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Ekonomisk månadsrapport januari-februari 2018 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari-

februari 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsprognosen för driftskostnaderna, som beräknas till ett underskott på 

2 000tkr, förutsätter att nämnden får begärt tilläggsanslag för en ny 

boendeenhet på Västergården. 

För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 

1 500tkr, vilket motsvarar budgetposten för oförutsedda kostnader. 

Inom VoO är prognosen ett underskott på 2 500tkr på grund av tunga 

vårdärenden inom både SÄBO och hemtjänsten men även till följd av bristen 

på sjuksköterskor som leder till höga lönesättningar till nyanställda och att 

bemanningsföretag kan komma att behöva anlitas.   

Prognosen för IFF är ett beräknat underskott på 1 000tkr till följd av 

kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga samt vuxna, men 

även på grund av höga lönekostnader inom funktionshinderområdet. För 

arbetsmarknadsverksamheten är prognosen ett överskott på 1 500tkr. 

Prognosen för investeringarna är att de ligger i nivå med budget, förutsatt att 

samtliga begärda överföringar av 2017 års budget får göras till 2018. 

Ärendet 
Driftskostnader 
Årsprognosen presenteras per ansvarsområde inom förvaltningen. 

 

Prognos 2018 
Utfall 

januari- 
februari 2018 Budget 2018 

Avvikelse 
helår 

Socialchef 811 8 056 0 

Ekonom -2 374 -1 471 1 500 

IT-ansvarig 184 995 0 
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Övergripande -1 379 7 580 1 500 

        

Verksamhetschef VoO 951 5 696 0 

Enhetschef HSL 2 759 18 664 -500 

Enhetschef korttidsvård 1 455 8 312 0 

Enhetschef Västergården 3 563 21 786 0 

Enhetschef Letälvsgården 3 353 20 997 -1 000 

Enhetschef Letälvsgården 2 574 15 759 0 

Enhetschef Hemtjänst 2 291 12 522 -1 000 

Enhetschef Hemtjänst 2 428 14 285 0 

Enhetschef Hemtjänst 2 010 12 003 0 

VoO 21 384 130 024 -2 500 

        

Verksamhetschef IFF 644 3 657 0 

Enhetschef Gruppbostad LSS 3 183 18 834 -500 

Enhetschef försörjning och arbete 5 647 23 763 1 500 

Enhetschef Funktionsstöd 2 838 17 383 0 

Enhetschef Myndighet 3 990 23 733 -2 000 

Ansvarig Familjecentralen 24 217 0 

Ansvarig Fyran 37 84 0 

IFF 16 363 87 671 -1 000 

        

Socialnämnden totalt 36 368 225 275 -2 000 

 

Årsprognosen gäller förutsatt att nämnden får begärt tilläggsanslag, på 3 450tkr, 

för en tillfällig boendeenhet på Västergården. 

Det prognostiserade överskottet hos ekonomen förklaras av den budgetpost 

som är avsedd för oförutsedda kostnader. 

Bristen på sjuksköterskor bidrar till krav på höga lönesättningar för nyanställda 

samt kan komma att kräva anställningar via bemanningsföretag. Kostnaden för 

att anlita bemanningsföretag motsvarar ungefär dubbla lönekostnader jämfört 

med anställningar inom kommunen. 

Inom delar av demensenheterna på Letälvsgården behövs i dagsläget daglig 

förstärkning på grund av utåtagerande vårdtagare. Kontinuerliga avstämningar 

görs, men på grund av den grundbemanning som är idag är det svårt att minska 

antalet timmar bland personalen vid de tillfällen då förstärkningar inte är 

nödvändiga. 

Årsprognosen inom hemtjänsten förklaras av ett ärende som idag kräver tre 

årsarbetare utöver budget. Ett arbete pågår med att hitta en långsiktig lösning 

för vårdtagaren som på sikt förhoppningsvis kommer kunna minska 

bemanningen. 

På en av gruppbostäderna enligt LSS bor flertalet äldre som i allt mindre 

utsträckning orkar gå till sina arbeten. Det bidrar till att fler personal behövs på 

boendet dagtid, vilket det inte finns utrymme för i budgeten. För att förbättra 

schemaläggningen har en person, med tidigare erfarenhet av detta, utsetts till att 

arbeta med samtliga scheman inom LSS. 
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Prognosen för arbetsmarknadsverksamheten baseras på utfallet 2016 och 2017. 

Omfattningen av anställningar och åtgärder har ökat, vilket leder till ökade 

intäkter. 

Årets första månader har utbetalningen av försörjningsstöd legat på samma nivå 

som sista kvartalet 2017. Årets utbetalningar ligger i nivå med budgeten. 

 

Försörjningsstöd Kostnad 
(tkr) 2017 

Hushåll 
2017 

Varav med 
barn 

Kostnad 
(tkr) 2018 

Hushåll 
2018 

Varav med 
barn 

Januari 925 145 35 961 133 44 

Februari 1 025 137 32 904 135 44 

Mars 1 019 149 34       

April 985 144 31       

Maj 992 146 33       

Juni 887 145 32       

Juli 929 152 36       

Augusti 878 141 32       

September 753 132 30       

Oktober 937 147 33       

November 906           

December 859           

              

Summa jan-feb 1 950 m 141 m 34 1 865 m 134 m 44 

Budget 11 700     11 200     

Prognos 11 700     11 200     

Resultat 605     0*     

 

Kostnaderna för institutionsplaceringar har varit höga under början av året. 

Idag har förvaltningen totalt tio placeringar, varav sju inom området vuxna och 

tre inom området barn och unga. Sex av de vuxna beräknas kunna avslutas 

inom en eller två månader. För två av de unga är förhoppningen att 

hemmaplanslösningar ska kunna ordnas. Årsprognosen är beräknad utifrån att 

inget oförutsett händer under året. 

 

Institutionsplaceringar 
Vuxna 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Januari 254 155 169 122 

Februari 138 203 306 122 

Mars 448 233   122 

April 226 314   122 

Maj 239 275   122 

Juni 320 226   122 

Juli 173 207   122 

Augusti 380 290   122 

September 338 470   122 

Oktober 259 300   122 

November 325 135   122 

December 264 759   122 

Tom februari 391 357 475 244 
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Institutionsplaceringar 
Barn och unga 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Januari 0 88 0 196 

Februari 107 83 418 196 

Mars 207 221   196 

April 147 249   196 

Maj 133 389   196 

Juni 79 323   196 

Juli 12 464   196 

Augusti 278 453   196 

September 157 434   196 

Oktober 80 366   196 

November 82 320   196 

December 75 1 214   196 

Tom februari 107 170 418 392 

 

Investeringar 
Socialnämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 1 800tkr. Förslag att föra 

över 7 537tkr från 2017 års budget är lämnat till Kommunstyrelsen. 

Årsprognosen nedan utgår ifrån att samtliga medel får föras över från 2017 till 

2018. 

Investeringar 2018 Begärda 
överföringar 

Budget 
2018 

Utfall 
2018 

Avvikelse 
helår 

2500 Ombyggnation Sveag. 3 6 814 0 129 0 

2501 E-tjänster 423 200 33 0 

2524 Medicintekniska produkter   600 82 0 

2530 Åtgärder VoO   500 26 0 

2551 Utrustning Sveag. 3 300 300 0 0 

2502 Nya lokaler Daglig verksamhet   200 0 0 

Totalt   1 800 141 0 

 

Sjukfrånvaro 
Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron är något högre inom 

förvaltningen jämfört med kommunen totalt. Den höga korttidsfrånvaron 

under årets första månad förklaras av både magsjuka och influensa bland 

personalen. 

 

 Socialförvaltningen (%) Kommunen (%) 

Sjukfrånvaro 2015 2016 2017 2018 Korttid 2015 2016 2017 2018 Korttid 

Januari 7,37 7,83 8,28 8,75 3,19 7,03 7,04 7,55 7,45 2,78 

Februari 9,39 8,28 9,26     8,64 8,59 8,61     

Mars 9,47 8,44 8,21     8,34 7,97 7,65     

April 8,08 7,96 8,30     7,46 7,29 7,16     

Maj 7,17 8,91 8,12     6,25 7,60 7,10     

Juni 6,37 7,96 7,03     5,98 6,64 5,81     
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Juli 5,29 5,66 5,39     5,16 4,42 4,38     

Augusti 6,01 7,60 7,01     5,26 6,41 6,06     

September 7,16 7,47 7,85     6,94 6,94 7,28     

Oktober 8,09 7,57 8,26     7,51 7,26 7,40     

November 7,60 8,49 8,49     7,19 8,29 7,72     

December 7,60 8,52 7,09     7,29 7,46 6,81     

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2018. 

Linda Åberg 

Ekonom 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förändring av HSL (Hälso och sjukvård) 
organisationen 
Förslag till beslut 
En biträdande chefstjänst på 0,5 ssg inrättas för HSL-enheten. 

Under år 2018 ingår på försök samordningsansvar för anhörigarbetet i tjänsten. 

Enhetschefen för HSL-enheten placeras organisatoriskt direkt under 

förvaltningschef. 

 

Ärendet 
Nuvarande organisation i förvaltningen innehåller en enhet med benämningen 

HSL-enheten. Inom denna organiseras den verksamhet som utförs av 

legitimerad sjukvårdsutbildad personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Inom enheten organiseras också dagverksamheterna Gästis, för dementa, och 

Dagrehab med träning. Även demensteamet ingår i HSL-enheten. 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter arbetar både mot våra särskilda boenden, i 

hemsjukvården och mot våra gruppbostäder och andra verksamheter inom IFF 

(Individ, familj och funktionshinder). Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet om 

veckans alla dagar vilket innebär att det finns en särskild grupp med 

nattsjuksköterskor. Totalt finns fem verksamheter med 26,72 ssg fördelade på 

32 medarbetare. I enheten finns inte samma stöd i form av samordnare eller 

bemanningsresurs som i övrig verksamhet.  

Under de senaste tre åren (2015 - 2017) har det varit fem byten på 

enhetschefstjänsten vilket innebär risker för både kvalitet och ekonomi i en 

känslig verksamhet. Det måste nu vara prioriterat att stabilisera situationen. 

Bristen på sjuksköterskor gör att större delen av arbetstiden ägnas åt att klara 

nödvändig bemanning. Nuvarande chef signalerar tydligt att situationen inte är 

hållbar. I dagsläget kan inget kvalitets- och utvecklingsarbete prioriteras vilket 

riskerar att hota patientsäkerheten. Det är också viktigt att vara en väl 

fungerande arbetsplats med tanke på möjligheten att rekrytera medarbetare 

särskilt vad gäller bristyrken som sjuksköterska. 
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Formell verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för den 

kommunala hemsjukvården är förvaltningschef. Detta för att markera att 

verksamheten är riktad mot hela förvaltningen och ska hållas samman med 

övrigt omvårdnadsarbete. Det innebär också att många av de frågor som berör 

verksamheten behöver avgöras av förvaltningschefen. I 

samverkansorganisationen med Hälso- och sjukvården är förvaltningschefen 

kommunens representant. Organisatoriskt har dock HSL-enheten tillhört VoO 

(Vård och omsorg). För att förtydliga det förvaltningsövergripande uppdraget 

bör enheten organisatoriskt lämna Vård och Omsorg och enhetschefen vara 

direkt underställd förvaltningschef. 

