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Region Skånes vision och övergripande mål 
 
Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats. Visionen, som gäller 
för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. Genom de fem 
målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, 
verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma 
värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, 
medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med. 
 

 
 
Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, 
patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl. 
 
Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på 
våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar. 
 
Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, 
hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. 
 
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, 
utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter 
 
Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten. 
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Förord  
 
Med denna verksamhetsberättelse lägger patientnämnden det andra pandemiåret bakom 
sig. I motsats till 2020 har 2021 huvudsakligen utmärkts av hopp om snar normalisering och 
förtvivlan över det på många sätt bittra bakslaget med den fjärde vågen.  
 
Självklart har omvärlden och smittspridningen påverkat också patientnämnden. Men 
eftersom det är en stabil verksamhet med klara spelregler, fasta rutiner och professionell 
personal har vi, på ett bra och konstruktivt sätt, kunnat fortsätta bidra till arbetet med att 
anpassa hälso- och sjukvården efter patienternas behov och förutsättningar. Den inledande 
tveksamheten kring att klaga eller att ha synpunkter på vården under det höga vårdtryck som 
inledningsvis rådde, har förbytts i en insikt om hur viktigt det är att lämna och ta emot intryck 
av vården även i extrema situationer.  
 
Det är otvetydigt så att högt förtroende för den skånska hälso- och sjukvården leder till trygga 
vårdtagare – och i förlängningen till en bättre hälsa. Därför är ett prioriterat mål för hälso- och 
sjukvården att patienternas upplevelse av hälso- och sjukvård ska förbättras. I detta arbete 
kan de berättelser som inges till patientnämnden bidra.  
 
Under 2021 har vi därför gjort fler analyser av inkomna klagomål, oftare sett vad som döljer 
sig bakom statistiska avvikelser och vid fler tillfällen än tidigare uppmärksammat vårdgivare 
och förtroendevalda på de klagomål som inkommer. De återupptagna dialogmötena med 
politiskt ansvariga styrelser och nämnder har bidragit till en bredare förståelse av 
patienternas vårdupplevelser. 
 
Väl inne på detta spår kan man slå fast att det finns en rad förhållningssätt för hälso- och 
sjukvården till vilka patientnämndens verksamhet kan bidra. Det handlar både om att 
patienternas förtroende för vården ska öka som om fokuseringen på personcentrerad hälso- 
och sjukvård – alltså att vården ska se och göra varje patient delaktig i sin egen vård, samt 
att anpassa denna efter den enskilde individen. Detsamma gäller den nationella nollvisionen 
för vårdskador, att ingen patient ska drabbas av undvikbara skador i vården. Här samlar 
patientnämnden varje år in upplevelser från vården som leder till förbättringsåtgärder på 
såväl individuell som övergripande nivå, vilket man kan läsa mer om i den analys som 
presenterades i december. 
 
För framtiden står patientnämndens klagomålsverksamhet stark. Utmaningarna är att sätta in 
vår verksamhet i ett större sammanhang, att samverka mer och att mer systematiskt 
använda den fantastiska kunskapskälla som inkomna klagomål faktiskt är.  
 
 
 
 
Matilda Malmgren 
ordförande 
 
   Jonas Duveborn 
   förvaltningschef 
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Inledning  
 
Patientnämndens uppdrag regleras av lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården, samt av regionfullmäktiges reglemente.  
 
I uppdraget ingår även att utse stödpersoner för tvångsvårdade enligt lag om psykiatrisk 
tvångsvård (1991:1128), lag om rättspsykiatrisk tvångsvård (1991:1129) och smittskyddslag 
(2004:168). 
 
Patientnämndens ansvar avseende klagomål och synpunkter omfattar:  

1. hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Skåne eller i enligt med avtal med Region 
Skåne,  

2. hälso- och sjukvård som bedrivs av Skånes 33 kommuner, och den allmänna 
omvårdnad som ges i samband med denna, och 

3. tandvård som bedrivs av Folktandvården Skåne AB eller är helt eller delvis 
finansierad av Region Skåne. 

 
Uppdraget består huvudsakligen i att: 
 

• på ett lämpligt sätt hjälpa patienter och deras närstående att föra fram klagomål till 
vårdgivare och att få klagomålen besvarade, 

• tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att 
kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända 
sig till rätt myndighet, 

• främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 

• rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter, 

• informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin 
verksamhet, 

• bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom 
hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom 
att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter, 

• uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling 
av vården, 

• göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden av relevans för 
myndighetens tillsyn, 

• samverka med Inspektionen för vård och omsorg så att myndigheten kan fullgöra 
sina skyldigheter enligt 7 kap 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659), samt 

• tillgodose tvångsvårdade patienters behov av stödperson. 
 

Året som gått – viktiga händelser 

Covid-19: hur har det påverkat verksamheten? 

• Trots pågående pandemi har antalet klagomål och synpunkter ökat under 2021, vilket 
är en omsvängning jämfört med 2020. Detta bedöms bero dels på att fjolårets 
inställning från patienterna om att inte vilja klaga på vården i en krissituation har 
avtagit, dels på att den minskade vårdproduktion som vi såg under förra året per 
automatik gav färre vårdtillfällen att ha synpunkter på. Under 2021 har 5 697 
patientärenden registrerats, vilket ska jämföras med fjolårets 4 684. Detta motsvarar 
en ökning på 21,6 procent. Dessutom har patientnämnden fått in ytterligare 1 035 
ärenden från skåningar som har velat få svar på frågor om regler och rättigheter eller 
annan information för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården eller 
tandvården, vilket är något fler än under 2020 (1 017). 
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• Precis som 2020 har 2021 präglats av pandemin, bland annat med fortsatt hemarbete 
i största möjliga utsträckning. Den 29 september återgick förvaltningen till ett 
”normalläge” för hemarbete, innebärande att detta begränsades till två-tre dagar i 
veckan. Från den 22 december, med omikron på väg att ta över som dominerande 
virusvariant, blev det en tillbakagång till hemarbete och digitala möten. 

• En digital arbetsmiljörond med distansbesök på varje hemarbetsplats har genomförts. 

