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Tack alla patienter som föreslår innovationer i vården!

Patientnämnden samlar innovationsidéer från patienter och
närstående
Sedan våren 2020 har det varit möjligt för patienter att när de lämnar in sina
synpunkter eller klagomål till patientnämnden i Region Stockholm, också
föreslå idéer och innovationer för att förbättra vården.
När patientnämnden i Region Stockholm i mars förra året möjliggjorde för patienter och
närstående att framföra synpunkter eller klagomål direkt via 1177.se blev det också möjligt att
ge förslag på en innovativ idé som kan bidra till vårdens utveckling. Sedan någon månad
finns möjligheten att fylla i dessa förslag även på de pappersblanketter som används om man
väljer att inte anmäla via 1177.se.
–Vi är så glada och tacksamma över att så många har konkreta förslag som kan leda till en
förbättrad och utvecklad vård, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för
patientnämnden i Stockholm, och fortsätter med att konstatera att det nu också blivit enkelt
för dem som önskar kanalisera sina idéer via patientnämnden till vården.
Av mer än 900 inkomna förslag till patientnämnden under 2020 har cirka 35 bedömts ha
bäring på innovationsförslag och överlämnats till enheten för innovation vid avdelningen
FoUI i Region Stockholm. De inkomna förslagen avidentifieras, analyseras, sammanställs och
skickas vidare. Därefter gör FoUI en värdering av alla inkomna idéer.
Även de förslag som inte skickas till FoUI används i vårdens förbättringsarbete genom att alla
vårdgivare får ta del av dem.
Inkomna förbättringsförslag anknyter mest till patientens egen vård som att få en utredning,
bli kontaktad, att bli lyssnad till, kontinuitet i uppföljning och receptförskrivning med mera.
Förslag på familjerum för nyfödda bebisar och deras föräldrar
Ett förslag som den aktuella vårdgivaren konkret tagit till sig handlar om att neonatalavdelningar borde vara byggda så att möjlighet finns för föräldrarna att sova bredvid sitt
barn. Från sjukhuset berättar man att det precis är så man nu bygger. Rummen kallas för
familjerum och hela familjen bor där under vårdtiden.
IVA-platserna på Neo är flerpatientrum på det aktuella sjukhuset men det finns plats för en
vuxensäng bredvid barnets vårdplats. Barnkonventionen följs och intentionen har under de

senaste tio har åren varit att det ska finnas plats för föräldrar bredvid barnet under vårdtiden.
När man bygger nytt eller bygger om så är det den ovan nämnda typen av vårdrum som
efterfrågas.

För mer information, eller bild på förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir,
kontakta:
Annette Birnbaum, marknads- och kommunikationsansvarig, 070-542 71 16,
annette.birenbaum@sll.se.