Finansiering 
Förvaltningen och hela kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. 

Möjligheten att få medel för att finansiera utökade tjänster är i nuläget mycket 

begränsat. I nuläget är tjänsten som anhörigsamordnare vakant. Förslaget 

innebär att funktionen att samordna anhörigarbetet på försök under 2018 

tillförs den nyinrättade tjänsten som biträdande HSL-chef. Det innebär en viss 

tillfällig nedprioritering av anhörigarbetet. I budgetarbetet inför 2019 får 

ställningstagande tas till fortsatt organisation av anhörigarbetet. Medlen som 

finns anslagna i årets budget för anhörigsamordnare omdisponeras alltså till 

inrättade av denna tjänst.  

Bedömning 
En förstärkning av organisationen inom HSL-enheten är nödvändig för att 

säkra en fortsatt fungerande verksamhet. På sikt finns risk för patientsäkerheten 

om situationen inte stabiliseras. Att inrätta en biträdande enhetschefstjänst på 

deltid är nödvändigt. Det är också en klar fördel med en biträdande chef som 

kan ha ett tydligt beslutsmandat och tilldelas ledningsansvar för delar av 

verksamheten jämfört med en administrativ samordnare eller liknande funktion. 

Att placera HSL-chefen direkt under förvaltningschef bedöms också vara en 

mer ändamålsenlig organisation jämfört med dagens. 

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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§ 2 Dnr 00041-2018  

Preliminära driftramar 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi beslutar följande preliminära 
driftramar 2019:  

Kommunstyrelsen  104 355 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen.  

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
reultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna. 

Nämnderna ska även presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvalitén 
i verksamheterna försämras.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 
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Höjning av habiliteringsersättning 
Förslag till beslut 
Att höja habiliteringsersättningen för deltagande heldag till 75 kronor för 

personer som deltar i dagligverksamhet enligt LSS 

Att beslutet om höjning omprövas om de riktade statsbidragen tas bort

   

Sammanfattning av ärendet 
From 2018 har landets kommuner kunna söka riktade statsbidrag till att höja 

habiliteringsersättningen eller införa om sådan inte finns. Vi har idag en 

ersättning som ligger på 50 kr/dag och vill höja den till 75kr/dag. Degerfors 

kommun har beviljats 490.000 kr som är öronmärkta till 

habiliteringsersättningen och ej kan användas till annat. Förslaget är därför att 

höja den med 25kr/dag. 

 

Ärendet 
Habiliteringsersättningen betalas idag ut åt personerna som deltar i kommunens 

daglig verksamhet för personer som tillhör LSS och är en flit-peng för att 

motivera deltagarna att delta i verksamheten. Vi har dom senaste åren betalat ut 

ca 350.000kr och en höjning med 25kr/dag skulle därför kosta cirka 

175.000kr/år. Det vi fick i statsbidrag kommer täcka de ökade kostnaderna. Att 

höja ersättningen kan även motivera deltagarna att närvara mer i verksamheten 

vilken kan leda till en bättre livskvalitet för personerna som närvarar och ge 

dem en starkare ekonomi. 

 

Finansiering 
Det ökade statsbidraget kommer finansiera höjningen.  
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Max Sturk 

Samordnare Daglig verksamhet 

 

Beslut delges: Socialförvaltningen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR FAMILJERÅDGIVNINGEN 

Bakgrund 
Familjerådgivning är en primärkommunal angelägenhet som regleras i socialtjänstlagen.                                                                                                                                                                     

Region Örebro län bedriver familjerådgivning på uppdrag av länets kommuner. I uppdraget 

ingår att erbjuda familjerådgivning i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg samt 

samverka i viktiga frågor och lämna information rörande verksamheten. 

Finansieringen sker genom den skatteväxling, som gjordes 1995, samt besöksavgifter, f n 150 

kr per besök 

Tillgänglighet 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd, MFoF, skriver följande om familjerådgivning: 

 

Alla kommuner ska tillhanda familjerådgivning. Den kan ges av kommunens egen personal 

eller av annan lämplig rådgivare. Kommunen ska se till den familjerådgivningen de erbjuder 

har hög kvalitet, att rådgivarna har tillräcklig kompetens och att det är lätt för alla medborgare 

att få tillgång till den inom rimlig tid. 

 

Den familjerådgivning som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla regleras i 5 kap 3 § 

socialtjänstlagen (SoL). 

 

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst par. I fokus är 

par och individers nära relationer och livssituation. Det kan vara par som vill förbättra sin 

relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också 

handla om kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i 

föräldraskapet. 

 

I Örebro län kan de som söker familjerådgivning välja någon av de mottagningar som 

verksamheten bemannar. Familjerådgivningen finns f n i Örebro, Hallsberg, Karlskoga, 

Lindesberg och Kopparberg. En annan möjlighet familjerådgivningen erbjuder är samtal via 

internet (Skype). Efterfrågan på detta är fortfarande begränsad. 

 

Under 2017 har alla som verksamheten bedömt tillhöra den målgrupp som 

familjerådgivningen finns till för erbjudits en tid för nybesök. I första hand sker detta vid de 

dagliga telefontider som verksamheten har. Utifrån ett barnperspektiv så prioriteras blivande 

och nyblivna föräldrar om dessa ärenden är av kriskaraktär. 

Besöksstatistik 

 2016 2017 
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Medelväntetid 25 32 dagar 

Nyanmälningar 698 684 

Besök 2313 2102 

Ärenden (pågående och avslutade) 1126 1203 

Avstått 70 49 

Uteblivna 95 86 

Antal samtal i genomsnitt/ärende 4,5 3,8 

  

Fördelningen av antalet besök för respektive kommun i länet redovisas i en bilaga. 

 

Klientstruktur 

Flertalet av de klienter som besöker familjerådgivningen är par med barn. När det 

gäller nya ärenden 2017 så hade 61,2 % barn under 18 år. Totala antalet barn i gruppen 

var 759 st fördelade på hemmavarande 591 (78,4 %), umgängesbarn 34 (4,5 %) och 

växelvis boende 129 (17, 1 %). 

När det gäller HBTQ-personer/samkönade relationer och personer födda i ett annat 

land än så är antalet besök rörande dessa få. 5 % hade ett annat land än Sverige som 

födelseland. När det gäller samkönade relationer så är det enbart relationer där kvinnor 

ingår som sökt hjälp på familjerådgivningen. 

Samtal med tolk, språk och teckenspråk, förekom under 2017 för ett begränsat antal 

klienter. 

Samverkan och samarbete 

 

Med stöd av mödra- och barnhälsovården har under 2017 producerats en informationsfilm 

som i första hand vänder sig till förstagångs föräldrar. Tanken är att filmen ska kunna 

användas i den föräldrautbildning som erbjuds blivande och nyblivna föräldrar. Filmen 

handlar om vad som händer med par när de blir föräldrar och vart de kan vända sig om 

svårigheter uppstår i relationen. 

 

En varumärkesundersökning angående samverkan har genomförts under 2017. För 

familjerådgivningen gäller det samverkan med socialtjänsten i länet. Resultatet av 

undersökningen är att en inventering av kommunernas behov och intresse av samverkan 

kommer att ske. Inventeringen får sedan ligga till grund för vad verksamheten har möjlighet 

att möta kommunernas behov och önskemål. 

 

I Karlskoga öppnades en ny filialmottagning i maj 2017. Denna mottagning ligger i nära 

anslutning till en familjecentral där socialtjänsten finns. Närheten som finns där har 

underlättat samverkan mellan de olika aktörerna. 

 

Familjerådgivningens referensgrupp: 
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Dnr SN 47-2018/1 

 

Förutom att skicka ut verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till socialtjänsten i länet så 

har den referensgrupp, som består av representanter för socialtjänst från de olika länsdelarna 

och familjerådgivningen, träffats två gånger under året. 

 

 

Erfarenhets- och informationsutbyte med socialtjänsten i länets kommuner: 

Familjerådgivningen har träffat representanter för kommunerna i Karlskoga (Sateliten), 

Kumla och Lindesberg. När det gäller de två sistnämnda kommunerna så rör det sig om ett 

möte för varje kommun. 

Regional samverkan med andra familjerådgivningar: 

Under 2017 så har familjerådgivningarna i Eskilstuna, Västerås och Örebro fortsatt att träffas 

för erfarenhetsutbyte och fortbildning i olika former. 

Fel och brister i verksamheten 

De rutiner som verksamheten tillämpar vid fel och brister är att regelbundet ta upp avvikelser 

på arbetsplatsträffar för diskussion och beslut om eventuella åtgärder. Är avvikelserna av mer 

generell karaktär kan en åtgärd vara att ändra på en rutin. Avvikelsehantering är en viktig del 

för att göra familjerådgivningen klientsäker och hålla hög kvalitativ. Avvikelserna är oftast av 

mindre allvarlig karaktär, t ex dubbelbokning av besök. 

Synpunkter och klagomål på verksamheten 

Det förekommer väldigt få klagomål och synpunkter från klienter och medarbetare på 

verksamheten. De som lämnas tas upp på arbetsplatsträffar för diskussion och åtgärdande. 

Klagomålen och synpunkterna handlar ofta om otillräcklig kommunikation och slarv men inte 

om bristande rutiner eller systemfel. Övervägande delen av lämnade synpunkter är positiva 

och gäller då bemötande och den hjälp man upplever sig ha fått. 

Kompetensutveckling 

En viktig del i kompetensutvecklingen i verksamheten är den handledning som samtliga 

familjerådgivare deltar i. Handledningen under 2017 har haft två inriktningar. Den ena har 

varit i E F T, emotionellt fokuserad parterapi, och den andra med psykoanalytisk inriktning.  

En familjerådgivare deltog i en utbildning i E F T (emotionellt fokuserad parterapi) under fyra 

dagar. 

Två familjerådgivare har deltagit i en utbildning angående Våld i nära relationer inom 

Habilitering och hjälpmedel och ingår i ett kompetensnätverk. 
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Fem familjerådgivare deltog vid KFR:s årliga studiedagar i Uddevalla på temat ”Och jag då?” 

– Vad gör paret med mig som familjerådgivare och mina relationer. K F R står för Sveriges 

kommunala familjerådgivare. 