• Några medarbetare har insjuknat i covid-19, och varit sjukskrivna under längre 
perioder. 
 

Andra viktiga händelser 

• I februari lämnade patientnämnden den årliga redogörelsen till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, och Socialstyrelsen över patientnämndsverksamheten, samt en 
analys av 2020 års ärenden avseende barn. 

• De 21 patientnämnderna i Sverige sammanställde under våren för första gången en 
gemensam analys. Den handlade om hur ärenden kopplade till pandemin ser ut i ett 
nationellt perspektiv. 

• Både förvaltningen och nämnden har fått information om och arbetat med den 
nationella planen för patientsäkerhet, framtagen av Socialstyrelsen. 

• Presidiet, förvaltningschefen och nämndsekreteraren har informerat 
sjukhusstyrelserna och primärvårdsnämnden i Region Skåne om den bild av 
respektive nämnds ansvarsområde som patienterna berättat om för patientnämnden. 

• Ett patientråd har inrättats. Det konstituerande mötet hölls i maj. 

• Beslut har tagits om att tillsammans med åtta andra patientnämnder i landet utveckla 
ärendehanteringssystemet Vårdsynpunkter. 

• Under hösten presenterades tre analyser: en om tandvård, en om kvinnosjukvård och 
en om vilka åtgärder som vården har vidtagit med anledning av inkomna synpunkter. 

• I oktober – senarelagt ett år på grund av pandemin – firade patientnämnden sina 40 
första verksamhetsår genom att arrangera en förmiddag med föreläsningar och 
panelsamtal på distans. Gäster var Lotta Vahlne Westerhäll, senior professor i 
offentlig rätt vid Göteborgs universitet, Ulf Ramberg, forskningsledare för Rådet för 
kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU, på Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet, Björn Westerlund, digital strateg, IT/MT-förvaltningen i Region 
Skåne, Sofie Zetterström, Inera, affärsområdeschef för 1177, Acko Ankarberg 
Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, Sofia Rydgren Stale, ordförande för 
Sveriges läkarförbund, Pelle Gustafson, chefläkare på Löf och Hans-Inge Persson, 
utbildare, föreläsare, debattör och författare. 

• Förvaltningschefen har deltagit i Forum för patientsäkerhetsfrågor, anordnat av 
Primärvården Skåne. 

• En kort informationsfilm om Patientnämnden Skåne har distribuerats till kommunerna, 
samt från och med oktober visats på skärmar i flera av Region Skånes väntrum. 
Under en vecka i november visades den också i kollektivtrafikens 
infotainmentsystem.  

• Två av femton handläggare har gått vidare till andra anställningar. En av tjänsterna 
har omvandlats till en kommunikatörstjänst. 
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Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 
 
När covid-19 slog till 2020 förändrades en rad rutiner och arbetssätt på Patientnämnden 
Skåne. Framför allt innebar det att distansarbete blev norm. Tämligen snart konstaterades att 
flera förändringar var positiva för verksamheten, och arbetet har bedrivits på samma sätt 
under 2021. Beslut har tagits om att möjligheten att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan 
ska finnas även efter pandemins slut. En erfarenhet är att det är extra viktigt att under 
påtvingat distansarbete systematiskt ta sociala kontakter för att ingen ska känna sig isolerad. 
 
I början av pandemin minskade antalet klagomål och synpunkter. Bedömningen då var att 
det berodde på två saker:  

1. Skåningarna ville inte vara till besvär, utan avhöll sig från att klaga.  
2. Vårdproduktionen minskade kraftigt, därmed fanns det mindre hälso- och sjukvård att 

ha synpunkter på. 
 
Under 2021 har antalet klagomål och synpunkter ökat väsentligt jämfört med 2020. Antal 
registrerade patientärenden har under perioden uppgått till 5 697, vilket är en ökning med 
21,6 procent. Utöver antalet patientärenden har 1 035 ärenden tillkommit i vilka skåningarna 
har önskat få allmän information om hälso- och sjukvården. En förhoppning är att det 
åtminstone delvis beror på en ökande insikt om att klagomål och synpunkter inte per 
definition är negativa och belastande för hälso- och sjukvården, utan att de tvärtom kan bidra 
till att brister snabbare åtgärdas. 
 
Av medarbetarundersökningen framgår att ingen medarbetare har upplevt att pandemin har 
påverkat arbetet negativt. 
 
Arbetet med att stärka och utveckla patienters och närståendes möjligheter att lämna 
synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården har fortsatt. Den tidigare utredningen om 
att skapa ”en väg in” för att tydliggöra klagomålssystemet och göra det lättare för patienterna 
att lämna synpunkter har inte förverkligats. Det pågår däremot ett arbete med 
ärendehanteringssystemet och dess koppling till e-tjänsten på 1177.se. Målet har varit att 
patienter och närstående från och med februari 2022 ska kunna använda den nationella e-
tjänst som lanseras då för att lämna klagomål och synpunkter, och i denna välja om man vill 
rikta sig direkt till vårdgivaren eller om man vill ha patientnämndens stöd. Tjänsten kommer 
dock inte att vara tillgänglig i Skåne vid lanseringstillfället. 
 
Men framför allt har en kommunikatör anställts. Det har varit en brist att patientnämnden inte 
har haft mer driv i kommunikations- och informationsarbetet. Med en kommunikatör på 
förvaltningen struktureras arbetet bättre, och patientnämnden får möjlighet att både göra sig 
mer känd hos allmänheten och i verksamheterna. Bägge delar bidrar till att stärka 
patientnämnden och att göra den mer relevant. 
 
Patientnämnden uppfyller kravet på att tillgodose tvångsvårdade patienters behov av 
stödperson. Stödpersonernas möten har liksom under fjolåret präglats av restriktionerna 
kopplade till pandemin. Många mötestillfällen har genomförts utomhus eller över telefon. För 
andra året i rad har stödpersonsträffarna ställts in.  
 
