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Yttrande över motion 2015:41 av Victor Harju (S) och
Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet
i vårdvalen
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen. I motionen
föreslår Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) att uppdrag ges att i
möjligaste mån använda patientnämndens information vid beredningen av
nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-26
Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för vårdval.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har genom en motion daterad
15 december 2015 föreslagit att i möjligaste mån använda patientnämndens
information vid beredningen av nya vårdvalsetableringar. Patientnämnden
har till uppgift att hantera klagomål i vården och vid behov kommunicera
dessa med berörd vårdgivare. Enligt motionen förfogar patientnämnden
över en mycket stor mängd information gällande landstingets utövare av
hälso- och sjukvård. Genom att ta del av denna information under
beredningen av nya vårdvalsärenden kan beslutsunderlagen förbättras inför
beslut i sjukvårdsutskotten.
Varje ansökan som lämnas in till hälso- och sjukvårds förvaltning om
godkännande bereds enligt fastställda rutiner. Utöver att kontrollera
sökandens ekonomiska status och de aktuella lokalerna ingår att
kontrollera sökandens seriositet. Då det gäller seriositeten ingår ett flertal
kontroller. Främst bedöms sökandens beskrivning i ansökan om hur
verksamheten ska bedrivas och bemannas.
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I beredningen ingår även att förvaltningen inhämtar uppgifter från
Socialstyrelsen beträffande vilka legitimationer och behörigheter som är
utfärdade. Uppgifter inhämtas också från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) beträffande vilka klagomål och anmälningar som är registrerade
rörande den aktuella ansökan. IVO har till skillnad från patientnämnden,
möjlighet att göra medicinska bedömningar i det enskilda fallet. Vidare begär
förvaltningen att sökanden inhämtar utdrag från belastningsregistret gällande
företrädare för sökanden. Som komplement till de redovisade kontrollerna kan
förvaltningen kalla in den sökanden för en intervju om hur man avser att
bedriva verksamheten och uppfylla de krav som ställs i avtalet.
I förfrågningsunderlaget för de olika vårdområdena framgår skäl för att en
ansökan inte kan godkännas. Exempelvis anges att om förvaltningen
bedömer att verksamheten inte kommer att bedrivas med en kvalitet eller
bemannas med den kompetens som avtalet anger ska ansökan inte
godkännas. Då det gäller tidigare brister hos sökanden kan nämnas att
förvaltningen inte äger rätt att avslå en ansökan med hänvisning till brister
som ligger mer än 5 år tillbaka i tiden om inte synnerliga skäl föreligger.
Vid en slutlig bedömning huruvida en ansökan ska föreslås bli godkänd
eller inte väger förvaltningen ihop all information som framkommit under
beredningen. I detta sammanhang finns skäl att ta hänsyn till information
från patientnämnden i de ärenden där vårdgivaren tidigare varit verksam
inom landstinget. Det kan bidra till att skapa en bättre helhetsbild av
sökanden och därmed ge ett bättre beslutsunderlag. Upplysningar om
brister hos vårdgivaren kan även ge skäl att gå vidare med fördjupade
undersökningar.
Förvaltningen ställer sig således positiv till motionens förslag att även
inkludera uppgifter från patientnämnden i bedömningen av vårdgivare som
ansöker om att få bedriva vård inom något av länets vårdvalsområden.
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