För att kunna påverka flödesprocessen i verksamheten bättre och mera metodiskt så deltog en 

av familjerådgivarna i den processledarutbildning som Habilitering och hjälpmedel erbjudit.  

Den familjerådgivare, som är verksamhetens barnombud, deltog vid ”Barnrättsdagarna” i 

Örebro i april. 

Under verksamhetsåret så har ett antal metodkonferenser genomförts. En av dem innebar ett 

erfarenhetsutbyte med kuratorer som arbetar med sexuell problematik. 

En familjerådgivare har under året gått en utbildning för blivande chefer inom Region Örebro 

län. 

En familjerådgivare har under 2017 slutfört ett tidigare projekt i vilket sex par intervjuades 

om sina erfarenheter av familjerådgivning. Förhoppningen är att få resultatet publicerat i en 

vetenskaplig artikel. Universitetssjukhusets forskningscentrum finansierade en månads 

heltidsarbete och handledde arbetet. Tanken är att resultaten från detta arbete ska spridas på 

olika sätt. 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

 
Projektet Feedback Informed Treatment, F I T, som pågått under något år avslutades i maj 

2017.  F I T är en kvalitetssäkrad utvärderingsmetod.  Man använder skattningsskalorna ORS 

och SRS. Varje familjerådgivare har dock möjlighet att använda denna metod i mötet med 

sina klienter.  

I den utbildning i processledning som genomförs inom området Habilitering och hjälpmedel 

så valde verksamheten 2017 att titta närmare på processerna urval och samtal. När det gällde 

samtal så gjordes en under en period en undersökning med syftet att mäta leveranssäkerheten. 

Då ställdes frågan om klienter får komma på de tider de bokat och om verksamheten har gjort  

rätt bedömning att det är fråga om familjerådgivning. Resultatet blev 98 % leveranssäkerhet. 

 

Organisation 

Familjerådgivningen tillhör Region Örebro län och är en verksamhet inom området 

Habilitering och hjälpmedel. 

Personal 

 

Personalgruppen består 5,25 tjänster fördelat på en verksamhetschef/familjerådgivare och fem 

familjerådgivare. Det innebär 55 000 invånare i länet per tjänst.  Personalgruppen består sedan 

början 2016 av två kvinnor och fyra män.  
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Rekrytering av ny verksamhetschef gjordes i slutet av 2017 och tillträde sker i mars 2018. 

Personalens utbildning och kompetens 

Familjerådgivningens personal har förutom grundutbildning, socionomexamen, även 

vidareutbildning i psykoterapi motsvarande steg-1 och steg-2 (legitimationsgrundande utb.), 

par- och familjeterapi samt handledarutbildning. Utbildning i sexologi och E F T, emotionellt 

fokuserad parterapi, finns också i personalgruppens kompetens. 

Personalens teoretiska utgångspunkter finns i bl a systemisk, psykodynamisk/psykoanalytisk 

och existentiell terapi. 

 

 

Sammanfattning och slutsatser 

Familjerådgivningen har under 2017 haft en lägre tillgänglighet än 2016. Medelväntetiden har 

varit högre och antalet besök lägre. Skälen till detta är att medarbetare ägnat tid åt fortbildning 

och forskning i sådan omfattning att det påverkat tillgängligheten något. Kvaliteteten på den 

familjerådgivning som erbjudits under 2017 bedöms ha varit av hög kvalitet. 

 

I tjänsten 

Örebro 2018 03 06 

Dan Erlandsson 

Verksamhetschef 

 

Bilaga: 

Antal samtal /kommun 

 Ask Dgf Hbg Hällf Kga Kum Laxå Lekb Linde Ljusn Nora Örb 

2017 51 34 127 16 162 129 10 59 121 38 50 1305 

2016 45 36 119 11 176 124 23 90 102 34 77 1431 

2015 47 34 184 15 198 150 26 43 126 19 65 1519 

2014 59 25 131 6 214 182 44 33 126 11 108 1356 
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Del 1
Patientnämndsverksamheten
2017
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1. Inledning
Uppföljningen i verksamhetsberättelse för Patientnämnden och Patientnämndens kansli 
utgår från verksamhetsplanen för 2017, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, 
inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt 
verksamhetens egna mål.
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2. Syfte
Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Region Örebro län och länets tolv 
kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (1998:1656) om patientnämndsverk-
samhet m.m. Enligt denna lag ska inom varje landsting (region) och kommun finnas en 
eller flera nämn-der med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom
1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av 

landsting eller enligt avtal med landsting,
2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner 

eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av eller helt eller delvis 
finansieras av landsting.

Efter beslut av dåvarande Landstingsfullmäktige inkluderas sedan 2013 även skolhälso-
vård i Patientnämndens uppdrag.

Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och 
bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna 

ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården,
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
4. rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till vård-

givare och vårdenheter.

Dessutom ska nämnden
• informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin 

verksamhet.
• göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden som 

omfattas av myndighetens tillsyn.
•  lämna en redogörelse varje år till IVO och Socialstyrelsen över patientnämndsverk-

samheten under föregående år.
•  utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Den 1 januari 2018 ersätts ovannämnda lagen (1998:1656) om patientnämndsverksam-
het m.m. av en ny lag som delvis förändrar och utökar patientnämndens uppdrag (se 
rubriken Aktuella händelser).
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3. Aktuella händelser
Under perioden 1 januari–31 december 2017 inkom 1 274 nya patientärenden med syn-
punkter och klagomål på vården, vilket innebär en ökning med ca 3,5 procent jämfört 
med föregående år då 1 230 nya ärenden av den aktuella typen inkom.

Under året har riksdagen beslutat om flera lagändringar som syftar till att uppnå ett 
mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården. Bland 
annat ersätts den lag som tidigare reglerat patientnämndens verksamhet, lagen (1998:1656) 
om patientnämndsverksamhet m.m., med en ny lag, lagen (2017:372) om stöd vid kla-
gomål mot hälso- och sjukvården, vilket innebär ett delvis nytt och utökat uppdrag för 
patientnämnden från den 1 januari 2018. Under 2017 har patientnämnden och Patient-
nämndens kansli arbetat med att anpassa verksamheten för att uppfylla de nya kraven. 
Detta arbete kommer att fortgå under 2018 (se verksamhetsplan 2018 för patientnämnden 
och Patientnämndens kansli).

I övrigt kan följande aktuella händelser under 2017 nämnas:
• En enkätundersökning har genomförts riktad till dem som kontaktat Patientnämn-

dens kansli under en viss period. Undersökningen genomfördes tillsammans med 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt patientnämnder i 13 andra landsting och 
regioner. Sammanfattningsvis var resultatet för patientnämnden i Region Örebro län 
något bättre än det sammanlagda resultatet för samtliga deltagande patientnämnder.

• Under 2017 har 17 nya stödpersonsuppdrag tillkommit, vilket är i nivå med föregå-
ende år, samtidigt som 20 befintliga uppdrag har upphört. Två nya stödpersoner har 
rekryterats under perioden.

• Informationsinsatser har genomförts i enlighet med framtagen kommunikations-
plan, bland annat har patientnämnden och Patientnämndens kansli arrangerat en 
heldagsföreläsning på temat Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende. 
Hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersoner samt representanter från Inspektionen 
för vård och omsorg, andra patientnämnder och länets kommuner inbjöds att delta.

• I rapporter till samtliga patientnämndssammanträden har Patientnämndens kansli 
redogjort för problemområden och mönster i patienternas synpunkter och klagomål. 
Rapporterna, som är avsedda att utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utveck-
lings- och kvalitetsarbete, har delgivits Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionfull-
mäktiges presidium, Inspektionen för vård och omsorg, etikrådet, Tebladet med flera.

• Utöver ovannämnda rapport har patienternas erfarenheter, i form av sammanfattningar 
av ärenden, återförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med flera.

• Med anledning av det delvis nya och utökade uppdraget (som nämns ovan) har samtliga 
kommuner i länet erbjudits att teckna nya avtal med patientnämnden.
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4. Mål
Symbolförklaringar
Färgindikatorer, måluppfyllelse helår 2017: Förändringspilar, utveckling under året, resultat 

helår jämfört med föregående år/årets början:

= uppnått eller överträffat målnivån. = resultatet har förbättrats.

= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån. = resultatet är oförändrat.

= större negativ avvikelse från målnivån. = resultatet har försämrats.

4.1. Hållbar utveckling
Hänsyn har tagits till innehållet i Program för hållbar utveckling 2017–2020 vid upprät-
tande av verksamhetsplan för patientnämnden och Patientnämndens kansli 2017, samt 
vid genomförande av fastställda aktiviteter i densamma.

4.2 . Attraktiv arbetsgivare
Mål

Alla medarbetare på kansliet ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens 
och har den kompetens som krävs för att nämndens mål ska kunna uppnås.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Deltagande i kurser och konferenser som är relevanta för den egna och verksamhetens 

utveckling, samt studiebesök bland annat i verksamheter- inom hälso och sjukvården.

I samband med medarbetarsamtal upprättas personliga handlingsplaner för samtliga 
medarbetare på Patientnämndens kansli. I dessa handlingsplaner beaktas bland annat 
behovet av åtgärder som bidrar till att medarbetaren kan upprätthålla och utveckla sin 
kompetens.

Under det gångna året har medarbetare på Patientnämndens kansli deltagit i en nationell 
och en regional konferens för patientnämndstjänstemän. Kansliets medarbetare har också 
deltagit på olika utbildningar och föreläsningar, bland annat föreläsningen Att möta 
människor med ett rättshaveristiskt beteende, samt genomfört flera studiebesök i hälso- och 
sjukvården. Vidare har representanter från patientnämnden och Patientnämndens kansli 
deltagit i en nationell presidiekonferens för patientnämnder.

Mål

Arbetsmiljön på Patientnämndens kansli är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Uppföljning av arbetsmiljön genom medarbetarenkät (vartannat år), genom årligen 

återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar (som en stående punkt 
på dagordningen).
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Arbetsmiljön har följts upp i medarbetarsamtal och vid arbetsplatsträffar under året. 
Arbetsmiljön vid Patientnämndens kansli bedöms sammantaget vara sådan att den 
främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

4.3. Ekonomi
Övergripande mål

Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en lång-
siktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål

Verksamhetens resultat ska vara minst noll.

 
Kommentar
Verksamheten har genererat ett överskott.

4.4. Patientnämndsärenden
Mål

Patienter som vänder sig till Patientnämndens kansli är nöjda med kansliets hantering 
av deras ärende.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Professionell, opartisk och skyndsam hantering av ärenden utifrån framtagna rutiner.
•  Enkätundersökning riktad till personer som vänt sig till Patientnämndens kansli 

tillsammans med andra patientnämnder i Sverige.

