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Socialnämnden

Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse om
samverkan inom patientnämndverksamhet - remissvar
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet, daterat 2021-05-03, till kommunstyrelsen som sitt yttrande i
ärendet.

Sammanfattning
Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta reviderad
överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
Överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av
laghänvisningar jämfört med tidigare överenskommelse. Överenskommelsen har
kompletterats med en beskrivning av att Storsthlms roll är att företräda
kommunerna på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och utvärdering
av inkomna klagomål. Beräkningsmodellen i förslag till reviderad
överenskommelse har gjorts om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna
beräknat på hela kommunens befolkning och inte som tidigare baserat på
befolkning över 65 år.

Beskrivning av ärendet
Kommuner är skyldiga att ha en patientnämnd med uppgift att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av
kommuner. Lagstiftningen ställer bland annat krav på att patientnämnden ska vara
organiserad så att den kan utföra sina uppgifter självständigt, vilket innebär att det
är något annat än vanlig synpunkts- och klagomålshantering.
I Stockholms län har kommunerna sedan lång tid tillbaka en överenskommelse
med Region Stockholms patientnämnd om samverkan inom
patientnämndsverksamhet. Den nuvarande överenskommelsen började gälla 2003.
I den reviderade versionen av överenskommelsen ingår följande justeringar:



Förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar.
Överenskommelsen har kompletterats med en beskrivning av att
Storsthlms roll är att företräda kommunerna på en länsövergripande nivå
avseende uppföljning och utvärdering.
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Avtalstiden har ändrats så att överenskommelsen gäller tills vidare, men
med möjlighet för parterna att säga upp överenskommelsen med en
uppsägningstid om tolv månader.
Förändrad ersättningsmodell. Patientnämnden fakturerar enligt
överenskommelsen årligen kommunerna för utförda tjänster. År 2020 är
kommunernas ersättning till patientnämnden sammantaget ungefär
1,5 mkr. Fördelningen mellan kommuner har hittills varit baserad på
befolkning 65 år och äldre. Då Patientnämndens verksamheter riktar sig
till alla kommunens målgrupper inom socialtjänst och kommunal hälsooch sjukvård har kommunerna önskat att ersättningen istället ska fördelas
mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning.
Beräkningsmodellen i förslag till reviderad överenskommelse har därför
gjorts om. Den sammanlagda kostnaden för länets kommuner förändras
inte i den reviderade överenskommelsen.

Förvaltningens synpunkter
Huddinge kommun välkomnar en reviderad överenskommelse om
patientnämndsverksamhet. Patientnämndsverksamhetens uppdrag har delvis
förändrats i samband med lagändringen 2017 och därför finns behov av denna
revidering. Förändringarna består framförallt av förtydliganden och bedöms inte
medföra några negativa konsekvenser för Huddinge kommun.
Förändringen gällande avtalstid som tidigare automatiskt förlängts i
fyraårsperioder men som nu föreslås få en löpande avtalstid anser förvaltningen är
bra.
De ökade kraven på information och analys välkomnas då patientnämndens
ärenden framöver, i större utsträckning, bör kunna bidra till kommunens arbete för
ökad patientsäkerhet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Fördelning i den nya samverkansöverenskommelsen kommer att baseras på hela
befolkningsantalet jämfört med tidigare då kostnaden baserades på andel
befolkning över 65 år. Förvaltningen bedömer detta rimligt då patientnämndens
uppdrag innefattar samtliga åldersgrupper.
För Huddinge kommun kommer det enligt förslaget bli en totalkostnad på 71 257
kronor vilket är en kostnadsökning med 11 843 kronor jämfört medsnuvarande
ersättningsnivå.
Kostnadsfördelning mellan kommunerna för år 2021 beräknas utifrån respektive
kommuns hela befolkning den 31 december 2020.
Samma fördelningsprincip gäller för kommande år, men ersättningen ska räknas
upp med årsmedeltalet för KPI från föregående år vilket förvaltningen anser
rimligt.
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Bilagor
1. Remissmissiv
2. Storsthlms Rekommendation om att anta Överenskommelse om
samverkan inom patientnämndsverksamhet, S/21/0049-2
3. Reviderad överenskommelse, S/21/049-1
4. Exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden per kommun utifrån
befolkningsunderlag 2020.
5. Patientnämnden summerar kort 2020

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Yvonne Sawert