Totalt har 115 stödpersonsuppdrag, under längre eller kortare tid, varit pågående 
under året (73 uppdrag under motsvarande period förra året), varav 62 (55) uppdrag är nya. 
Verksamheten har totalt tillgång till 38 (46) stödpersoner. I slutet av året användes sociala 
medier framgångsrikt för att rekrytera nya stödpersoner. Fortsatt behov av fler stödpersoner 
finns. Den genomsnittliga tiden från det att en ansökan om stödperson har inkommit, till dess 
att en patient har tilldelats en stödperson, har varit 5 (7) dagar. I 64 procent av fallen 
förordnas en stödperson inom tre dagar. 
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Antalet informationstillfällen har även under 2021 varit starkt begränsat jämfört med före 
pandemin. Utöver information till sjukhusstyrelserna, primärvårdsnämnden och 
revisorskollegiet har förvaltningen vid ett par tillfällen berättat om sin verksamhet för 
studenter. Förvaltningschefen har deltagit i Forum för patientsäkerhetsfrågor, anordnat av 
Primärvården Skåne. Patientnämnden Blekinge har informerats om patientrådet, som 
började sin verksamhet i maj. 
 
Patientrådet, som består av presidiet och förvaltningschefen samt åtta representanter för 
patient-, närstående- och brukarföreningar, har träffats två gånger. 
 
Under 2021 har patientnämnden kartlagt hur kommunerna informerar sina patienter och 
närstående i den kommunala hälso- och sjukvården om möjligheten att lämna klagomål och 
synpunkter. Sammanställningen visade att det finns stora brister, vilket klagomålsstatistiken 
vittnar om. Trots att kommunerna står för cirka en fjärdedel av hälso- och sjukvården 
inkommer det ytterst få patientärenden från kommunerna, 138 av 5 697 under 2021. 
Förvaltningen har därför gjort särskilda informationsinsatser och tillskrivit samtliga kommuner 
med tips om hur de kan informera, till exempel genom att dela ut informationsbroschyren 
eller låta den ingå i vårdtagarens kundpärm. Förslag på nya skrivningar till hemsidorna har 
också getts. Vid sidan om detta har en ny, kort informationsfilm distribuerats. 
 
Filmen har också publicerats på 1177.se, och i oktober började den visas på skärmar i flera 
av Region Skånes väntrum. Under en vecka i november visades den i kollektivtrafikens 
infotainmentsystem på bussar och tåg. 
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Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  
 
Covid-19 har egentligen inte på något mer genomgripande sätt påverkat eller förändrat 
processer, rutiner eller arbetssätt i verksamheten under 2021. De förändringarna hade vi 
med oss från 2020. Arbetet med att stärka patientnämndsverksamheten har varit 
systematiskt och konsekvent. Målet är att vara mer relevant för skåningarna, vilket börjar 
med att vässa de verktyg som finns. 
 
Mot denna bakgrund är handläggningsrutinerna under ständig utveckling. I mars togs beslut 
om att återrapporteringen till verksamheterna ska ske oftare, varannan månad i stället för tre 
gånger om året. På handläggarmötena har observandaärenden diskuterats. Patientnämnden 
har också tagit frågan om säker digital kommunikation med externa vårdgivare och 
kommuner till Innovationsrådet i Region Skåne, men utan att hitta en snar lösning. Det 
nationella arbetet dröjer och en regional lösning står inte att finna. 
 
Under hösten presenterades tre analyser: en om patienternas upplevelse av tandvården, en 
om kvinnosjukvården och en om vilka åtgärder vården har vidtagit med anledning av 
inkomna synpunkter. 
 
Fördjupande granskningar har gjorts av ambulanssjukvården, externa vårdgivare och 
akutmottagningarna. Det har också gjorts uppföljningar av tidigare granskningar av BUP 
Trelleborg och förlossningsavdelningen på Sus Malmö. 
 
En mängd enskilda ärenden och mönster i klagomålen hos patientnämnden har 
uppmärksammats i media. Det handlar både om enskilda vårdgivares vård och behandlingar 
som om bemötandet av patienter. 
 
Möjligheten att redovisa öppen statistik på webben, och göra den jämförbar med 
klagomålsstatistik från andra delar av landet har undersökts tillsammans med Forum för 
Health Policy. 
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Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  
 
Patientnämndens mål avseende hållbar utveckling i hela Skåne har kopplats till allas lika rätt. 
Ärenden från olika delar av Skåne – geografiskt eller organisatoriskt, under pågående 
pandemi eller inte – ska hanteras på samma sätt. Patienter i storstad ska ha samma 
möjligheter att få sina klagomål besvarade som de på landsbygden. Patienter i regionens 
egen vård ska ha samma rätt som de hos externa vårdgivare eller de som får sin hälso- och 
sjukvård från kommunerna.  
 
Under 2021 har ett antal olika kartläggningar gjorts som kan kopplas till detta mål.  
 
En särskild genomgång av förekomsten av försenade yttranden har visat att var femte 
yttrande inkommer för sent. Mot bakgrund av denna genomgång har de interna rutinerna för 
hantering av sent inkomna yttranden justerats. I linje med detta har Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, vid tretton tillfällen under året uppmärksammats på att vårdgivare inte har 
besvarat begäran om yttrande i tid, det har handlat om exceptionella fall med upprepade 
förseningar och i något fall en väntetid på mer än 32 veckor. 
 
I en rapport hösten 2020 konstaterades att det inkommer anmärkningsvärt få klagomål 
kopplade till den kommunala hälso- och sjukvården. En genomgång har i år gjorts av vad 
detta kan bero på. För att öka kännedomen om patientnämnden i kommunernas 
verksamheter har en rad åtgärder vidtagits. En förnyad genomgång ska göras i början av 
2022. 
 
En genomgång av de tre vårdcentraler som har flest klagomål har gjorts. Samtliga finns i 
Malmö. Rapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och avdelningen 
för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne. 
 
 
 

  



Patientnämndens verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2021 

11 (25) 
 

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  
 

Attraktiv arbetsgivare 
Patientnämnden Skåne lägger stor vikt vid medarbetarnas kompetensutveckling, samt att de 
ska känna sig motiverade och stolta över sitt arbete. Den psykosociala arbetsmiljön ska vara 
god. Region Skånes värderingar är en självklarhet: 
  

• Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och 
inbjuder till samarbete och nya idéer. 

• Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar 
och vill göra skillnad. 

• Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och 
den omgivning vi lever i. 

 
Möjligheten för medarbetarna att under pandemin få arbeta på distans har varit absolut 
avgörande för att kunna hålla igång verksamheten. Denna möjlighet, och förändringarna av 
både handläggningsrutiner och användandet av nya verktyg för digital kommunikation, 
kommer att kvarstå även efter pandemin. 
 
Förändringarna har generellt sett upplevts som positiva. Att arbeta hemifrån har fungerat 
utmärkt. Värre är det med möjligheten att upprätthålla sociala kontakter och att få möten på 
distans att bli lika engagerande som fysiska möten. Främst handlar det om svårigheten med 
social interaktion.  
 

Resultat från medarbetarenkät 
Årets medarbetarenkät genomfördes i oktober. Enkäten, som bestod av tolv frågor varav tre 
regiongemensamma, mejlades till alla som varit anställda sedan juni och till den medarbetare 
som var tjänstledig. Svarsfrekvensen var 93,3 procent (74,6 procent i regionen som helhet), 
vilket innebär att 14 av 15 tillfrågade medarbetare svarade. 
 
Undersökningen utgår från de frågeställningar som är framtagna av Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, med syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang. Det ger också 
förutsättningar för jämförelser mellan olika regioner. 
 
Metoden kallas för HME, vilket står för Hållbart Medarbetarengagemang. Den rymmer nio 
frågeställningar, utryckta som påståenden. Påståendena är uppdelade i tre delindex för att 
tydligt och enkelt beskriva de viktigaste parametrarna för verksamhetens 
medarbetarengagemang. Parametrarna är motivation, ledarskap och styrning. 
 
Patientnämnden Skånes HME-index ligger på 80, vilket är tre enheter lägre än föregående 
mätning (83), men fortfarande högre än genomsnittet i i Region Skåne (78). Detta 
förhållande gäller många men inte alla delindex. 
 
Efter medarbetarenkäten 2020 togs en handlingsplan fram i dialog. Den fokuserade på att 
förbättra två områden:  

• Jag ser fram emot att gå till arbetet. 

• Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 
 
En rad aktiviteter för att förbättra index diskuterades och bedömdes relevanta. De handlar 
om att upprätthålla kontakt även under distansarbetet, om fler sociala aktiviteter (när det blir 
möjligt) och att den fördelning av arbetsuppgifter som finns på plats ska bli en naturlig del i 
vardagen så att det är tydligt vilka förväntningar som finns. Det lades också ett tydligt ansvar 
på varje medarbetare att bidra till sin egen kompetensutveckling och att vara aktiv i de forum 
som finns. Årets medarbetarenkät visar att index avseende dessa frågor har höjts. 
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I stället är det andra frågor som nu framstår som angelägna att hantera, i vilka index har 
sjunkit och är lägre än såväl föregående mätning som regiongenomsnittet: 

• Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 

• Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 
 
Till detta ska läggas att alla medarbetare inte kan tänka sig att rekommendera andra att börja 
arbeta på Patientnämnden Skåne. På förvaltningen kan 93 procent tänka sig det, vilket i och 
för sig kan jämföras med att på regionnivå är siffran 85 procent. 
 
Resultatet ska, precis som tidigare år, användas för fördjupade diskussioner i 
arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffarna. 
 

Trygga anställningar 
Samtliga medarbetare har heltidstjänster och är tillsvidareanställda. En medarbetare har 
beviljats 10 procents tjänstledighet. 
 

Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 

K 100,0% 100,0% 

M 100,0% 100,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 

 
Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 

K 100,0% 100,0% 

M 100,0% 100,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 

 

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer 
Individuella utvecklingsplaner har upprättats för samtliga medarbetare i samband med 
genomförda medarbetarsamtal. Patientnämnden Skåne är en liten förvaltning med en platt 
organisation där karriärvägar saknas. Förutom handläggning av patientärenden deltar 
medarbetarna, i varierande omfattning, i olika analysprojekt, informationsinsatser eller 
interna utvecklingsprojekt. 
 

Jämställda löner 
Inför kommande lönerevision har en kartläggning av lönerna gjorts. Det finns en god och väl 
motiverad lönespridning och inga osakliga löneskillnader.  
 

Arbete med lika rättigheter och möjligheter 
Patientnämnden Skånes ambition är att i samband med rekrytering av nya medarbetare alltid 
beakta jämställdhetsperspektivet och kulturella aspekter så att medarbetarna i möjligaste 
mån avspeglar mångfalden i samhället. Det är viktigt att ha kunskaper och förståelse för 
kulturell mångfald så att ett professionellt bemötande alltid ges i samband med 
handläggningen av patientärenden. Ämnet har behandlats och påmints om i samband med 
arbetsplatsträffarna. 
 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Vid de arbetsplatsträffar som hålls varje månad, utom under juli och augusti, finns 

alltid arbetsmiljöfrågorna med som en punkt på dagordningen.        

• Dokumentation av rutiner för systematisk brandskydds- och säkerhetsarbete gås 
igenom var tredje månad.  
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• Previa har anlitats för ergonomigenomgång av nyanställda medarbetares 
arbetsplatser. Nödvändig praktisk utrustning har ersatts eller köpts in för att stärka 
eller bibehålla en god fysisk arbetsmiljö. 

• Översyn av arbetsrutiner pågår regelbundet i syfte att effektivisera och underlätta 
handläggningen.  

• Arbetsmiljö- och skyddsronder, samt medarbetarsamtal, har genomförts. 
 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin 
På förvaltningen hålls inte särskilda samverkansmöten med personalorganisationerna. I 
stället sker facklig samverkan på arbetsplatsträffarna så att alla medarbetare samtidigt får 
samma information och möjlighet till dialog kring verksamheten.  
 

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin 
Arbetsmiljöfrågorna har fått lika mycket uppmärksamhet under pandemin som tidigare, bara 
mötesformerna har ändrats.  
 