År 2016 genomfördes en enkätundersökning riktad till personer som under en viss period 
haft kontakt med Patientnämndens kansli. Enkätundersökningen genomfördes tillsam-
mans med patientnämnder i tre andra regioner och landsting. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) deltog i arbetet med framtagandet av enkäten.

Erfarenheterna från föregående års undersökning har tillvaratagits och enkäten har 
utvecklats. Under 2017 har en ny undersökning genomförts, med 13 deltagande patient-
nämnder. I Region Örebro län skickades 300 enkäter ut. 85 personer besvarade enkäten 
vilket ger en svarsfrekvens på 28,3 procent (2016 var svarsfrekvensen 35,5 procent). I 45 
fall utnyttjade respondenten möjligheten att lämna ett öppet svar. Eftersom enkäten 
har utvecklats (frågor har tillkommit, tagits bort och ändrats) är resultatet inte direkt 
jämförbart med föregående års undersökning.

Resultatet av undersökningen har indelats i fem kategorier, där varje kategori har fått ett 
värde på en skala från 0 till 100 (ju högre värde desto bättre). Som framgår av diagram-
met nedan var resultatet för patientnämnden i Region Örebro län i samtliga kategorier 
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något bättre än det sammanlagda resultatet för samtliga patientnämnder som deltog i 
undersökningen.

Flest synpunkter i de öppna svaren är av positiv karaktär, som bland annat: ”Mycket 
trevligt bemötande”, ”Fick bra rådgivning” och ”Jag bemöttes med respekt och förstå-
else”. Gemensamt för flera negativa kommentarer är att de ger uttryck för ett missnöje 
som gäller patientnämndens uppdrag, till exempel: ”patientnämnden är tandlös” och 

”patientnämnden är opartisk och neutral men borde stå helt på patientens sida”. Med 
andra ord har patienterna i dessa fall haft önskemål som patientnämnden inte kunnat 
infria, till exempel önskemål om att patientnämnden ska fungera som patientens ombud 
i kontakten med hälso- och sjukvården eller att patientnämnden ska utöva tillsyn över 
hälso- och sjukvården. I en del fall avser de öppna svaren snarare patientens kontakter 
med hälso- och sjukvården än kontakten med Patientnämndens kansli. Sammanfatt-
ningsvis visar resultatet av undersökningen att de flesta patienter som vänder sig till 
Patientnämndens kansli är nöjda med kansliets hantering.

Mål

Patientnämnden och Patientnämndens kansli är tillgänglig för alla innevånare i Örebro 
län.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Minst en telefon öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten dagtid, 

helgfria vardagar.
• Personal tillgänglig på kansliet för besök, hantering av inkommande handlingar m.m. 

dagtid, helgfria vardagar.

Aktiviteter kopplade till detta mål har genomförts under aktuell period.
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4.5. Stödpersonsverksamheten
Mål

Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• I ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en 

person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168) utses en stödperson inom en 
vecka efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap om att en stödperson ska utses.

• I ärenden där patienten vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utses 
en stödperson inom två arbetsdagar efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap 
om att en stödperson ska utses.

• Rekrytering av nya stödpersoner vid behov för säkerställande av att tillgången till 
stödpersoner är sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är 
möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson.

• Översyn av regler och rutindokument avseende omkostnadsersättning och arvode 
till stödpersoner.

Den 1 januari 2017 fanns 14 pågående stödpersonsuppdrag. Under den aktuella perioden 
har 17 nya stödpersonsuppdrag tillkommit och 20 har upphört. Den 31 december 2017 
fanns således 11 pågående stödpersonsuppdrag. En stödperson har, i de allra flesta fallen, 
kunnat utses inom den tid som eftersträvas. I de fall en stödperson inte utsetts inom 
denna tid har det berott på omständigheter som Patientnämndens kansli inte har kunnat 
påverka, till exempel att tvångvården redan har upphört när ansökan om stödperson 
når Patientnämndens kansli.

Under perioden har två nya stödpersoner rekryterats och en stödperson har valt att avsluta 
sitt engagemang hos Patientnämndens kansli. Tillgången till stödpersoner bedöms vara 
sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är möjligt, kan tillvaratas 
vid val av stödperson.

En genomgång har gjorts av gällande rutiner och regler för omkostnadsersättning och 
arvode till stödpersoner. Det har emellertid inte funnits anledning att förändra den 
sedan tidigare gällande ordningen.

Mål

Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Erbjudande om kompetensutveckling till stödpersoner bland annat i form av stödper-

sonskonferens tillsammans med patientnämnden i Landstinget Sörmland.
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En stödpersonskonferens genomfördes som planerat 4–5 maj 2017 tillsammans med pat-
i entnämnden i Landstinget Sörmland. Stödpersonerna har därtill erbjudits att delta på 
föreläsningarna Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende och Kostens betydelse 
för den psykiska hälsan samt suicidpreventionsdag och psykiatrins öppna föreläsningar.

4.6. Information till allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonal och andra berörda
Mål

Ökad kännedom om patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen (i Region Örebro län och i länets kommuner) och andra berörda.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Informationsinsatser enligt framtagen kommunikationsplan.

För år 2017 upprättades en särskild kommunikationsplan för patientnämnden och Patient-
nämndens kansli. Samtliga i kommunikationsplanen angivna aktiviteter har genomförts 
under året. Härnedan redovisas genomförda informationsinsatser år 2017 (ort anges inom 
parentes). Vissa informationsinsatser har genomförts vid flera tillfällen.
• Information till socialchefer i länets kommuner (Örebro).
• Utställare vid Studentlivsmässan (Örebro).
• Information till SPF Seniorerna Almby-Norrbyås (Örebro).
• Information till föreningen TIPSA (Örebro).
• Information till SPF i samarbete med Bergslagens demensförening (Kopparberg).
• Arrangerande av heldagsföreläsningen Att möta människor med ett rättshaveristiskt 

beteende (Örebro).
• Föreläsning läkarprogrammet T3, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

(Örebro).
• Information till Mag-tarm-föreningen (Örebro).
• Utställare vid seniordag (Laxå).
• Information till konsumentrådgivare (Örebro).
• Föreläsning sjuksköterskeprogrammet T6 (Örebro).
• Utställare vid seniordag (Hallsberg).
• Föreläsning ST-läkarutbildning (Örebro).
• Information till Asyl- och invandrarhälsan (Örebro).
• Föreläsning distriktssköterskeutbildning (Örebro)
• Information till fokusberedning för närsjukvård (Karlskoga)
• Information till allmänheten på Lindedagen (Lindesberg)
• Information till Fontänhuset (Örebro)
• Information till Dövas förening (Örebro)
• Information till språktolkar (Örebro)
• Föreläsning audionomprogrammet och arbetsterapeutprogrammet (Örebro)
• Föreläsning psykologprogrammet T6 (Örebro)
• Information till allmänheten i samband med föreläsning om demens (Lindesberg)
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• Utställare vid anhörigdag (Örebro)
• Utställare vid seniorfestival (Örebro)
• Information till kommunchefer i länets kommuner (Hällefors)
• Information till patientombudet på Karlskoga lasarett (Örebro)
• Utställare vid tandvårdsdag (Örebro)
• Information till demokratiberedningen (Örebro)
• Utbildningsaktivitet riktad till stödpersoner (Örebro)
• Information till Psykiatrins vårdsäkerhetsråd (Örebro)
• Utställare i samband med öppen föreläsning på USÖ (Örebro).
• Utställare vid inspirationsdag riktad till undersköterskor (Örebro)
• Information till socionomstudenter (Örebro)

Beträffande ovan angivna informationsinsatser förtjänar heldagsföreläsningen Att möta 
människor med ett rättshaveristiskt beteende ett särskilt omnämnande. Föreläsningen 
arrangerades av Patientnämndens kansli efter uppdrag av patientnämnden. Till föreläs-
ningen, varvid information om patientnämndens verksamhet även lämnades, inbjöds 
hälso- och sjukvårdspersonal, stödpersoner och representanter från Inspektionen för vård 
och omsorg, andra patientnämnder och länets kommuner att delta. Det totala antalet 
deltagare uppgick till fler än 200 personer.

4.7. Rapportering till vårdgivare och till Inspektionen för 
vård och omsorg
Mål

Patientnämnden och Patientnämndens kansli bidrar till kvalitetsutveckling och hög 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och gör Inspektionen för vård och omsorg upp-
märksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Strukturerad återföring av patientnämndsärenden till vårdgivare och vårdenheter 

(t.ex. hälso- och sjukvården samt tandvården inom Region Örebro län samt länets 
kommuner) på ett sådant sätt att det kan tillvaratas i hälso- och sjukvårdens syste-
matiska förbättringsarbete.

• Övergripande information om risker för patientsäkerheten, som patientnämnden 
genom sin verksamhet får kännedom om, förmedlas när anledning föreligger till 
Inspektionen för vård och omsorg.

• Samverkan med övriga patientnämnder för gemensam rapportering på aggregerad nivå.
• Utvärdering av den återföring som skett till vårdgivare och vårdenheter sedan 1 jan-

uari 2016.

Efter överenskommelse sker återföringen av patientnämndsärenden på ett enhetligt sätt 
till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Staben Hälso- och sjukvård 
(ärenden avseende privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård enligt avtal med 
Region Örebro län). Detta innebär att sammanfattningar av ärenden skickas månadsvis 
till utsedda mottagare, till exempel områdeschefer och chefläkare.
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Utöver ovanstående har informationsutbyte på politisk nivå förekommit, bland annat i 
form av återkommande möten mellan patientnämndens presidium och regionfullmäk-
tiges presidium.

Under det gångna året har Patientnämndens kansli vid upprepade tillfällen träffat repre-
sentanter för Inspektionen för vård och omsorg, avdelning mitt, för informationsutbyte 
och dialog om fortsatt samverkan.

Samverkan med övriga patientnämnder, bland annat gällande gemensam rapportering, 
har fungerat tillfredsställande under aktuell period.

Patientnämndens kansli har under flera år återfört inkomna synpunkter och klagomål 
till olika mottagare på det sätt som beskrivits ovan. Denna återföring har, i enlighet 
med verksamhetsplan, utvärderats under 2017. Bland annat har en enkätundersökning 
genomförts som visar att mottagarna i flera fall anser att återföringen har bidragit till 
arbetet med kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. En vanligen förekommande 
synpunkt har emellertid varit att mottagarna önskat få mer ingående information om 
enskilda patienter.

