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Mellan patientnämnden i Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län  
(Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, 
Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrtälje 
kommun, samt Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, Nykvarns 
kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna 
kommun, Solna stad, Stockholm stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Tyresö 

kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, 
Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåker kommun) har 
följande överenskommelse träffats. Storsthlm har ett samordningsansvar gällande 
uppföljning och utvärdering gentemot kommunerna i länet. 
  

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet  

§1  

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, vilken 
innebär att patientnämndsverksamhet är obligatorisk även för kommunerna, åtar sig 
patientnämnden i Region Stockholm handläggning av sådana ärenden som är 
hänförliga till den hälso- och sjukvård som kommunerna bedriver.  
Överenskommelsens omfattar personer som har frågor, synpunkter och klagomål som 
rör kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden i kommunerna 
i Stockholms län. Specificering av nämndens åtagande framgår av bilaga 1 till denna 
överenskommelse.   

 §2    

Patientnämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal i region och 
kommun och andra berörda om sin verksamhet. 
 
Kommunen ska informera medborgare i kommunen, personal i kommunen och andra 
berörda i kommunen om Patientnämndens uppdrag att hantera frågor, synpunkter och 
klagomål som rör kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden.  
 
Patientnämnden ska samverka med kommunerna kring information om 
Patientnämndens verksamhet och bistå kommunen med informationsmaterial. 

Patientnämnden ska särskilt bevaka och rapportera synpunkter gällande 
utskrivningsprocessen från slutenvård till öppenvård och kommun. 

§3  

Patientnämnden ska årligen redovisa till respektive kommun de ärenden som nämnden 
erhållit för handläggning. 
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Patientnämnden och Storsthlm ansvarar för att gemensamt årligen följa upp statistik 
över antalet ärenden i länet och vid behov utvärdera överenskommelsen. 

Patientnämnden ska tillsammans med Storsthlm årligen eller vid behov sammankalla 
kommunerna i länet till möte kring uppföljning och utveckling av samverkan mellan 
Patientnämnden och kommunen. 

§4  

Överenskommelsen gäller från och med att överenskommelsen antagits av respektive 
part. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare. Överenskommelsen kan sägas upp, 
eller omförhandlas med en uppsägningstid om tolv  månader.   

§5  

Ersättning för utförda tjänster för år 2020 är 1 500 986 kr. För beräkning av beloppet 
för år 2021 och framgent ska ersättningen för år 2020 räknas upp med årsmedeltalet för 
KPI från föregående år.   

§6  

Den årliga ersättningen ska senast den 1 juli innevarande år erläggas av kommunerna.  
Storsthlm ska årligen, senast den 1 juni lämna uppgifter till Patientnämnden om 
uppdaterad kostnadsfördelning mellan kommunerna i länet.  

§7  

Uppkommer under avtalsperioden för endera parten väsentliga förändringar i 
förutsättningarna för överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är 
parterna berättigade att begära förhandling om ändringar i överenskommelsen som är 
direkt påkallade härav.   

§8  

Denna reviderade överenskommelse gäller från och med att alla parter antagit 
överenskommelsen. 

  

     



 

 

  

BILAGA 1  

  

Patientnämndernas verksamhet och uppdrag framgår av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på 
ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få 
klagomålen besvarade av vårdgivaren. Av lagen framgår att det i varje region och 
kommun ska finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa 
patienter och deras närstående inom den  

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av 

regioner eller enligt avtal med regioner,  

2. 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, och  

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

En kommun får överlåta skyldigheten att bedriva patientnämndsverksamhet till 
regionen om kommunen och regionen kommit överens om detta.  

Patientnämndernas övriga lagstadgade uppdrag kan delas upp på följande punkter.  

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver 
för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa 
patienter att vända sig till rätt myndighet,  

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,  

3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter,  

4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om 
sin verksamhet,  

5. bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna 
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter 
samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för 
utveckling av vården,  

6. göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av 
relevans för myndighetens tillsyn,  

7. samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 
kap. 6 § patientsäkerhetslagen,  

8. senast den sista februari varje år till IVO och Socialstyrelsen lämna en 
redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts,  

9. förordna stödpersoner åt personer som tvångsvårdas inom psykiatrin och åt 

personer som isolerats med stöd av smittskyddslagen,  

Vidare ska patientnämnden med anledning av framställda synpunkter och annan 
information som nämnden får, göra de utredningar och de framställningar till ansvariga 
nämnder inom Region Stockholm och till andra berörda organ som behövs. I 
förebyggande syfte ska nämnden verka för att sådana förhållanden som kan innefatta 
risker för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling uppmärksammas av 

ansvariga nämnder och bolag. Årligen ska nämnden återföra ärendena till respektive 
kommun och stadsdelsnämnd som ett underlag till kvalitetsutvecklingsarbetet i vården.  

  

 



 

 

BILAGA 2  

Mellankommunal fördelning av ersättning till patientnämnden i Region Stockholm 

för år 2021 och framåt  

 
Mellankommunal fördelning 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. 