Sjukfrånvaro 
Region Skåne har som mål att minska sjukfrånvaron. Den positiva trenden med sjunkande 
sjukfrånvaro på Patientnämnden Skåne bröts med pandemin. Orsaken till de ökade 
sjukfrånvarotalen under 2020, som märks extra mycket på en liten förvaltning, kan dock inte 
enbart kopplas till covid-19 utan beror också på enstaka olyckshändelser och sjukdomsfall. 
Helt följdriktigt är sjukfrånvaron något lägre under det andra pandemiåret, 2021. På detta, 
och det faktum att många har arbetat hemifrån, följer helt naturligt att frisknärvaron har ökat. 
Under 2019 hade 53 procent av medarbetarna fem eller färre sjukdagar per år, 2020 var det 
58 procent och 2021 uppe på 60 procent.  
 
Några särskilda insatser kopplade till frånvaron har inte bedömts vara nödvändiga. 
 

 
Sjukfrånvaro AID_Personalgrupp Månadsavlönade 

medarbetare per 
2112 

2021  
2101-
2112 

2020  
2001-
2012 

Skillnad 
2022 
mot 
2021 

    18 2,42% 3,20% -0,78% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Handläggare 16 2,70% 3,51% -0,80% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Övriga personalgrupper * 2 0,24% 0,80% -0,56% 

 
Tabellen nedan visar frisknärvaron, det vill säga andel medarbetare som har sammanlagt 
fem eller färre sjukdagar under året. 
 

Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period.    2021 % 
2101-2112 

2020 % 
2001-2012 

2019 % 
1901-1912 

Totalt - % av antal anställda  60% 58% 53% 

Kvinnor  - % av antal anställda kvinnor  56% 60% 53% 

Män - % av antal anställda män  75% 50% 50% 

Sjukfrånvaro 2021  
2101-
2112 

2020  
2001-
2012 

2019  
1901-1912 

Skillnad 
2021 mot 
2020 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2,42% 3,20% 2,97% -0,78% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 2,30% 2,66% 2,25% -0,36% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 2,86% 5,39% 5,48% -2,52% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år 2,01% 2,33% 2,90% -0,33% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 3,03% 4,92% 3,04% -1,89% 

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro  2,74% 12,49% 0,74% -9,75% 
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Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningsplaner 
Under 2021 reviderades kompetensförsörjningsplanen. Det råder balans i efterfrågan, med 
god tillgång till önskad kompetens för aktuella yrkesgrupper. 
 

Rätt använd kompetens 
Som varandes en liten förvaltning med en platt organisation krävs det att medarbetarna 
hjälps åt för att klara de sidouppdrag som verksamheten är i behov av. Intresserade 
medarbetare kan därmed, utifrån sin kompetens och vilja att utveckla sig, få möjlighet att 
ansvara för en särskild uppgift. Det kan handla om till exempel informationssäkerhet, 
stödpersonsverksamhet eller nämndadministration. 
 

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare 
Patientnämnden Skåne arbetar för att äldre medarbetare i större utsträckning ges 
förutsättningar att fortsatt bidra med sin kompetens. Individuella anpassningar görs efter 
behov. Under året har en medarbetare ansökt om och beviljats nedsatt arbetstid. 
 

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid 

Utvecklingen av anställningsvolym 
I grundorganisationen har Patientnämnden Skåne 18 medarbetare, varav 15 handläggare. 
Under 2021 har en handläggare varit tjänstledig för studier och personalbudgeten har 
omfattat 17 medarbetare. Under hösten sade den tjänstlediga medarbetaren upp sig och i 
december slutfördes rekryteringen av hennes ersättare. Två andra handläggare har under 
året gått vidare till andra anställningar. De har ersatts, varav en med en kommunikatör. 
 

 
 
 

Budget 
AnstAOH 

Utfall 
AnstAOH 

Diff Anst 
AOH 

Diff % Budget 
AnvAOH 

Utfall 
AnvAOH 

Diff 
AnvAOH 

Diff 
%2 

Budget 
timmar 

Utfall 
timmar 

18 18 0 -2,4% 16 14 -2 -16,7% 32 121 27 456 

 
Diff tim Diff  % Budget Belopp Utfall Belopp Diff belopp Diff %3 Utfall Belopp 2020 

-4 666 -17,0% 13 597 000 12 545 707 -1 051 293 -8,38% 11 840 889 

 

Utvecklingen av använda timmar 
 
Att Patientnämnden Skåne under 2021 använde fler arbetstimmar än både under 2020 och 
2019 kopplas framför allt till det utbredda hemarbetandet. Men också till att semesteruttaget 
var klart mycket större 2019 än under pandemiåren 2020 och 2021. Pandemins påverkan 
märks bara på marginalen, och då kopplat till sjukledigheten. 
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Utveckling av 

använda timmar 
2021 2020 2019 Diff. Timmar 

2021/2020 
Diff. Timmar 

2021/2019 

Anst timmar 36 040,2 35 793,5 36 129,9 246,7 -89,7 

Sjukledighet -873,7 -1 146,3 -1 071,4 272,6 197,7 

Tjl med lön -26,1 -32,0 -27,0 6,0 0,9 

Tjl u lön -4 077,0 -4 891,8 -3 886,2 814,8 -190,8 

Kompledighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Semesterled -3 608,0 -3 520,0 -4 365,9 -88,0 757,9 

Timlön 0,0 21,3 0,0 -21,3 0,0 

Fyll/övertid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anv timmar 27 455,5 26 224,8 26 779,5 1 230,8 676,0 

 
 
Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin 
Antalet uttagna dagar för vård av barn ligger något högre än tidigare. Sannolikt har 
möjligheten att arbeta från hemmet bidragit till att hålla dem nere. 
 

 
 
Vid en jämförelse mellan uttag av vab-dagar fördelat på kön, som görs mellan 2021 och 
2019 som senaste ”normalår”, framgår att män tog ut flest dagar relativt sett under 2019, 
men att det är mer jämställt 2021. 
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Bisysslor 
Ingen av medarbetarna på Patientnämnden Skåne har någon bisyssla. Inventering har gjorts 
i samband med medarbetarsamtalet. 
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Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi 
 
Målen i verksamhetsplanen för 2021 är uppnådda och Patientnämnden Skåne redovisar en 
budget i balans, vilket framgår av resultatrapporten nedan. 
 

