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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Patientsäkerhet (SOU 2008:117)

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet
Patientsäkerhet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Att alla patienter ska känna trygghet i mötet med vården är en central fråga för landstinget. Det är mycket angeläget att de centrala regler och lagar som styr detta förstärks och förtydligas på ett sätt som sätter patienten i centrum. Patientsäkerhetsutredningen har inkommit med flera positiva förslag, som kommer att bidra till patientsäkerheten på ett positivt sätt. Socialstyrelsens ökade tillsynsansvar är positivt, men
det ställer också ökade krav på myndigheten.
Det finns dock flera områden där det vore önskvärt att gå ett steg längre. Det absolut
viktigaste är att gå från en kultur av att leta syndabockar, till att leta efter systemfel.
Det går inte att uppnå hög patientsäkerhet i en miljö där hot om repressalier tros förhindra negativa händelser orsakade av mänskliga misstag. Samtidigt är det viktigt att
de inom vården som inte följer föreskrifterna, måste kunna stoppas snabbare, av patientsäkerhetsskäl. Det handlar exempelvis om att legitimation ska kunna dras in genom en snabb process, även vid fall av allvarlig brottslighet utan samband med yrkesutövningen. Ett annat exempel är att rätten att skriva ut receptbelagda läkemedel
ska kunna fråntas läkaren omedelbart när överutskrivning av läkemedel har konstateBilagor
1 Sammanfattning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
4 Patientförvaltningens yttrande

2009-03-06
2009-02-20
2009-01-07

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-04-01

2
LS 0901-0075

rats. I praktiken kan läkaren idag antedatera recept med normalt sett en giltighetstid
på ett år, och på det sättet fortsätta skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Stockholms läns landsting vill i likhet med Sveriges Kommuner och Landsting markera att
alla utskrivna recept omgående bör bli ogiltiga. Att det blir lagligt för landstingen att
dra in arbetsplatskoder är ytterligare ett sätt att strama upp detta.
Den stora majoriteten av vårdpersonalen gör ett fantastiskt arbete, men det finns alltid ett fåtal som inte sköter sig, och där är det av stor vikt att landsting och andra
myndigheter får möjlighet att agera snabbt.
Av stor vikt för patientsäkerheten är patienternas rätt att anmäla ärenden till patientnämnden. Det är viktigt att denna rätt gäller all vård finansierad med offentliga medel, även läkare arvoderade enligt Lag om läkarvårdsersättning, samt Lag om sjukgymnastersättning. Det är även viktigt att alla patienter inom tandvården får möjlighet att vända sig till en oberoende instans med klagomål och synpunkter. I dagsläget
gäller det inte för de patienter som väljer att gå till en privat tandvårdsklinik, som
inte är medlem i Privattandläkarna.
Kontrollen på läkare som arbetar med exempelvis plastikkirurgi är idag lägre än kontrollen av skattefinansierad vård. Detta kan leda till ökade patientrisker. Det borde
därför vara ett krav att privata vårdgivare för att få arbeta inom legitimationsgrundande verksamhet är återförsäkrade för vård av komplikationer.

Catharina Elmsäter-Svärd

Stig Nyman

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 17 april 2009
yttra sig över betänkandet Patientsäkerhet.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden.

Utskottsbehandling
FoUU-utskottet har den 17 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge
yttrande över betänkandet till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
S-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Vi delar utredningens uppfattning att patientsäkerhetsperspektivet ska genomsyra
hela sjukvårdsuppdraget och instämmer i förslagen till regeländringar. Vi vill med
bestämdhet poängtera att patienter och anhöriga ska ses som en viktig och självklar
samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet. Alla som bedriver hälsooch sjukvård ska vara skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa
att patienter inte drabbas av vårdskada.
Vad avser vårt egna interna arbete inom SLL så konstaterar vi att landstingets revisorer i en projektrapport, nr 19/2008 ifrågasatt det pågående patientsäkerhetsarbetet.
landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar och roll för medverkan i patientsäkerhetsarbetet är inte distinkt. Uppföljningen av patientsäkerhet är inte
helt tillräcklig på landstingets övergripande nivåer, d.v.s. LS och HSN. Dessutom
noteras att patientsäkerhetsarbetet gentemot de privata vårdleverantörerna ännu inte
stabiliserats. Detta är interna frågor som omgående måste hanteras av den politiska
majoriteten.
Vad gäller övriga ställningstaganden avser vi att återkomma vid landstingsstyrelsens
behandling.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2009 bifogas (bilaga).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 17 mars 2009 beslutat att avge yttrande
enligt förvaltningens utlåtande.
S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, likalydande med s-ledamöternas uttalande i FoUU-utskottet.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 20 februari 2009
bifogas (bilaga).

Patientnämnden har den 19 februari 2009 avgett yttrande enligt förvaltningens förslag.
Patientförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 januari 2009 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 april 2009.