Mål

Patientnämndens och kansliets arbetssätt gör att problemområden och mönster i patien-
ternas synpunkter och klagomål kan uppmärksammas och spridas.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
Under 2017 ska Patientnämndens kansli i rapporter till patientnämnden redogöra för 
problemområden som kan identifieras utifrån
• synpunkter och klagomål under år 2016 som avser hälso- och sjukvård i länets kom-

muner,
• synpunkter och klagomål som avser Folktandvården,
• synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård och tandvård för patienter i 

ålderskategorin 70 år eller äldre,
• synpunkter och klagomål som avser remisser samt informationsöverföring mellan 

olika vårdenheter eller vårdgivare,
• synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och kvinnosjukvård, och
• synpunkter och klagomål som avser Område psykiatri i Region Örebro län.

Samtliga i verksamhetsplan för 2017 angivna rapporter har utarbetats och behandlats 
av nämnden under gångna året. Sammanfattningar av dessa rapporter återfinns i del 2 
av verksamhetsberättelsen.

Till varje patientnämndssammanträde har gäster, exempelvis från Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen, inbjudits till dialog om innehållet i den rapport som behandlats vid det 
aktuella tillfället.
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Det övergripande syftet med rapporterna är att innehållet ska kunna utgöra ett bidrag 
till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete genom att problemområden 
och mönster i patienternas synpunkter och klagomål uppmärksammas och sprids. Mot 
bakgrund av detta syfte har rapporterna delgivits Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
regionfullmäktiges presidium, Inspektionen för vård och omsorg, etikrådet och Tebladet. 
När skäl därtill förekommit har rapporterna även delgivits andra, till exempel länets 
kommuner, Folktandvården och regionstyrelsen. Rapporterna har också tillgängliggjorts 
på patientnämndens webbsida, regionorebrolan.se/patientnamnden.
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5. Ekonomi
5.1. Resultatrapport Patientnämnden och 
Patientnämndens kansli

Belopp i tkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016
Budget-  

avvikelse
Utfalls-  

avvikelse

Övriga intäkter 559,1 230 299,5 329,1 259,6

Summa intäkter 559,1 230 299,5 329,1 259,6

Personalkostnader -5 298,4 -5 454 -5 220,1 155,6 -78,3

Övriga kostnader -754,7 -1 152 -789,6 397,3 34,9

Avskrivningar, 
inventarier

0 0 0 0 0

Summa kostnader -6 053,1 -6 606 -6 009,7 552,9 -43,4

Verksamhetens 
nettokostnad

-5 494,0 -6 376 -5 710,2 882,0 216,2

Finansnetto 0 0 0 0 0

Regionbidrag/ 
-ersättning

6 376,0 6 376 6 205 0,0 171,0

Resultat 882,0 0 494,8 882,0 387,2

Nettokostnad per ansvarsenhet

Belopp i tkr. Utfall 2017

Patientnämnden −711,5

Patientnämndens kansli −4 598,5

Stödpersonsverksamheten −184,0

Sammanfattande analys

Totalt har verksamheten ett överskott på 882 tkr 2017 varav 531 tkr avser stödpersonsverk-
samheten. Vid bokslutet 2016 rådde osäkerhet om sociala avgifter skulle betalas för 
omkostnadsersättning till stödpersoner. Därför reserverades 259 tkr för inbetalning till 
Skatteverket. Under aktuell period har Skatteverket meddelat att ersättningen inte är 
underlag för sociala avgifter och därmed resultatreglerades den balansförda skulden 2017. 
Av resterande överskott avser 230 tkr patientnämndens kansli och 121 tkr patientnämn-
den. Det förklaras av lägre kostnader för i huvudsak andra områden än lönekostnader.
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6. Framtida utmaningar
Framtida utmaningar för patientnämnden och Patientnämndens kansli kan i stor ut-
sträckning kopplas till den nya lagen lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- 
och sjukvården som delvis förändrar och utökar patientnämndens uppdrag. Bland annat 
behöver arbetssätt utvecklas för att säkerställa att patienterna ges tillräckliga svar på sina 
klagomål och att barns bästa beaktas i de fall patienten är ett barn. Dessutom behöver 
nya strukturer och metoder utarbetas för analys av inkomna klagomål. Förutom de ut-
maningar som föreligger med anledning av den nya lagen finns det fortsatt behov av att 
öka kännedomen om patientnämndens verksamhet, till exempel att patientnämndens 
uppdrag även omfattar hälso- och sjukvård i länets kommuner.
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7. Internkontrollplan
Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och 
verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och 
styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verk-
samhet, att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

Intern styrning

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och 
uppdrag.

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat 
samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.

d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande 
och ändamålsenlig.

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, 
tillgänglighet och spårbarhet.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med 
tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ända-
målsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet 
med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig 
intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om 
den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har 
varit tillräcklig.
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7.1. Internkontrollplan
Symbolförklaringar

= Avslutad ! = Ej genomförd.

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs
Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Kontroll av efterlevnad i SAM i samver-
kansgrupper

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ett regionövergripande verktyg för årlig upp-
följning av SAM är framtaget. Tester utförs och ska utvärderas under våren 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.
Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Tydliggöra SAM-processen. När och hur 
de olika momenten ska genomföras samt ansvar.

Kommentar

SAM-processen är under framtagande. Arbetet kommer att fortgå under 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

HR-direktör.
Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Kommunicera/implementera SAM-processen 
via ledningsgrupper, arbetsmiljöutbildning och informationstillfällen.

Kommentar

En kommunikationsplan är under framtagande. Arbetet kommer att fortgå under 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

HR-direktör.
Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Gå igenom befintliga verktyg och checklistor 
och vid behov ta fram nya/revidera verktyg och checklistor.

Kommentar

Arbetet pågår och Regionhälsan är behjälplig i arbetet. Genomgång av vilka befintliga 
verktyg och checklistor som ska finnas tillgängliga på intranätet sker i samverkan med 
HR/Intranät- projektet. Arbetet kommer att fortgå under 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

HR-direktör.
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Risken att reseräkningar hanteras felaktigt
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroll av manuella och sys-
temrapporterade reseräkningar.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Stickprovskontroll är genomförd och resultatet 
visar att 18 av 23 reseräkningar är i ordning. De reseräkningar som inte är i ordning 
har saknade reseräkningsdokument, men är attesterade och utbetalda. Stickprovskon-
trollen har varit ett sätt att bevaka risken, men inte reducerat risken att reseräkningar 
hanteras felaktigt.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja (Risken att reseräkningar och egna 
utlägg hanteras felaktigt innan utbetalning).
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med 
verksamheten förekommer

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Redovisa förekomsten av förbud mot bisyssla 
samt förekomsten av godkännande av bisyssla.

Kommentar

Varken förbud mot bisyssla eller godkännande av bisyssla förekommer såvitt avser 
Patientnämndens kansli.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Ekonomi

Risken att representation redovisas felaktigt
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroll av leverantörsfakturor 
- kontering och anteckning.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Stickprovskontroll har genomförts under året. 
Kontrollen uppvisar brister bland annat avseende kontering, dokumentation och syfte. 
Resultatet är återfört till ekonomichefsgruppen och ekonomnätverket och en åtgärds-
plan är framtagen.

Stickprovskontrollens resultat visar ett behov av att vidta ytterligare insatser inom 
området.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.
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Risken att kontroll av löneutbetalningar och leverantörsfakturor är bristfällig
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Kartlägg betalningsflöde avseende löneut-
betalningar och leverantörsfakturor. Identifiera risker och beskriv bak-
omliggande orsaker. Ta fram förslag på åtgärder.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Betalningsflödet avseende leverantörsutbetal-
ningar har kartlagts. Det finns tillräckliga inbyggda kontroller för att säkerställa ett 
kvalitetssäkert betalningsflöde från beslutsattesterad faktura/bestyrkt utbetalningsun-
derlag till att utbetalningen sker via Nordea. Som en extra kontroll och utökad säkerhet 
används sedan januari 2017 en tilläggstjänst via Inyett som kontrollerar och varnar till 
exempel om mottagaren är ett registrerat blufföretag, om beloppet är orimligt högt, 
om mottagaren har skulder, saknar F-skattsedel eller om betalningen går till ett bolag 
där den egna personalen är aktiv.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja (Risken att chefer inte säkerställer att 
lönegrundande underlag är korrekta inför löneutbetalning, Risken att leverantörsfak-
turor betalas efter förfallodag samt Risken att bluffakturor betalas).
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Risken att investeringar redovisas felaktigt
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Granska befintlig rutin och vid behov ta 
fram förslag till revidering.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Den nya reviderade rutinen har tydliggjort hur 
redovisning av anläggningstillgångar ska ske. Rutinens efterlevnad kommer bidra till 
en rättvisande redovisning av anläggningstillgångar.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

Ekonomidirektör.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Kartlägg hur rutiner kommuniceras och 
till vem. Vid behov ta fram förslag till rutin för information/kommu-
nikation till nyanställda och information/kommunikation till berörda 
vid revidering/nya rutiner.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Rutinen är beslutad av ekonomichefsgruppen 
och har informerats om på ekonomgruppen. Rutinen är publicerad på intranätet.
Ekonomistaben har tagit fram en rutin för information om styrande dokument inom 
ekonomiområdet till nyanställda och till berörda vid revidering/nya rutiner. Rutinen 
är beslutad av ekonomichefsgruppen.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

Ekonomidirektör.
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Risken att projekt redovisas felaktigt
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Granska befintlig rutin och vid behov ta 
fram förslag till revidering.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ny rutin för redovisning av externa projekt 
togs fram i november-december 2016 och fastställdes i januari 2017. De nya rutinerna 
tillämpades i bokslutet för 2016. Hanteringen granskades av revisorerna, med godkänt 
resultat. Den nya/reviderade rutinen är fastställd i Platina och har tydliggjort hur 
projektredovisningen ska ske. Rutinens efterlevnad kommer bidra till en rättvisande 
redovisning av projekt.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

Ekonomidirektör.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Kartlägg hur rutiner kommuniceras och 
till vem. Vid behov ta fram förslag till rutin för information/kommu-
nikation till nyanställda och information/kommunikation till berörda 
vid revidering/nya rutiner.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Den nya rutinen har presenterats i ekonomi-
chefsgruppen och publicerats på intranätet. Respektive ekonomichef ansvarar för att 
informationen ges till berörda inom respektive förvaltning. Ekonomistaben har tagit 
fram en rutin för information om styrande dokument inom ekonomiområdet till 
nyanställda och till berörda vid revidering/nya rutiner. Rutinen är beslutad av ekono-
michefsgruppen.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.
Ansvar

Ekonomidirektör.

Hållbar utveckling

Risken att de av Regionfullmäktige beslutade horisontella perspektiven inte genomsyrar 
verksamhet och beslut

Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Revidera/förbättra befintlig checklista för 
Region Örebro läns horisontella perspektiv.

Kommentar

Åtgärden överförs till Regionkansliets IK-plan 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.
Ansvar

Regionkansliet, chef för staben hållbar utveckling.
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Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Tydliggör och implementera hur check-
listan ska användas vid konsekvensbedömningen av de horisontella 
perspektiven i ärendeberedningsprocessen.