Resultatmål 
Resultatet för 2021 är 2 miljoner kronor bättre än budget, vilket är ett något lägre överskott 
än efter 2020 (2,4 mkr).  
  
Budgetavvikelsen avser främst lägre kostnadsutfall kopplat till personal (1,4 mkr) avseende 
lönerelaterade kostnader, kurser/utbildningar samt bilersättning till stödpersoner. Även inom 
övriga omkostnader fanns budgeterade medel kvar (0,6 mkr) främst inom 
informationsaktiviteter, och anslaget till utveckling av ärendehanteringssystemet har inte 
nyttjats 
 

Resultat (inklusive prognos)  
Patientnämnden redovisar för 2021 ett positivt resultat på 2 miljoner kronor vilket också är en 
positiv budgetavvikelse med samma belopp. Prognosen för 2021 beräknades under hösten 
till 1,3 miljoner kronor där justering i förhållande till lagd budget har gjorts för minskade 
personalrelaterade kostnader (960 tkr) samt övriga omkostnader (340 tkr). 
 

 
Ekonomiska effekter på grund av covid-19  
För patientnämnden har covid-19 inneburit att verksamheten fått en intäkt i form av statliga 
lönebidrag kopplat till pandemin.  
  
Covid-19 har till viss del medfört att Patientnämnden Skåne har haft lägre lönekostnader då 
några medarbetare har insjuknat i covid-19, och varit sjukskrivna under längre perioder. 
Påverkan ses även inom övriga personalkostnader främst för kurser och utbildningar samt 
övriga omkostnader för information/PR som är kopplade till att aktiviteterna blivit inställda på 
grund av pandemin. 
 

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  
Patientnämnden har god kontroll på kostnadsutvecklingen, varför inga särskilda åtgärder 
bedöms vara nödvändiga. 
 

Nyckeltal  
Året resultat och överskott på 2 miljoner kronor beror främst på lägre lönekostnader med 
tillhörande arbetsgivaravgifter (1,1 mkr). Under året har det periodvis varit vakanta 
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handläggartjänster. Två av femton handläggare har gått vidare till andra anställningar. Samt 
att sjukfrånvaro och uttag av föräldrapenning har lett till lägre lönekostnader.  
  
Övriga personalkostnader för bilersättning (155 tkr) till stödpersoner samt för kurser och 
utbildning (112 tkr) är lägre än budget. Övriga omkostnader har budgeterade medel kvar 
främst inom informationsaktiviteter (194 tkr), och anslaget till utveckling av 
ärendehanteringssystemet (202 tkr) har inte nyttjats. 
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Miljöredovisning 
 

Regiongemensamma miljömål:  
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 
2. Hälsosam miljö 
3. Hållbar resursanvändning 
4. Stark miljöprofil 

 
I linje med de övergripande målen i Miljöprogram för Region Skåne 2017-2020 har fyra 
interna miljömål tagits fram för Patientnämnden Skåne, för att kunna säkerställa en minskad 
miljö- och klimatpåverkan inom både den egna förvaltningen och i Region Skåne.  
 
Samtliga uppsatta miljömål, som redovisas nedan, har uppnåtts:  
 

1. Resor, livsmedel och förbrukningsartiklar 
De resor som vi har gjort under 2021 har skett med kollektiva färdmedel. De resor 
som har gjorts med bil är i stödpersonsverksamheten. Eftersom 2021 har varit ett år 
med fortsatt pandemi har de flesta möten och utbildningar genomförts digitalt, och 
därför har det blivit färre resor och beställningar av mat.  

 
2. Energianvändning 

Energispar-/lågenergilampor har köpts in. Datorerna stängs av efter varje arbetspass, 
likaså övrig teknisk utrustning. Redan i början av pandemin fick vi möjlighet att arbeta 
hemifrån och i takt med att pandemin fick ett större fotfäste så har andelen arbete 
hemifrån ökat. Samtidigt stängs datorerna och annan teknisk utrustning av dagligen 
för transport mellan hemmet och arbetsplatsen. Apparater som kaffebryggare på 
arbetsplatsen, har timer och används mindre eftersom färre medarbetare är på plats 
per gång. 

 
3. Avfall 

Allt vanligt förekommande material källsorteras. Enligt tidigare överenskommelse med 
lokalvårdarna ombesörjer medarbetarna, på Malmökontoret, själva sorteringen av 
restavfall och ser till att allt lämnas i miljörummet. 

 
4. Miljö- och hälsofarliga ämnen samt kunskapsspridning 

Det finns i dagsläget inga liknande produkter. 
 
Alla medarbetare har inte genomgått utbildningen ”Hållbara val”. Detta behöver under 2022 
förbättras och påminnelse om utbildningen kommer att upprepas vid våra arbetsplatsträffar 
under året. 
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Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 
 

Krisberedskap 
Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region 
Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Det 
systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och 
erfarenhetsåterföring efter händelser.  
 
Patientnämnden Skånes verksamhet kan definieras som ”stödjande samhällsviktig 
verksamhet”. Att klagomålshanteringen fungerar även under kriser kan bidra till att brister 
och systemfel uppmärksammas snabbare än annars. Genom att analysera en större mängd 
synpunkter på hälso- och sjukvården kan systematiska felhanteringar därmed hanteras mer 
effektivt av vårdgivarna. 
 
En erfarenhet från de gångna pandemiåren är att verksamheten på Patientnämnden Skåne 
har fungerat väl trots förändrade förutsättningar. Tack vare snabb anpassning till 
distansarbete, med ändrade rutiner och tillgång till tekniska hjälpmedel, har 
klagomålshanteringen fortsatt i stort sett som tidigare. 
 
Stödpersonsverksamhetens utmaningar har följt samma mönster som i samhället i övrigt, där 
Patientnämnden Skåne har upplyst om rådande restriktioner och uppmuntrat stödpersonerna 
att efterleva dem. 
 
