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Sammanfattning
Patientnämnden har så kallade fokusområden som förvaltningens handläggare markerar för att
möjliggöra speciell uppföljning.
2022 har Patientnämnden haft följande fokusområden: ”Cancer”, ”Covid 19”, ”Vårdgaranti”,
”Vårdens respons” samt ”Specifika diagnoser”. Dessa fokusområden användes även under 2021.
Utöver dessa har Patientnämndernas nationella nätverk beslutat att märka även ”Psykisk ohälsa
unga vuxna” och ”Vårdskuld”.
Under de första tio månaderna under 2022 har 28 ärenden märkts med Cancer, 60 ärenden har
märkts med Covid 19, 67 ärenden har märkts med Vårdgaranti, 67 ärenden har märkts med
Vårdens respons och nio ärenden har märkts med Specifika diagnoser.
I de två fokusområden som beslutats av Nationella nätverket har 22 ärenden har märkts med
”Psykisk ohälsa unga vuxna” och 43 ärenden med ”Vårdskuld”.
Fokusområdet ”Covid 19” sammanställs i en analysrapport som redovisas för Patientnämnden
2022-11-23 för att därefter avslutas.
Fokusområdet ”Specifika diagnoser” sammanställs i en enkel rapport som redovisas för
Patientnämnden 2023-02-14.
Förvaltningschefen föreslår att fokusområdena ”Cancer”, ”Vårdgaranti” och Vårdens respons”
används även 2023. Till dessa fokusområden kan också komma ytterligare fokusområden som
beslutas av Patientnämndernas nationella nätverk.
Av Patientnämndens delegationsordning p 3.1.8 framgår att förvaltningschefen är delegerad att
fastställa nytt fokusområde under pågående verksamhetsår, utöver av nämnden fastställda, vilket
innebär att ytterligare fokusområde kan tillkomma under året genom beslut av förvaltningschef.

Förslag till beslut
Patientnämnden fastställer att föreslagna områden skall utgöra fokusområden för 2023.
Bedömda resultat och konsekvenser
Fokusområden för 2023 fastställda.
Resurser och finansiering
Resurser och finansiering berörs inte i denna tjänsteskrivelse då verksamheten är att betrakta som
ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar.
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Jämställdhet
Under perioden 2019-2022 är andelen män bland de som kontaktar Patientnämnden ca 40% och
andelen kvinnor är ca 60%.
I de ärenden som märkts med ”Cancer” är andelen män och kvinnor närmast identiska med den
totala ärendemängden. Vad gäller fokusområdet Vårdgaranti fördelar sig ärendena med ca 48%
män och ca 48% kvinnor. De återstående ca 4% utgörs av personer där kön inte angivits som man
eller kvinna. Vårdens respons fördelar sig med ca 37% män och ca 62% kvinnor.
Underlaget är för litet och skillnaderna för små för att dra några långtgående slutsatser av, men det
kan vara skäl att vid analys av fokusområdena ”Vårdgaranti” och ”Vårdens respons” speciellt
beakta skillnader i andel mellan män och kvinnor och vad som eventuellt kan ligga bakom
skillnaderna.
Beredningsansvariga
Förslaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
-