Kommentar

Åtgärden överförs till Regionkansliets IK-plan 2018.

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja
Ansvar

Regionkansliet, chef för staben administration, juridik och säkerhet och chef för staben 
hållbar utveckling.

Patientnämndsärenden

Risken att rutiner för handläggning och registrering inte efterföljs
Status Åtgärd

Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser.
Kommentar

Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör 
ingå i nästkommande års internkontrollplan.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Risken att erforderliga uppgifter saknas eller att felaktiga uppgifter anges vid registrering av 
ärenden

Status Åtgärd

Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser.
Kommentar

Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör 
ingå i nästkommande års internkontrollplan.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Stödpersonsverksamheten

Risken att stödperson inte utses skyndsamt
Status Åtgärd

Reducerad handläggningstid av den aktuella typen av ärenden.
Kommentar

Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken har reducerats. Risken 
bör inte ingå i nästkommande års interkontrollplan (risken hanteras på annat sätt).
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.
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Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra 
berörda

Risken att informationsinsatser inte genomförs i enlighet med framtagen kommunikationsplan.
Status Åtgärd

Kontroller/sammanställningar av genomförda informationsinsatser.
Kommentar

Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör inte 
ingå i nästkommande års internkontrollplan (risken hanteras på annat sätt).
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Rapportering till vårdgivare och till IVO

Risken att återföring av synpunkter och klagomål inte sker på ett sådant sätt att det kan 
tillvaratas i hälso- och sjukvården
Status Åtgärd

Reducera risken genom utvärdering av den återföring som sker till 
vårdgivare och vårdenheter.

Kommentar

Åtgärden har genomförts under 2017 och bedöms ha bidragit till önskad effekt, det 
vill säga bidragit till att minska riskpoängen. Risken bör inte ingå i nästkommande 
års internkontrollplan.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

7.2. ISK-bedömning
Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, 
genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten vid förvaltningen. 
Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, i enlighet med 
krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning 
och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade 
arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Därmed bedöms den interna styrningen och 
kontrollen som tillräcklig.
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Del 2
Patientärenden
2017
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Diagram 1. Visar antal ärenden per förvaltning/område utifrån organisation. Med övrigt avses bland annat 
synpunkter eller klagomål som gäller vissa privata vårdgivare, Regionhälsan eller sjukresor.

Diagram 2. Av de nya ärenden som inkom under 2017 rörde 58 procent kvinnor och 42 procent män patienter.
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Diagram 3. Synpunkter och klagomål indelas i åtta så kallade ”huvudproblem”; en gemensam kategorisering för alla 
landets patientnämnder. Diagrammet visar andel per ”hudvudproblem” i procent av det totala antalet synpunkter 
och klagomål som tagits emot av patientnämnden i Region Örebro län under 2016 och 2017.

Diagram 4. Visar andelen kvinnor respektive män per ”huvudproblem”.
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1. Rapportering av patientärenden
I enlighet med verksamhetsplan 2017 för patientnämnden och Patientnämndens kansli 
har rapporter tagits fram i vilka redogörs för problemområden som kan identifieras utifrån
• synpunkter och klagomål under år 2016 som avser hälso- och sjukvård i länets kom-

muner.
• synpunkter och klagomål som avser Folktandvården.
• synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård och tandvård för patienter i 

ålderskategorin 70 år eller äldre.
• synpunkter och klagomål som avser remisser samt informationsöverföring mellan 

olika vårdenheter eller vårdgivare.
• synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och kvinnosjukvård.
• synpunkter och klagomål som avser Område psykiatri.

Rapporteringen ingår i fullgörandet av patientnämndens lagstadgade uppdrag att bidra 
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Samtliga rap-
porter har överlämnats till berörda vårdgivare och tillgängliggjorts på patientnämndens 
webbsida, www.regionorebrolan.se/patientnamnden.

Förutom ovannämnda rapporter har en särskild uppföljning gjorts av synpunkter och 
klagomål framförda av patienter eller närstående till patienter med cancersjukdom. Denna 
uppföljning har emellertid inte redovisats i rapportform.

I det följande sammanfattas de rapporter som tagits fram under 2017 samt uppföljningen 
av synpunkter och klagomål rörande patienter med cancersjukdom.

Synpunkter och klagomål under år 2016 som avser hälso- och sjukvård 
i länets kommuner

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden som avser synpunkter och klagomål 
på hälso- och sjukvården i länets tolv kommuner. Synpunkterna har inkommit under 
perioden 1 januari–31 december 2016. Totalt ingår 19 ärenden i underlaget till rapporten. 

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

Trygghetslarm
Av synpunkterna som gäller trygghetslarm framkommer:
• att det har tagit lång tid från det att patienten larmat till dess att personal anlänt hem 

till patienten.
• att personal uppmanat patienter att inte ”larma i onödan”.
• att personal som kommer på larm inte alltid har tillräckliga kunskaper för att hjälpa 

patienten och att ytterligare hjälp behöver påkallas med dröjsmål som följd.
• att information rörande installationen av trygghetslarm ibland har varit bristfällig. 

Informationsöverföring, samverkan och samordning
Patienter som har behov av kommunal hälso- och sjukvård har många gånger även behov 
av hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Örebro län. I flera ärenden framkommer 
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synpunkter på att informationsöverföringen mellan de olika vårdgivarna har varit brist-
fällig vilket medfört att patientens vård och omsorg har blivit fördröjd.

Närstående har också lämnat synpunkter på att de till ansvarig personal har lämnat öns-
kemål om att få vara med i vårdplanering men att de trots önskemålet inte har fått delta. 

Försiktighet att kalla på ytterligare hjälp
Det har i flera ärenden framförts synpunkter på en överdriven försiktighet att tillkalla 
ytterligare hjälp. Personalen har upplevts osäker i situationer där det till exempel har 
behövts hjälp av läkare eller ambulans. Konsekvenserna för de aktuella patienterna har 
varit en längre tids väntan än nödvändigt. 

Synpunkter och klagomål som avser Folktandvården

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden hos patientnämnden, som innehåller 
patienters eller närståendes synpunkter på Folktandvården.  Ärendena är inkomna 
under perioden 1 januari 2015–31 december 2016. Totalt ingår 100 ärenden i underlaget 
till rapporten. 

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras. 

Synpunkter på behandling
Patienten, eller närstående till patienten, framför ofta synpunkter och frågor som gäller 
någon aspekt av behandling, det kan exempelvis gälla upplevd felaktig behandling, 
utebliven behandling eller komplikationer efter behandling. I dessa fall, när synpunk-
terna på behandling avser Folktandvården, förekommer inte sällan även synpunkter på 
kostnader eller bemötande.

I några ärenden framförs synpunkter på proteser, exempelvis att de har dålig passform, 
skaver eller glappar så att patienten endast kan inta flytande föda, ofta med viktnedgång 
som följd. 

I några ärenden förekommer synpunkter på att patienten har nekats tandreglering med 
motiveringen att det, förutom estetiska skäl, saknas anledning att genomföra tandreg-
lering och att patienten därför själv får stå för kostnaden.

Synpunkter på kostnader
Kostnader för undersökning och behandling i tandvården är för patienten högre än 
kostnader för övrig vård, vilket patienterna har framfört synpunkter på i många av de 
ärenden som utgör underlag för denna rapport. Exempelvis förekommer synpunkter på 
att kostnaden inte motsvarar förväntad behandling eller att ett tidigare lämnat kost-
nadsförslag överskrids. 

Synpunkter på bemötande
Frågor rörande bemötande är en återkommande synpunkt i ärenden hos patientnämnden, 
såväl i ärenden som rör tandvård som i ärenden rörande annan vård. När det gäller bemö-
tandefrågor som rör Folktandvård framförs synpunkter på bemötande ofta tillsammans 
med synpunkter på behandling eller kostnader. 
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Synpunkter på information
Synpunkter på den information som har lämnats inför, eller i samband med tandvårdsbe-
handling  har noterats i flera ärenden. Informationsfrågorna har varierande karaktär och 
kan handla om bristande information om gällande tandvårdsersättning eller att vården 
har glömt bort att informera patienten om inställt besök i vården. I några ärenden har 
framförts synpunkter på bristande information när det gäller alternativa behandlingar.

Synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård och tandvård 
för patienter i ålderskategorin 70 år eller äldre

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål från 
patienter som är 70 år eller äldre som inkom under perioden 1 september 2016–14 mars 
2017. Totalt ingår 102 ärenden i underlaget till rapporten. 

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

Förväntningar och resultat
I samband med en behandling eller någon kirurgisk åtgärd finns ofta en önskan om att bli 
bättre än förut, till exempel att kunna vara mer aktiv i vardagen. När en patient upplever 
att något inte gått som förväntat eller när det uppkommer frågor om behandlingen eller 
resultatet av den är det viktigt att patienten får tid och möjlighet för att ställa sina frågor.

Våga säga till när något känns fel 
Som patient kan man känna sig orolig och utsatt inför vissa undersökningar och behand-
lingar. I flera fall förekommer synpunkter som tar upp behovet av tydlig information inför 
besök i vården och när undersökning eller behandling sker, bland annat för att lindra den 
oro patienten kan känna. Det som är en vana för vårdpersonalen är för många patienter 
något helt nytt som sker för första gången. Det som är en vanligen förekommande åtgärd 
för vårdpersonalen är för många patienter något helt nytt som sker för första gången.

Kunna tillvarata sin rätt 
Som patient kan det ibland vara svårt att veta vilka krav som är rimliga att ställa i kon-
takten med hälso- sjukvården. I en del ärenden framkommer att det finns patienter som 
inte vill vara till besvär, som väntar på sin tur, som inte tar kontakt, trots att något känns 
fel. Dessa patienter kan ha behov av särskilt stöd i kontakten med hälso- och sjukvården, 
vilket de ibland inte upplever sig få.  

Kontaktmöjligheter till vården 
Flera patienter har rapporterat om att det har varit svårt att komma i kontakt med 
Ögonkliniken. Det finns också en del synpunkter som rör vart man kan vända sig med 
praktiska frågor inför ett vårdbesök.

Synpunkter och klagomål som avser remisser och information mellan 
vårdgivare eller vårdenheter

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden gällande synpunkter och klagomål 
från patienter och närstående avseende remisser och information mellan vårdgivare eller 
vårdenheter och som inkom under perioden 1 september 2016–30 april 2017. Totalt ingår 
97 ärenden i underlaget till rapporten.
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Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

Remisser
Remisser kan vara glömda, försvunna, bristfällig utformade eller försenade. Det framförs 
också synpunkter på att patienten nekas remiss till vidare undersökning. Konsekvensen 
av det ovanstående kan bli förlängd väntetid för patienterna, vilket många gånger medför 
oro. I vissa fall har dröjsmålet fått allvarliga konsekvenser.