Patientnämnden har under 2021 fastställt en krishanteringsplan för att klargöra roller före, 
under och efter en samhällsstörning eller kris. 
 
Riskerna för hot och våld inom patientnämndens område är små, men måste beaktas. På 
varje arbetsplatsträff hanteras arbetsmiljöfrågor. Inom brandskydd och säkerhet har 
sedvanliga kvartalskontroller gjorts. 
 

Informationssäkerhet 
Regionfullmäktige och regionstyrelsen har beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål för 
informationssäkerheten. Målen för informationssäkerhetsarbetet bidrar till att medborgarna är 
förvissade om att den information de får från Region Skåne är tillgänglig och trovärdig i 
enlighet med vår kommunikationspolicy samt att den information som medborgarna delar 
med sig av om sig själva är i trygga händer. 
 
Informationssäkerhetsarbetet inom Patientnämnden Skåne bedrivs systematiskt. 
Personuppgiftsincidenter hanteras löpande, även om de inte är så vanligt förekommande. 
Information kring informationssäkerhet tas upp löpande. Eventuella incidenter (interna och 
externa) används som diskussionsunderlag och som ett lärande på handläggarmötena eller 
arbetsplatsträffarna. 
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Intern kontroll 
 
En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, förtroende, förbättring, 
utveckling samt ordning och reda. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs 
i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 
 

 
 

Uppföljning och rapportering 
Utvärderingen av målarbetet i Patientnämnden Skåne visar att det finns några mindre 
avvikelser. Några förbättringsområden har identifierats och åtgärdats. Huvudsakligen bedrivs 
arbetet på ett tillfredsställande sätt. 
 
Ett område som har påverkats tydligt negativt av pandemin är kommunikationsarbetet. 
Sedan restriktioner infördes under tidig vår 2020 har arbetet gått på sparlåga. Inledningsvis 
berodde detta på att det inte fanns någon kommunikatör på plats som drev på arbetet; annat 
prioriterades, under avslutningen av 2021 på grund av att fysiska informationsinsatser inte 
har kunnat genomföras. Därför är kommunikationsarbetet högt prioriterat för 2022.  
 
Andra brister som har åtgärdats handlar om utformningen av styrande dokument, 
avsaknaden av beslutsordning och en handläggning som inte är helt enhetlig. 
 

Nämndens uppföljning av intern kontroll 
 

 Övergripande 
kontrollområd
en 

Verksamhets-
specifika 
delkontroll-
områden 

Beskrivning av 
åtgärd 

Rapportering/ 
avvikelse av att 
åtgärder/kontroller 
genomförts, samt 
effekt 

Identifierade 
förbättringsområden 
samt förbättrings-
åtgärder och tidplan 
för genomförande och 
uppföljning av 
åtgärderna 

Riskpoäng 

 V1 Bättre liv 
och hälsa för 
fler 

Klagomål och 
synpunkter ska 
hanteras 
systematiskt. 

Arbetet följs 
löpande och 
rapporteras till 
nämnden. 

Har genomförts. 
Fungerar. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V1 Bättre liv 
och hälsa för 
fler 

Klagomål och 
synpunkter ska 
återrapporteras till 
verksamheterna. 

Följs upp på 
handläggarmöten 
alt. 
arbetsplatsträffar. 

Återrapportering 
tre gånger om året 
(efter varje tertial) 
har befunnits vara 
för sällan. 

Under 2021 började 
PaN återrapportera 
systematiskt varannan 
månad, utom under 
sommaren. Målet är en 
automatiserad 
återrapportering, vilket 
kan fås med en 
uppgradering av 
ärendehanteringssyste
met, VSP. 2022? 

Mindre 
avvikelse 
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 V1 Bättre liv 
och hälsa för 
fler 

Analyser och 
rapporter ska 
produceras och 
spridas. 

Redovisas för 
nämnden. 

Har inte blivit så 
många analyser 
som planerat, och 
inte till varje 
nämndsammanträd
e. 

Planeringen har varit 
god, men verkligheten 
har förändrat 
förutsättningarna. 

Mindre 
avvikelse 

 V1 Bättre liv 
och hälsa för 
fler 

Breda informations-
insatser till 
allmänheten och 
verksamheterna ska 
genomföras. 

Redovisas på 
arbetsplatsträffar 
och för nämnden. 

Pandemin har 
påverkat. 
Informationsinsatse
rna till 
verksamheten har 
därför varit 
sparsamma. 
Kommunikatör 
anställdes 2021. 
Under en vecka i 
november visades 
en kort film i 
kollektivtrafiken. 
Samma film har 
visats i flera 
väntrum. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V2 
Tillgänglighet 
och kvalitet 

Instruktionerna för 
handläggning ska 
vara tydliga och 
enkla.  

Följs upp på 
arbetsplatsträffar. 

Instruktioner har 
justerats vid behov. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V2 
Tillgänglighet 
och kvalitet 

Tillgängligheten ska 
vara hög, det ska 
vara lätt att lämna 
klagomål eller 
synpunkter. 

Genomgång av 
statistik. 

Patientnämnden 
har god 
tillgänglighet, vilket 
framgår av 
ärendeinström-
ningen. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V2 
Tillgänglighet 
och kvalitet 

Tvångsvårdade 
patienters behov av 
stödperson ska 
tillgodoses. 

Genomgång av 
statistik. 

Samtliga behov har 
tillgodosetts. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V3 Hållbar 
utveckling i 
Skåne 

Klagomål och 
synpunkter ska 
hanteras lika oavsett 
från vilken del av 
Skåne de kommer. 

Diskuteras på 
handläggarträffar. 

Vid genomgång av 
statistik för olika 
moment i 
handläggningen har 
framkommit att det 
finns stora 
skillnader i vilka 
åtgärder som 
vidtas, och när. 

Teamledarna har fått i 
uppgift att i dialog på 
handläggarmötena 
skapa större samsyn 
kring handläggningen. 
Frågan tas också upp 
på APT under våren 
2022. 

