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Återföring                          

Nedgång av stödpersonsansökningar 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett 
principärende rörande nedgång av stödpersonsansökningar.  

I principärendet noterades att antalet ansökningar om stödperson har vari-
erat kraftigt med perioder av nedgångar. Förvaltningen behandlade detta 
2011 i ett principärende, som en konsekvens av detta skedde en markant 
ökning av antalet ansökningar. Under 2012 och 2013 har förvaltningen ånyo 
uppmärksammat att det skett en kraftig nedgång av ansökningar. Förvalt-
ningen tillskrev berörda chefsöverläkare och efter detta har antalet stödper-
sonsansökningar ökat kraftigt. Patientnämnden ansåg att detta måste till-
skrivas att förvaltningen gjorde berörda chefsöverläkare uppmärksamma på 
utvecklingen. Nämnden ansåg därför att egenkontrollen vad avser vårdens 
skyldighet att informera den tvångsvårdade om rätt att få en stödperson och 
att ansökan görs måste förbättras.  

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 30 no-
vember 2013. 

Återföring 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har med anledning av detta prin-
cipärende inkommit med bifogad återföring. Av återföringen framgår att 
egenkontrollen gällande vårdens skyldigheter kring stödpersoner har för-
bättrats och kommer att utvecklas ytterligare. Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen (HSF) har inkommit med bifogad återföring där det framkommer 
att området kommer att ingå i vårdavtalsuppföljningen under 2014 samt att 
patientnämndens principärende togs upp på ett vårdgivarmöte mellan be-
ställare och den vuxenpsykiatriska vården i slutet av november. 

Förvaltningens synpunkter 

Patientnämndens förvaltning noterar att det förordnades 211 stödpersoner 
under 2012 och 300 under 2013. Stödpersonsförordnaderna har ökat kraf-
tigt när patientnämndens förvaltning eller hälso-och sjukvårdsförvaltningen 
har tagit upp frågan med vården och därefter sjunkit. Patientnämndens för-
valtning förutsätter att ökad egenkontroll och vårdavtalsuppföljning kom-
mer att leda till att alla som önskar få en stödperson ska få det. Förvaltning-
en kommer att bevaka frågan under 2014. 
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Konsekvenser för patientsäkerhet 

Genom att säkerställa att tvångsvårdade patienter upplyses om sin lagstad-
gade rätt att få en stödperson och att ansökan görs kan detta bidra till att 
förbättra patientsäkerheten. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 

Om samtliga tvångsvårdade patienter upplyses om sin lagstadgade rätt till 
stödperson blir vården mer jämställd och jämlik. 

Miljökonsekvenser 

De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till HSF 
och styrelsen för SLSO  

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkomna återföringar till Programberedningen för folkhälsa och psykia-
tri för kännedom. 

 

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Återföring från SLSO 
2. Återföring från HSF 
3. Diagram gällande antal stödpersonsförordnanden 



Antal nya stödpersonsförordnande 

  

   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012

2013
















	Återföring Nedgång av stödpersonsansökningar 2013
	Nedgång av stödpersonsansökningar
	Staffan Blom
	Förvaltningschef


	Bilaga stödpersonsnedgång
	Antal nya stödpersonsförordnande

	Bilaga 1 stödpersonsnedgång