Bristande informationsöverföring/samverkan inom eller mellan vårdenheter eller vårdgivare
Bristande informationsöverföring kan innebära att patient eller närstående får agera 
budbärare mellan vårdenheterna eller mellan vårdpersonal inom samma enhet. Detta 
skapar en otrygghet och irritation hos patienterna över att behöva ta ansvar för detta. 
Konkret kan exempelvis röra sig om  att behov av förnyade sjukintyg eller receptförnyelser 
inte nått fram till berörd läkare.

Bollad
Att känna sig bollad eller hänvisad mellan två eller flera enheter inom vården eller vårdgi-
vare är irriterande och ibland kan det få allvarliga konsekvenser för patienten. I underlaget 
till rapporten förekommer synpunkter där patienter bollats mellan flera vårdenheter som 
hänvisar patienten mellan sig.  Det förekommer bland annat att patienter med diffusa 
symtom har hänvisats mellan psykiatrin och somatisk vård. 

Patienten drabbas när läkare är oeniga
Ibland är läkare oeniga om vilken diagnos, behandling eller medicinering som ska ges. 
Det är kanske inte så märkligt, men kan medföra negativa konsekvenser för patienterna. 
Exempelvis att en läkare utlovar behandling med visst läkemedel som en annan läkare 
sedermera nekar förskrivning av.

Synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och kvinnosjukvård

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål från 
patienter inom förlossnings- och kvinnosjukvården som inkom under perioden 1 januari 
2016–31 augusti 2017. Totalt ingår 74 ärenden i underlaget till rapporten.

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

(Om)vägen via 1177
En del av de patienter som hört av sig till kvinnokliniken strax efter inneliggande vård 
eller kirurgi har av personal blivit hänvisade att kontakta 1177. I kontakten med 1177 har 
patienten åter blivit hänvisad till att kontakta Kvinnokliniken. Patienternas synpunkter 
rör att det upplevs vara en omständlig och svårbegriplig väg att nå vården på nytt de 
gånger patienten har försämrats och önskar vård. 

Vad var det som togs bort egentligen?
Några ärenden tar upp att patienterna fått motstridig information om vad som har tagits 
bort i samband med kirurgi. Det har exempelvis handlat om en sammanblandning av 
äggledare och äggstockar. 
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Endometrios – därom tvista de lärde
Kunskapen och omhändertagandet av patienter med endometrios upplevs för patien-
terna som godtyckligt beroende på vart de vänder sig. Patienterna är ofta i behov av 
stark smärtlindring och har av personal blivit kallade för ”missbrukare” i samband med 
inneliggande vård. 

Vardag för vården – sorg för den enskilde
Patienter som har drabbats av missfall har lämnat synpunkter på att läkare har gett be-
sked på ett svårbegripligt eller okänsligt sätt eller att läkaren har upplevts vara stressad 
och att möjligheten att få svar på efterföljande frågor varit begränsad.

Pressa, krysta, sy och fixa
I en del fall förekommer synpunkter som rör behandlingen av komplikationer i samband 
med förlossning, till exempel att patienten blivit felaktigt sydd. Det förekommer också 
synpunkter på att det är svårt att veta vart man kan vända sig med till exempel besvär 
av samlagssmärta eller inkontinens efter förlossning. 

Det kvarstående diket
Några ärenden tar upp problematiken med en kvarstående delning (diastas) av mag-
muskulaturen efter graviditet. En diastas på mer än två centimeter är svår att åtgärda 
på annat sätt än med kirurgi vilket patienterna har nekats eftersom det inte ingår i den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården. 

Ett barn kommer till världen
Vissa patienter har upplevt bristande möjligheter att vara delaktiga och påverka vården 
i samband med förlossning. Det kan exempelvis röra sig om att planeringen gällande 
smärtlindring inte har följts eller att besked från vårdpersonal rörande nästa steg i för-
lossningsarbetet har varit motsägelsefulla.

Synpunkter och klagomål som avser område psykiatri

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål 
från patienter inom psykiatrin som inkom under perioden 1 mars 2017–31 augusti 2017. 
Totalt ingår 97 ärenden i rapporten.

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

Information och dialog med patient/närstående
Detta problemområde kan generellt handla om att patienter inte får den information de 
har behov av. Det förekommer även situationer där patienten inte känner sig väl bemött 
eller lyssnad till, vilket i vissa fall har lett till att patienten inte vågar ställa frågor. 

Svårt att få återkoppling
Patienter som har etablerad kontakt med vården framför att det ibland är svårt att få 
återkoppling. Det kan handla om att patienten vid upprepade tillfällen försökt få kon-
takt med vården om förnyelse av recept eller intyg, men att ingen hör av sig med besked. 
Enligt patienter och närstående kan snabbare återkoppling leda till ett minskat antal 
kontaktförsök, vilket också borde underlätta för vården.
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Kontinuitet
Synpunkter rörande kontinuitet gäller i första hand motstridiga besked beträffande diag-
nos, behandling och medicinering när flera läkare är involverade i patientens vård. Det 
kan också vara svårt för patienten att gång på gång behöva berätta om svåra händelser 
för olika personer.

Lång väntan på utredning för barn
Det förekommer i flera fall synpunkter på att barn får vänta lång tid på en utredning. 
Vårdnadshavarna kan i dessa fall uppleva att barnet inte får det stöd hon eller han har 
behov av under väntetiden. 

Vårdplan
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att se till att alla patienter inom psykiatrins öpp-
en- och slutenvård har en vårdplan. Vårdplanen ska beskriva patientens behov av vård, 
planering av insatser samt när utvärdering ska ske. I några ärenden har patienter inte haft 
någon vårdplan och har till följd av detta upplevt en osäkerhet rörande den fortsatta vården.

Svårighet att få intyg till Försäkringskassan
Försenade intyg till Försäkringskassan kan ofta få negativa konsekvenser. Att inte få 
intyg från läkare i tid kan resultera i ökad oro över att inte få någon ersättning från 
Försäkringskassan. Det framkommer även att patienter ibland upplever att de fått ett 
undermåligt sjukintyg eller att intyget innehåller felaktiga uppgifter.

Synpunkter och klagomål framförda av patienter eller närstående till 
patienter med cancersjukdom

Uppföljningen baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål 
från patienter eller närstående till patienter med cancersjukdom som inkom under pe-
rioden 1 april 2016–31 mars 2017. Totalt ingår 60 ärenden. 

Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras.

Fördröjd diagnos
En vanligen förekommande synpunkt bland patienter eller närstående till patienter med 
cancersjukdom är lång väntan på diagnos eller behandling. Patienterna har i flera fall 
själva fått driva på för att få hjälp i rätt tid. I de flesta av fall som rör fördröjd diagnos 
har patienterna sökt vård inom primärvården. 

Stöd vid svårt besked - Bristande empati vid svårt besked 
Några patienter upplevde att den som lämnade beskedet om cancersjukdom kände sig 
obekväm i situationen. I dessa fall kan patienten till exempel känna att läkaren vill få 
beskedet snabbt överstökat och att det därför finns begränsade möjligheter att ställa frågor. 
Patienterna framförde önskemål om att det skulle finnas möjlighet till att få kontakt med 
kurator i direkt anslutning till det tillfälle när de fick sitt cancerbesked. 

Bristande information
I två tidigare rapporter som behandlats av patientnämnden, avseende patienter med 
cancersjukdom, har det konstaterats att givande och mottagande av information är en 
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svår uppgift för vården och som återkommande föranleder synpunkter och klagomål. 
Sådana synpunkter och klagomål förekommer också i den nu aktuella genomgången. 
Informationsbristerna kan exempelvis innebära att patienten upplever begränsade möjig-
heter att vara delaktig och påverka sin egen vård. Ytterligare exempel är patienter som 
inte får information om resultat av undersökningar.

Fördröjd behandling i vissa fall
Patienter med redan diagnostiserad cancer, som söker för nya somatiska besvär, som för 
patienten upplevs vara relaterade till cancersjukdomen upplever svårighet att få gehör 
för detta. Vården ser inte alltid  att de nya symtomen hör samman med tidigare diag-
nostiserad cancer och därmed fördröjs behandlingen. 

Palliativ vård
I några fall framförs synpunkter rörande palliativ vård. Det handlar bland annat om 
att samordningen mellan kommun och region borde vara bättre. Både av lämnade 
synpunkter och av vårdens svar framkommer att det i vissa fall kan bero på minskade 
resurser för samordning.

34 Verksamhetsberättelse helår 2017 – Patientnämnden och Patientnämndens kansli Region Örebro län

SN 127-2016/6

52



SN 127-2016/6

53



Postadress Patientnämnden, Box 1613, 701 16 Örebro  E-post patientnamnden@regionorebrolan.se
Besöksadress  Landbotorpsallén 25 A, Örebro  Tel 019-602 27 60  Fax 019-602 27 45, 

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Region Örebro län och länets kommuner i samverkan
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100 Degerfors kommun Driftrapport
Ekonomisk uppföljning nämnd

Linda Åberg Sida 1 ( 1 )

2018-02-26 11:59

Period 2017-12 

ANSV 5* KONTO 45300 PROJ 7516 

ANSV KONTO
 

UTFALL Ack
 

BUDGET Ack
 

Diff Ack
 

Diff % Ack
 

BUDGET År
 

% av årsbudget

 
Återstår av 

årsbudget
5122 ENHETSCHEF 
FÖRSÖRJNING, 
ARBETE

45300 BIDRAG TILL 
FÖREN,FÖRETAG

20 000 0 -20 000 0,00 0 0,00 -20 000

  20 000 0 -20 000 0,00 0 0,00 -20 000

SN 103-2016/17:1
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100 Degerfors kommun Driftrapport
Ekonomisk uppföljning nämnd

Tina Motin Sida 1 ( 1 )

2018-01-16 14:27

Period 2017-12 

KONTO 30000-39999,50000-59999 PROJ 7516 MP 74,86 

KONTO
 

UTFALL Per
 

BUDGET Per
 

Diff
 

Diff %
 

UTFALL Ack
 

BUDGET Ack
 

Diff Ack
 

Diff % Ack
 

BUDGET År

 
% av 

årsbudget

 
Återstår av 

årsbudget
35100 
DRIFTBIDRAG

-55 220 0 55 220 0,00 -430 699 0 430 699 0,00 0 0,00 430 699

50211 
MÅNADSLÖN, 
HEL O DELTID

17 737 0 -17 737 0,00 170 697 0 -170 697 0,00 0 0,00 -170 697

50310 BEA 
BEREDSKAPSARBETE

41 000 0 -41 000 0,00 330 766 0 -330 766 0,00 0 0,00 -330 766

51110 
SEMESTERLÖN 
GRUPP 1

0 0 0 0,00 62 779 0 -62 779 0,00 0 0,00 -62 779

55910 
SKATTEFRI

0 0 0 0,00 445 0 -445 0,00 0 0,00 -445

56000 PO-
PÅLÄGG

22 690 0 -22 690 0,00 225 306 0 -225 306 0,00 0 0,00 -225 306

 26 207 0 -26 207 0,00 359 294 0 -359 294 0,00 0 0,00 -359 294
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100 Degerfors kommun Driftrapport
Ekonomisk uppföljning nämnd

