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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
beträffande patientnämnden
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Patientnämnden föreslår tillägg i reglementet för patientnämnden, som
möjliggör att nämnden fortsättningsvis får skriva avtal med privata
tandvårdsmottagningar gällande att handlägga patientkritik och
patientanmälningar hänförliga till tandvård i Stockholms län.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändring i del av 54 § av reglementet, första stycket, för
landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden.

Bilagor
1 Förslag till ändring i del av 54 § av reglementet (första stycket)
2 Patientförvaltningens tjänsteutlåtande
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 september 2010.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 september 2010.

Ärendet och dess beredning
Patientnämnden har den 3 augusti 2010, enligt förvaltningens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta om
tillägg i reglementet för patientnämnden, som möjliggör att nämnden
fortsättningsvis får skriva avtal med privata tandvårdsmottagningar gällande
att handlägga patientkritik och patientanmälningar hänförliga till tandvård i
Stockholms län.
Patientförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 juli 2010 bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2010 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ändra
reglemente för landstingsstyrelse och nämnder (bilagor).
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Bilagor

Förslag till ändring i del av 54 § av reglementet (första stycket)
Patientnämnden
54 §
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Patientnämnden fullgör landstingets
uppgifter enligt lag (1998:1656) om
patientnämndverksamhet m.m. och
gällande avtal mellan landstinget och
länets kommuner om överlåtelse av
sagda uppgifter samt de uppgifter
som ankommer på patientnämnd
enligt lag (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, lag
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
och smittskyddslag (2004:168).
Patientnämnden får även handlägga
patientkritik och patientanmälningar
hänförliga till offentlig finansierad
tandvård som utförs av privata tandhygienister med verksamhet i
Stockholms län.

Patientnämnden fullgör
landstinget uppgifter enligt lag
(1998:1656) om
patientnämndsverksamhet
m.m. och gällande avtal mellan
landstinget och länets
kommuner om överlåtelse av
sagda uppgifter samt de
uppgifter som ankommer på
patientnämnden enligt lag
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lag (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård och
smittskyddslag (2004:168).
Patientnämnden får även
handlägga patientkritik och
patientanmälningar hänförliga
till offentlig finansierad
tandvård som utförs av privata
tandhygienister med
verksamhet i Stockholm län.
Därutöver får Patientnämnden
skriva avtal med privata
tandvårdsmottagningar
gällande att handlägga
patientkritik och
patientanmälningar hänförliga
till tandvård i Stockholms län.

Övriga stycken i 54 § kvarstår oförändrade.
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Patientförvaltningens tjänsteutlåtande

Patientnämndens verksamhetsområde
Ärendet
Av lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. och nuvarande
reglemente för Patientnämnden framgår det att Patientnämndens uppdrag
gällande tandvård omfattar den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs
av landstinget, folktandvården, och den tandvård som landstinget finansierar
samt offentligt finansierad tandvård som utförs av privata tandhygienister
med verksamhet i Stockholms län.
Folktandvårdsklinikerna i Alby, Bollstanäs, Hallstavik, Jordbro, Järna,
Kallhäll, Nykvarn, Rimbo, Salem och Tuletorget har överlåtits till Distriktstandvården Sverige AB. I och med detta kan Patientnämnden inte längre
stödja och hjälpa samtliga patienter som besöker dessa mottagningar, utan
endast de patienter som vänder sig dit gällande tandvård som landstinget
finansierar.
Patientnämnden och Distriktstandvården AB önskar att ingå en överenskommelse gällande att Patientnämnden kan bedriva patientnämndsverksamhet
åt Distriktstandvården AB, eftersom det är rimligt att samtliga patienter som
vänder sig till Distriktstandvården AB ska kunna få hjälp av nämnden.
Regelverk
Enligt 2 kapitlet 1 § kommunallagen (1991:900) (KL) får landsting själv ha
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart
av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Av 3 kapitlet 4 § KL framgår det att fullmäktige ska bestämma nämndernas
verksamhetsområden, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
Enligt samma kapitel 9 § beslutar fullmäktige i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för landstinget, främst mål och
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska
frågor samt nämndernas organisation och verksamhetsformer. Fullmäktige
beslutar också i andra frågor som anges i KL eller i andra författningar. Av
10 § framgår att fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ovan nämnda
uppräknade ärenden eller ärenden som enligt lag eller annan författning ska
avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnderna.
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Synpunkter
När landstinget säljer delar av Folktandvården kan Patientnämnden inte
längre hjälpa och stödja samtliga patienter som vänder sig till dessa privata
mottagningar. För att Patientnämnden ska kunna hjälpa samma grupp av
tandvårdspatienter som tidigare och även patienter på andra privata
mottagningar vore det önskvärt att Landstingsfullmäktige skulle kunna
besluta att utvidga Patientnämndens verksamhetsområde, på så sätt att
nämnden skulle kunna ingå avtal med privata tandvårdsmottagningar
gällande att handlägga patientkritik och patientanmälningar hänförliga till
tandvård i Stockholms län. Vid ingående av avtal med privata vårdgivare
kommer vårdgivarna att få betala erforderlig ersättning för den patientnämndsverksamhet som nämnden kommer att bedriva.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Som framgår av patientnämndens tjänsteutlåtande har ett antal folktandvårdskliniker överlåtits. Förvaltningen delar uppfattningen att det är rimligt
att patientnämnden, genom att i förekommande fall ingå avtal med privata
tandvårdsmottagningar, ska kunna ge hjälp och stöd till de patienter som
vänder sig till dessa. Därför krävs att reglementet ändras i de avseenden som
Patientnämnden önskar. Förvaltningen föreslår således att 54 § första stycket
av reglementet förses med en ny sista mening.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

