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Svar på interpellation angående
patientnämndens ställning enligt nya
lagstiftningen
ärende 17RK2250

Britt-Louise Berndtsson (C) har i en interpellation till patientnämndens ordförande
Bo Dalesjö (S) ställt nedanstående frågor angående patientnämndens ställning enligt
nya lagstiftning som införs på området 1 januari 2018. Ett sammanhållet svar
redovisas efter frågorna.
Fråga 1: Är Region Kronoberg fullt ut förberedd inför att den nya lagstiftningen kring
patientnämnder träder i kraft vid årsskiftet?
Fråga 2: Hur ser du på nämndens framtida självständighet ekonomiskt?
Fråga 3: Hur ser du på nämndens framtida självständighet fysiskt/lokalmässigt?
Fråga 4: Är det andra åtgärder som borde vidtagas inför det att den nya lagen träder i kraft?
Svar: Samtidigt som förändringar i lagstiftningen kring patientnämnden sker också
en ändring i vårdens sätt att hantera klagomål. Klagomålen skall nu riktas direkt till
vården. Det finns skäl att framöver noga följa utvecklingen både lokal och nationell
nivå, då det är stora förändringar i klagomålshanteringen som sker.
Kronoberg ligger enligt min bedömning väl framme i arbetet med anpassning till
konsekvenser av den nya lagstiftningen. I regionen finns en arbetsgrupp som tar fram
riktlinjer för hur hälso- och sjukvården på bästa sätt skall organiseras och anpassas
för att kunna vara första instans dit klagomål och synpunkter skickas. I detta arbete
ingår patientnämnden.
För patientnämnden innebär den nya lagstiftningen ett krav på ett ökat analysarbete
som skall redovisas till IVO och vårdgivare. Patientnämnden kommer att skaffa sig
mer av denna kompetens genom nyrekrytering och genom att påbörja ett samarbete
med FoU. Patientnämnden har gjort tre fördjupade analyser som visar att det finns
en förbättringspotential på området. Information om den nya lagstiftningen ges på
hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2017 och nämnda analyser kommer att
redovisas för densamma i februari 2018.
När det gäller nämndens ekonomiska hantering har den hittills fungerat inom ramen
för regionens kansliavdelning. Jag är medveten om att Kronoberg är en mindre
region och att fullständig självständighet därför kan vara svårt att organisera fram,

sett till personalstyrka etc. Därför är viktigt att nämnden hela tiden är medveten om
den problematiken. Patientnämndens fristående roll skulle tydliggöras om den
behandlades på samma sätt som revisionen. Jag ser dock inga problem med att
nämnden är samlokaliserad med regionkansliet så länge medvetenheten finns.
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