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i Sörmland



Presentation

● Tomas Fors (C) 59 år

● Mariefred, Sörmland

● Ordförande Patientnämnden Sörmland sedan 2018

● Regionfullmäktige Sörmland (C, S, Vfp)

● Kommunfullmäktige Strängnäs (S, M)

● Stiftsfullmäktige Strängnäs Stift (S,C,BA)

● Ordförande Strängnäs Stift Prästlönetillgångar

● Styrelseledamot Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

● Jakt, Politik och Husbil



Bakgrund gemensamma 
patientnämnden i Sörmland

● Innan den gemensamma patientnämnden hade varje kommun 
enskilda avtal med patientnämnden. Vissa kommuner hade då 
valt att inte ha dessa avtal, vilket innebar att patienter boende i 
dessa kommuner inte kunde inkomma med synpunkter. Syftet 
var också att bedriva ett likriktat sätt inom länet och att ge 
samma möjligheter till alla patienter. 

● En gemensam organisation istället för 10.

● 2010 så har ambitionen varit att så långt det går samarbeta 
mellan huvudmännen så att patienter/vårdtagare inte ska 
hamna mellan ”stolarna”. Den gemensamma nämnden för 
vård och omsorg bildades då som en följd av 
överenskommelsen att kommunerna tog över hemsjukvården i 
en skatteväxling.



Gemensamma patientnämnden
i Sörmland

● Kansli i Nyköping med kanslichef Carolina Sandberg + 3 
utredningssekreterare

● Nämnden består av 3+3 medlemmar från regionen samt 
representanter 9+9 från kommunerna. 
Totalt 24 stycken deltagere i nämnden.



Nämndens uppdrag 

● Bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter 
patienternas behov och förutsättningar

● Årliga analyser av patienters och närståendes synpunkter 
samt att regionen och kommunerna uppmärksammas på 
riskområden och hinder för utveckling av vården

● Patientnämnden ska också informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonal och andra berörda om verksamheten.

● Rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som 
tvångsvårdas.



Inkomna ärenden under 2020

● Totalt har patientnämnden mottagit: 
1292 synpunkter och klagomål 

● Av dessa härrör 66 st ärenden covid-19

● Fördelning mellan män och kvinnor: 
502 män och 656 kvinnor 

● Det är främst personer i ålder 60-79 som vänt sig till 
patientnämnden under året



Fördelning av inkomna synpunkter 
inom olika kategorier:

Kategori: Antal ärenden 

2020:
Vård och behandling 571

Kommunikation 257

Tillgänglighet 125

Administrativ hantering 103

Resultat 90

Dokumentation och sekretess 61

Vårdansvar och organisation 50

Ekonomi 24

Övrigt 5



Fördelning av inkomna synpunkter inom 
olika verksamhetsområden:

Verksamhetsområden
Antal ärenden 

2020:
Somatisk specialistvård 628

Primärvård 343

Psykiatrisk specialistvård
126

Tandvård 26

Kommunal vård 22

Övrig verksamhet Sjukresa/1177
22

Övrig vård med avtal
19



Nämndes ärenden

● Verksamhetsplan och 
Budget

● Information från 
verksamheter

● Rapporter

● Arbetsutskott

● Stödpersoner

● Verksamhetsberättelse 
och bokslut

● Information från 
kommunerna

● Tillgänglighet på 
kommunernas hemsida

● Föredragande på 
kommunfullmäktigemöten

● TV skärmar på de olika 
vårdinrättningar

● Olika 
marknadsföringsinsatser



Frågor ?


