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Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 Godkänna föreliggande yttrande till patientnämnden som svar till 

patientnämnden  

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län regionen arbetar aktivt med att säkra 

kommunikation och informationsöverföring mellan olika aktörer i vården 

och till patienterna. Dock behövs en ständig utvecklig för att säkra att 

inte misstag enligt de specifika fall som patientnämnen lyfter fram sker. 

Därför pågår ett aktivt patientsäkerhetsarbete på alla nivåer inom 

regionens hälso- och sjukvård, med stöd av ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-18. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 108-127 

Tid: 2015-08-10: kl 13:00-14:50 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

MISSIV 1(1) 

2015-06-18 LJ 2014/1738 

  

 

Regionledningskontoret 

AnetFörvaltningsnamn 

 

Avsändare  

      

Informationsöverföring och 
kommunikation mellan aktörer i 
vårdprocessen kring en patient – 2014-
0117A 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

patientnämnden. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län regionen arbetar aktivt med att säkra kommunikation och 

informationsöverföring mellan olika aktörer i vården och till patienterna. Dock 

behövs en ständig utvecklig för att säkra att inte misstag enligt de specifika fall 

som patientnämnen lyfter fram sker. Därför pågår ett aktivt patientsäkerhetsarbete 

på alla nivåer inom regionens hälso- och sjukvård, med stöd av ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.  

Bakgrund  
Patientnämnden har inkommit med synpunkter på brister utifrån tre olika 

patientfall. Dessa rör remiss- och provtagningshantering, ordinationer samt oklara 

ansvarsförhållanden mellan aktörer i vårdprocessen kring en patient.  

 

Patientnämnden menar att det finns brister i vårdgivareansvaret utifrån SOSFS 

2011:9 och ifrågasätter om det finns ett fullgott ledningssystem inom Region 

Jönköpings län.  

 

Region Jönköpings län tar tacksamt emot patientsynpunkter och förslag som kan 

förbättra vården och öka patientsäkerheten. Kommunikation och 

informationsöverföring är ett område som Regionen ständigt arbetar med på flera 

olika sätt enligt yttrandet.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 



 

YTTRANDE  

2015-06-18 LJ 2014/1738 

  

   

   

Avsändare  

Patientnämnden  

Informationsöverföring och 
kommunikation mellan aktörer i 
vårdprocessen kring en patient – 2014-
0117A 
Patientnämnden har inkommit med synpunkter på brister utifrån tre olika 

patientfall. Dessa rör remiss- och provtagningshantering, ordinationer samt oklara 

ansvarsförhållanden mellan aktörer i vårdprocessen kring en patient.  

 

Patientnämnden menar att det finns brister i vårdgivareansvaret utifrån SOSFS 

2011:9 och ifrågasätter om det finns ett fullgott ledningssystem inom Region 

Jönköpings län.  

 

Region Jönköpings län tar tacksamt emot patientsynpunkter och förslag som kan 

förbättra vården och öka patientsäkerheten. Kommunikation och 

informationsöverföring är ett område som Regionen ständigt arbetar med på flera 

olika sätt, exempelvis:  

 

 Kontinuerligt patientsäkerhetsarbete pågår på flera nivåer och med 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. I detta 

ingår att skriva en patientsäkerhetsberättelse årligen på olika nivåer.  

 Regionen har ett gemensamt IT-system för alla verksamheter inklusive 

vårdcentraler i alternativa driftsformer vilket underlättar och säkrar 

informationsöverföring, remisshantering och möjlighet att ha tillgång till den 

information som behövs vid varje patientmöte.  

 Journalen via nätet möjliggör för patienten att själv kunna följa 

dokumentationen, remiss- och svarsflödet till andra vårdinrättningar och vid 

provtagning.   

 Den nya Patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 sätter ytterligare 

fokus på en god kommunikation i mötet med patienten. Regionen arbetar aktivt 

med detta exempelvis genom att använda 1177.se som en plattform i 

kommunikationen med invånarna. 

 Regionen arbetar också aktivt med Personcentrerad vård som i stor 

utsträckning handlar om mötet patienter och anhöriga och om att anpassa 

kommunikationen till individen.    



 

YTTRANDE  

2015-06-18 LJ 2014/1738 

 
 

 

Sammanfattningsvis har regionen satsat mycket på att säkra kommunikation och 

informationsöverföring mellan olika aktörer i vården och till patienterna. Dock 

behövs en ständig utvecklig för att säkra att inte misstag enligt de specifika fall 

som patientnämnen lyfter fram sker. Därför pågår ett aktivt patientsäkerhetsarbete 

på alla nivåer inom regionens hälso- och sjukvård, med stöd av ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.  

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 

 

 

 












