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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam
patientnämnd bildats.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Nämnden ska även 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, samt 4) informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.
Nämnden ska 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 Region Sörmland eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller
enligt smittskyddslagen (2004:168).
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de
bestämmelser som gäller inom regionen.
Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande
som beslutar om hälso- och sjukvård.
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.
§ 3 Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig
ersättare.
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna
utser 2:a vice ordförande.
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 ordföranden, två
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en
från kommunerna.
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§ 4 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.
§ 5 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.
§ 6 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 skickas till varje ledamot och ersättare
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 3(4)

STYRANDE DOKUMENT

Handläggare

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten

2019-08-26

17-705
RS-LED19-2957-1

Processområde

Dokumentnivå

Styra och besluta

Huvuddokument

Beslutad av

Landstingsfullmäktige 13–14 november § 128/18

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.
§ 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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