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Sammanfattning
Patientnämnden uppdrog vid sitt sammanträde 20-05-14 åt kansliet att utreda
varför Patientnämnden har en nedåtgående trend i stödpersonsuppdrag. (PAN §
34).
Kansliet har analyserat frågan och lämnar följande redovisning:
Beslut om tvångsvård tas av läkare på regionens psykiatriska kliniker. Antalet
patienter där tvångsvård bedöms behövas varierar över tiden.
Patientnämndens del i denna process består i att förordna och entlediga
stödpersoner till de patienter som önskar en stödperson. Behovet av, och önskemål
om, stödperson varierar från patient till patient och är svårt för kansliet att förhålla
sig till. En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är också avdelningspersonalens på de
psykiatriska klinikerna kännedom om stödpersonsverksamheten och hur frågan om
önskemål om stödperson kommuniceras till patienten.
Patientnämndens kansli kan alltså inte förhålla sig till frågan varför en nedåtgående
trend tyckas föreligga. Osäkerheterna är helt enkelt för många.
Kansliet har som ett led i utredningen tittat på hur siffrorna ser ut under en längre
period än 2017-2020 och då funnit följande:
Snittsiffran för pågående stödpersonsuppdrag för åren 2005 – 2020 är 52 ärenden.
Under perioden har årssnittet som lägst varit 45 pågående uppdrag och som högst
60 pågående uppdrag.
Under åren 2005 – 2009 låg årssnittet under totalsnittet på 52 ärenden. Under åren
2010 – 2017 låg årssnittet över 52 för att under åren 2018 – 2020 återigen ligga
under 52.
Den nedåtgående trenden under de senaste åren kan alltså ses som en återgång en
tidigare lägre volym.
Varför volymen av pågående ärenden ökat under ett antal år för att sedan under de
senaste åren återigen minska förutsätter en analys som måste göras av de
psykiatriska klinikerna då både besluten om tvångsvård och kommunikationen med
patienterna om önskemål om stödperson hanteras på respektive klinik.
Se illustration på omstående sida.
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Förslag till beslut
Patientnämnden beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna.

Bilagor
-
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