Tina Motin Sida 1 ( 2 )

2018-01-16 14:35

Period 2017-12 

KONTO #30000-39999,50000-59999 PROJ 7516 

KONTO
 

UTFALL Per
 

BUDGET Per
 

Diff
 

Diff %
 

UTFALL Ack
 

BUDGET Ack
 

Diff Ack
 

Diff % Ack
 

BUDGET År

 
% av 

årsbudget

 
Återstår av 

årsbudget
60110 
LOKALHYROR

12 083 0 -12 083 0,00 122 333 0 -122 333 0,00 0 0,00 -122 333

61750 EL-
ARBETEN

0 0 0 0,00 8 000 0 -8 000 0,00 0 0,00 -8 000

62110 
FÖRBRUKNINGSAVG 
EL

2 594 0 -2 594 0,00 12 469 0 -12 469 0,00 0 0,00 -12 469

64110 
VERKTYG,HAND- 
STÄDREDSKAP

0 0 0 0,00 431 0 -431 0,00 0 0,00 -431

64120 
TEXTILIER,HUSGERÅD,MÖBLER

0 0 0 0,00 9 792 0 -9 792 0,00 0 0,00 -9 792

64130 
LEKSAKER 
SPORTREDSKAP

0 0 0 0,00 1 236 0 -1 236 0,00 0 0,00 -1 236

64160 DATORER 0 0 0 0,00 19 704 0 -19 704 0,00 0 0,00 -19 704

64190 ÖVRIGA 
FÖRBR 
INVENTARIER

0 0 0 0,00 6 267 0 -6 267 0,00 0 0,00 -6 267

64400 
LIVSMEDEL

0 0 0 0,00 3 321 0 -3 321 0,00 0 0,00 -3 321

64610 
ENGÅNGSMTRL 
PAPPER PLAST

0 0 0 0,00 802 0 -802 0,00 0 0,00 -802

64620 
RENGÖRINGSMATERIAL

0 0 0 0,00 224 0 -224 0,00 0 0,00 -224

64690 ÖVRIGT 
FÖRBRUKN 
MTRL

502 0 -502 0,00 3 316 0 -3 316 0,00 0 0,00 -3 316

65110 
KONTORSMATERIAL

398 0 -398 0,00 1 816 0 -1 816 0,00 0 0,00 -1 816

65400 IT-
MATERIAL

0 0 0 0,00 2 971 0 -2 971 0,00 0 0,00 -2 971

68140 TELEAVG 
MOBILTELEFONER

0 0 0 0,00 156 0 -156 0,00 0 0,00 -156

68150 
DATAKOMMUNIKATION

189 0 -189 0,00 914 0 -914 0,00 0 0,00 -914
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100 Degerfors kommun Driftrapport
Ekonomisk uppföljning nämnd

Tina Motin Sida 2 ( 2 )

2018-01-16 14:35

KONTO
 

UTFALL Per
 

BUDGET Per
 

Diff
 

Diff %
 

UTFALL Ack
 

BUDGET Ack
 

Diff Ack
 

Diff % Ack
 

BUDGET År

 
% av 

årsbudget

 
Återstår av 

årsbudget
71100 
PERSONALREPRESENTATION

1 500 0 -1 500 0,00 2 685 0 -2 685 0,00 0 0,00 -2 685

 17 266 0 -17 266 0,00 196 437 0 -196 437 0,00 0 0,00 -196 437
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100 Degerfors kommun Driftrapport
Ekonomisk uppföljning nämnd

Linda Åberg Sida 1 ( 1 )

2018-02-27 12:20

Period 2017-12 

ANSV 5127 PROJ 7516 

PROJ
 

UTFALL Ack
 

BUDGET År
 

% av årsbudget
 

Återstår av årsbudget
7516 INFOCENTER 57 060 0 0,00 -57 060

 57 060 0 0,00 -57 060
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  Delrapport 1 (4) 

  2018-02-12 

  

Degerfors kommun 
Socialnämnden 

Ank 2018-04-03 

Dnr SN 80-2015/15 
 
 
 Handläggare 

 Ida Varg, Folkhälsoenheten.  
 

 

 

 

Avstämningsrapport Social insatsgrupp  

Bakgrund 

Under 2015 uppmärksammades hos såväl socialtjänst, skolan och polis 

ett behov att skapa ett systematiskt arbete för de ungdomar som riskerar 

att utveckla en destruktiv livsstil. Detta på grund av ökade oroligheter 

bland grupperingar av ungdomar i centrala Degerfors både under och 

efter skoltid. Skadegörelse, inbrott, etablerad kontakt och handel med 

vuxna missbrukare var några av de saker som uppmärksammades. 

 

I Degerfors finns sedan tidigare Degerforsmodellen vilket är en 

familjestöds- och samverkansmodell. Grundtanken med modellen är att 

det stöd som ges till familjerna i kommunen blir bättre om olika aktörer 

deltar utifrån sina perspektiv och utgångspunkter. Med detta som 

bakgrund tillsatte styrgruppen för Degerforsmodellen en arbetsgrupp för 

Social insatsgrupp. Arbetsgruppens uppdrag var att skapa ett tydligt 

arbetssätt i samverkan mellan socialtjänst, grundskola, gymnasieskola 

och polis för att ge ungdomar, vårdnadshavare och anhöriga till barn i 

åldern 13-20 år en möjlighet till adekvat stöd.    

 

De första två projektåren var totalt fem ungdomar med i Social 

insatsgrupp och i mars 2018 är fyra ungdomar inskrivna.  

Projektets upplägg och organisation  

Projektmål 
• Ökat erbjudande av stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa 

• Ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet, högskola och 

universitet 

• Att motverka rekrytering och underlätta avhopp från en kriminell 

livsstil 

• Ökad strukturerad samverkan mellan förvaltningarna samt externa 

aktörer 
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Organisation 

 
 
Figur. 1: Organisationskarta för projektet 

 

Ovan (figur 1) synliggörs bild för projektets organisation som har 

reviderats under 2017. Under senare del av 2017 har socialförvaltningen 

och folkhälsoförvaltningen delat på samordningsrollen. En 

socialsekreterare från socialförvaltningen är samordnare för ungdomarna, 

och en folkhälsoutvecklare från folkhälsoförvaltningen för det 

administrativa.  

 
Arbetsgruppen har från projektets start träffats regelbundet två gånger i 

månaden.  

Arbetet under 2017 

Ett problem som uppstod under 2017 var att samtliga tillfrågade 

ungdomar tackade nej till deltagande. Detta diskuterades och 

arbetsgruppen provade att tillfråga via socialtjänsten istället vilket visade 

sig fungera bra. Totalt är i början av 2018 fyra deltagare inskrivna i 

Social insatsgrupp och flertalet tillfrågade. Samtliga deltagare har blivit 

tillfrågade via socialtjänsten. Under de första projektåren var det enbart 

pojkar med i SIG, idag finns även två tjejer inskrivna i projektet.  
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Vid uppstart fyllde samtliga i en självskattningsblankett för att framtida 

resultat och syn på deltagandet ska gå att mäta. För att följa samtliga 

ungdomars deltagande i SIG följs deras skolnärvaro. Ingen av deltagarna 

har varit med i SIG en längre tid och ett resultat är svårt att utläsa. Tre av 

ungdomarna har på tre månader minskat deras frånvaro och är på väg i 

rätt riktning. Åtgärder i form av annan skolenhet har kring en av 

ungdomarna resulterat i full närvaro, mer engagemang och bättre 

skolresultat. 

 

Flödesschemat har uppdaterats för att vara tydligare för samtliga 

personer, oavsett hur länge de varit med i projektet.  

 

 

 
 

Figur. 2: Flödesschema för arbete i Social insatsgrupp 

 

En stor del av arbetet i SIG handlar om att få ungdomen att känna sig 

sedd, hörd och bekräftad och det är något som arbetsgruppen i projektet 

upplever sker relativt snabbt när insatsen väl påbörjas. Att det redan vid 

det inledande samtalet som genomförs med ungdom och vårdnadshavare, 

där åtgärdplanen påbörjas, snabbt skapas en bild av vad problematiken 

består av och därigenom kan ett resultat ganska snabbt nås.  

Fortsatt arbete 2018 

Detta är det sista året i projektform för Social insatsgrupp. Under 2018 

ska förhoppningsvis arbetet bli ordinarie verksamhet. Varje representant 
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har redan vissa veckor svårigheter att finna tiden till arbetet, vilket 

behöver ses över om arbetet ska hålla långsiktigheten som efterfrågas. 

Utifrån skolans, polisens och socialtjänstens tid till projektet är det idag 

realistiskt att ha fyra till fem ungdomar med.  

 

Socialtjänstens samordningsfunktion upplevdes under de första åren som 

skör då samordnas byttes ut vid några tillfällen. Under 2017 var det 

samma person och arbetet fungerade bra. Arbetsgruppen strävar efter att 

hitta strukturer och rutiner för att förhindra att samordnarrollen blir en 

personbunden funktion.  

 

Under 2017 breddades målgruppen från enbart pojkar till att även arbeta 

med flickor. Det anses som positivt då det förhoppningsvis bidrar med att 

effekten av en persons deltagande i SIG når flera ungdomar. 

 

Ett utvecklingsområde som diskuteras är kontaktpersoner till några av de 

inskrivna deltagarna. Det ses positivt på att få någon utomstående att 

prata med samt få stöd av. Detta kommer under våren 2018 klargöras.   

 

En process som behöver ses över är hur ett eventuellt överlämnande från 

barn som är med i Pinocchio och som nu är aktuella för SIG kan se ut. 

Under 2017 fanns inget aktuellt fall, men under 2018 bör en rutin arbetas 

fram. 

 

Summering 
Under 2015-2016 var fokus att bygga upp en struktur för arbetet, skapa 

ett tydligt flödesschema för arbetsmetoden samt tydliggöra målgruppen. 

Under 2017 har fokus varit att hitta långsiktigheten i arbetet för att det 

ska bli hållbart över tid. Arbetsgruppen har fokuserat på att tillfråga rätt 

deltagare som passar in i ramen för SIG, vilket har varit möjligt då både 

skolan och socialtjänsten har god kännedom kring aktuella ungdomar.   
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