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Förslag till ändring i reglemente för landstingsstyrelse
och nämnder
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Patientnämnden
60 §
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.

Patientnämnden
60 §
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.

Patientnämnden får även
handlägga patientkritik och
patientanmälningar hänförliga till
tandvård som landstinget
finansierar.

/Den kursiverade meningen i
vänster marginal föreslås utgå/

För nämnden gäller sagda lagar,
övriga författningar om hälso- och
sjuk-vården samt detta reglemente.

För nämnden gäller sagda lagar,
övriga författningar om hälso- och
sjukvården samt detta reglemente.
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Det åligger patientnämnden

Det åligger patientnämnden

1. att verka för att patienternas
intressen tas tillvara och att deras
integritet skyddas och att verka för
att dessa frågor förankras i den
löpande verksamheten,

1. att verka för att patienternas
intressen tas tillvara och att deras
integritet skyddas och att
verka för att dessa frågor förankras i
den löpande verksamheten,

2. att verka för att en god kontakt
och kontinuitet upprätthålls mellan
vård-personalen och patienterna,
bl.a. genom information och
utbildning,

2. att verka för att en god kontakt
och kontinuitet upprätthålls mellan
vårdpersonalen och patienterna,
bl.a. genom information och
utbildning,

3. att hjälpa och stödja patienter och
anhöriga samt ta emot och vid behov
förmedla förslag, idéer och
synpunkter rörande landstingets
hälso- och sjukvård,

3. att hjälpa och stödja patienter och
anhöriga samt ta emot och vid behov
förmedla förslag, idéer och
synpunkter rörande landstingets
hälso- och sjukvård,

4. att informera patienter och deras
anhöriga om de möjligheter och
rättigheter som patientförsäkringen,
läkemedelsförsäkringen och
rättshjälpen innefattar,

4. att informera patienter och deras
anhöriga om de möjligheter och
rättigheter som patientförsäkringen,
läkemedelsförsäkringen och
rättshjälpen innefattar,

5. att informera klagande om
möjligheterna att vända sig till
Socialstyrelsen, riksdagens
ombudsmän och andra
prövningsinstanser och myndigheter
samt vid behov förmedla kontakter
med dessa,

5. att informera klagande om
möjligheterna att vända sig till
Inspektionen för vård och omsorg,
Socialstyrelsen, riksdagens
ombudsmän och andra
prövningsinstanser och myndigheter
samt vid behov förmedla kontakter
med dessa,

6. att informera personalen inom
landstingets hälso- och sjukvård om
dels möjligheten att vända sig till
nämnden för att lämna förslag till
förbättringar i vården, dels genom

6. att informera personalen inom
landstingets hälso- och sjukvård om
dels möjligheten att
vända sig till nämnden för att lämna
förslag till förbättringar i vården,
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nämnden få hjälp och stöd i
patientarbetet,

dels genom nämnden få hjälp och
stöd i patientarbetet,

7. att informera allmänheten, hälsooch sjukvårdspersonalen och andra
be-rörda om sin verksamhet,

7. att informera allmänheten, hälsooch sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet,

8. att med anledning av
hänvändelser, framställda klagomål
och annan information som
nämnden får göra de utredningar
och de framställningar till ansvariga
nämnder inom landstinget och till
andra berörda organ vilka är
påkallade,

8. att med anledning av
hänvändelser, framställda klagomål
och annan information som
nämnden får göra de utredningar
och de framställningar till ansvariga
nämnder inom landstinget och till
andra berörda organ vilka är
påkallade,

9. att i förebyggande syfte verka för
att sådana förhållanden vilka kan
inne-fatta risker för felaktig eller
otillfredsställande vård eller
behandling uppmärksammas av
ansvariga nämnder och
förvaltningar samt att i övrigt verka
för kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet inom landstingets
hälso- och sjukvård,

9. att i förebyggande syfte verka för
att sådana förhållanden vilka kan
innefatta risker för felaktig eller
otillfredsställande vård eller
behandling uppmärksammas av
ansvariga nämnder och
förvaltningar samt att i övrigt verka
för kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet inom landstingets
hälso- och sjukvård,

10. att vidareutveckla analyserna av
inkomna klagomål och intensifiera
det förebyggande arbetet,

10. att vidareutveckla analyserna av
inkomna klagomål och intensifiera
det förebyggande arbetet,

11. att årligen återföra nämndens
ärenden till respektive sjukhus och
berörda nämnder och styrelser som
ett underlag för
kvalitetsutvecklingsarbetet i vården,

11. att årligen återföra nämndens
ärenden till respektive sjukhus och
berörda nämnder och
styrelser som ett underlag för
kvalitetsutvecklingsarbetet i vården,

12. att senast den sista februari varje
år till Socialstyrelsen lämna en
redogörelse över
patientnämndsverksamheten under

12. att senast den sista februari varje
år till Inspektionen för vård och
omsorg och Socialstyrelsen lämna
en redogörelse över
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föregående år,

patientnämndsverksamheten under
föregående år,

13. att göra Socialstyrelsen
uppmärksam på förhållanden som
omfattas av myndighetens tillsyn,

13. att göra Inspektionen för vård
och omsorg uppmärksam på
förhållanden som omfattas av
myndighetens tillsyn,

14. att rekrytera, utbilda och
förordna stödpersoner till patienter
som tvångsvårdas inom psykiatrin
eller tvångsisoleras med stöd av
smittskyddslagen.

14. att rekrytera, utbilda och
förordna stödpersoner till patienter
som tvångsvårdas inom psykiatrin
eller tvångsisoleras med stöd av
smittskyddslagen.
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