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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland samt Eskilstuna, Flen, Gnesta,
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en
gemensam patientnämnd bildats.
Patientnämnden ingår i landstingets organisation och följer därmed de bestämmelser som
gäller inom landstinget.
Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd/motsvarande, som beslutar om hälsooch sjukvård.
För den gemensamma patientnämnden gäller i övrigt följande reglemente:
PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHET
1 § Uppgifter enligt speciallagsstiftning
Patientnämnden fullgör sådan nämnds uppgifter som avses i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet, 30 § och 31 § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt 26
§ lagen (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård.
2 § Övriga uppgifter
Den gemensamma patientnämndens uppgifter inom ovanstående verksamhetsområden är
följande:
1) Hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården samt vårdtagare inom den allmänna
omvårdnaden enligt socialtjänstlagen att få den information de behöver för att kunna
ta tillvara sina intressen inom respektive område.
2) Främja kontakterna mellan patienter/vårdtagarer och vårdpersonal.
3) Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet.
4) Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna/vårdtagarna till
vårdgivare och vårdenheter.
5) Utse stödpersoner enligt 30 § lagen (1991:1128) psykiatrisk tvångsvård och 26 § lagen
(1991:1129) om rättpsykiatrisk vård.
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Inom ramen för i § 2 angivna uppgifter ska nämnden
a) Informera patienter/vårdtagare, anhöriga och personal om existensen av och
tillgängligheten till den särskilda kontaktväg nämnden utgör,
b) Främja god kontakt och kontinuitet i vården genom ett förtroendefullt samarbete med
såväl huvudmännens egna organ, andra kommunala och statliga myndigheter som med
patienternas/vårdtagarnas och personalens organisationer.
c) Verka för att patienternas/vårdtagarnas rättigheter tas till vara och att deras integritet
skyddas,
d) Förmedla kontakter med myndigheter och organisationer- ex socialtjänst och
patientorganisationer – som kan ge patienten/vårdtagaren stöd och skydd,
e) Informera kontaktsökande om de möjligheter och rättigheter, som inryms i
patientförsäkrings, - läkemedelsförsäkrings- och rätthjälpssystem,
f) I förebyggande syfte verka för att medicinska, personella och tekniska förhållanden,
som kan innebära risk för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling,
uppmärksammas av berörd verksamhet och verksamhetens personal,
g) Informera klagande om de möjligheter denne har att vända sig till respektive
huvudmans styrelse i dess egenskap av central nämnd för i reglementet angivna frågor
samt till prövningsinstanser såsom hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och/eller
riksdagens justitieombudsmän (JO),
h) I de fall det bedöms nödvändigt, utreda framställda klagomål och om nämnden finner
det påkallat, överlämna ärendet för prövning av berörd verksamhet. Föreligger skälig
misstanke om brott ska anmälan om detta ske till allmän åklagare,
i) Rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner för psykiatriskt tvångsvårdade personer
samt följa upp och bevaka denna verksamhet,
j) Fullgöra vad som i övrigt enligt huvudmännens beslut, lag eller annan författning
tillkommer nämnden och som ej ankommer på annat organ
3 § Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet m.m.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är.
NÄMNDENS ARBETSFORMER
4 § Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser landstinget tre och kommunerna nio
ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.
Landstinget utser ordförande och 1:e vice ordförande. Kommunerna utser 2:e vice ordförande.
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Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i
hela riket av fullmäktige ägt rum.
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordförande, två vice ordföranden
samt ytterligare en ledamot från landstinget och en från kommunerna.
5 § Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.
6 § Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
7 § Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra
sammanträden per år.
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex
sammanträden per år.
8 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare sex dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen tillställs också respektive huvudman för kännedom. Kallelsen
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra det.
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9 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
10 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
11 § Delgivning
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.
12 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan
ordning för undertecknande av handlingar.
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