Mindre 
avvikelse 

 V3 Hållbar 
utveckling i 
Skåne 

Processerna ska ha 
fokus på lärande, att 
kunskaper och 
insikter från en del 
av Skåne ska kunna 
få betydelse för hela 
regionen.  

Säkerställs i de 
analyser och 
snabbrapporter 
tillsammans med 
relevant statistik 
som redovisas för 
nämnden och 
tillställs politiskt 
ansvariga 
nämnder. 

Har genomförts. 
PaN möjliggör för 
hela organisationen 
att ta del av och 
lära av inkomna 
klagomål och 
synpunkter. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V4 Attraktiv 
arbetsgivare, 
professionell 
verksamhet 

Medarbetarna ska 
erbjudas 
kontinuerlig 
kompetens-
utveckling och en 
stimulerande 
arbetsmiljö.  

Följs upp vid 
medarbetarsamtal 
och på 
arbetsplatsträffar. 

Kompetens-
utveckling har skett 
löpande. 

0 Obetydlig 
avvikelse 



Patientnämndens verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2021 

23 (25) 
 

 V4 Attraktiv 
arbetsgivare, 
professionell 
verksamhet 

Brister i arbetsmiljön 
ska kontinuerligt 
uppmärksammas 
och åtgärdas. 

Tas upp på 
arbetsplatsträffar 
och vid behov på 
veckomöten. 

Har genomförts. 
Brister, t ex 
noterade i samband 
med ergonomiska 
genomgångar av 
arbetsplatser, har 
åtgärdats. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 V5 Långsiktigt 
stark ekonomi 

God hushållning 
med tilldelade 
medel.  

Se över 
verksamheten och 
vid behov utveckla 
rutiner.  

PaN redovisar ett 
överskott. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A1 Efterlevnad 
av regelverk 
för god 
ekonomisk 
förvaltning 

Kunskap om och 
följsamhet till lagar 
och regelverk. 

Handläggningsruti
ner diskuteras på 
handläggarträffar. 
Vid behov 
informeras 
medarbetarna om 
nyheter, både på 
veckomöten och 
arbetsplatsträffar. 

Ständigt pågående 
diskussion. 
Utbildningar vid 
behov. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A1 Efterlevnad 
av regelverk 
för god 
ekonomisk 
förvaltning 

Attesträtt och 
hantering. 

Fastlagt i 
attestordningen, 
vilken det 
dessutom 
hänvisas till i 
beslutsordningen. 

Bedöms vara 
utformade för att 
uppfylla kraven. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A1 Efterlevnad 
av regelverk 
för god 
ekonomisk 
förvaltning 

In- och 
utbetalningar. 

Chefssekreterare 
tillstyrker, 
förvaltningschefen 
attesterar. 

Har genomförts. 
Debiteringen av 
larmkostnader för 
Malmökontoret har 
justerats. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A1 Efterlevnad 
av regelverk 
för god 
ekonomisk 
förvaltning 

Uppföljning och 
bedömning av risker 
för bristande 
följsamhet till 
budget och åtgärder 
samt utvärdering. 

Utvecklingen 
redovisas i 
månadsrapporter 
som går till 
presidiet och 
redovisas på de 
sex 
nämndsamman-
trädena. 

Har genomförts. 
Budget hålls. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A3 
Kompetens-
försörjning och 
bisysslor 

Främja en god 
matchning mellan 
utbud och 
efterfrågan på 
arbetskraft, på kort 
och lång sikt 

Bästa sättet att 
attrahera personal 
är att behålla den 
personal som 
finns. Och att 
bedriva en bra 
verksamhet. 

Under 2021 har tre 
tjänster 
utannonserats. 
Antalet sökanden 
har varit mycket 
stort till både 
handläggartjänstern
a och tjänsten som 
kommunikatör. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A3 
Kompetens-
försörjning och 
bisysslor 

Att använda 
kompetensen rätt 
genom exempelvis 
uppgiftsväxling och 
utveckling. 

Ta fram en 
kompetens-
försörjningsplan. 

Har genomförts. 
Finns viss obalans i 
ansvars-
fördelningen, och 
behov av att göra 
omfördelning, 
bland annat efter 
nyanställningar. 

Ny fördelning av 
uppgifter och ansvar 
ska göras under våren 
2022. 

Obetydlig 
avvikelse 

 A3 
Kompetens-
försörjning och 
bisysslor 

Förebygga och 
förkorta 
sjukfrånvaron 
genom 
hälsofrämjande 
arbetsmiljö och 
hållbart arbetsliv. 

Följs upp på 
veckomöten och 
arbetsplats-
träffar, samt 
under pandemin 
genom digitala 
fikor. Info om 

Har genomförts. 0 Obetydlig 
avvikelse 
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möjlighet till 
friskvård. 

 A3 
Kompetensför-
sörjning och 
bisysslor 

Att särskilt beakta 
konkurrensförhållan
den och risker för jäv 
vid bedömning av 
bisysslor. 

Tas upp vid 
medarbetar-
samtalet. 

Inte relevant. 0 Obetydlig 
avvikelse 

 A3 
Kompetens-
försörjning och 
bisysslor 

Särskilt 
uppmärksamma 
nyckelpersoner i 
förhållande till 
bisysslor. 

Tas upp vid 
medarbetar-
samtalet. 

Inte relevant. 0 Obetydlig 
avvikelse 

 A4 
Verkställighet 
beslut 

Besluts- och 
delegationsordning, 
samt tillhörande 
behörigheter. 

Delegations-
ordning har 
uppdaterats  
fr o m 2021-07-01, 
från samma 
datum föreligger 
en beslutsordning. 

Kontroll har 
genomförts. 
Åtgärder vidtagna. 

0 Mindre 
avvikelse 

 A4 
Verkställighet 

beslut 

Ärendeberedning, 
diarieföring, 

arkivering, 
offentlighet och 
sekretess. 

Följs upp på 
handläggarmöten 

och 
arbetsplatsträffar.  

Har genomförts. 
Särskild översyn av 

hanteringen av 
handlingar pågår. 

Hanteringen av 
handlingar görs i 

samråd med regionens 
diarium och kopplat till 
de olika system som 
används.  

Mindre 
avvikelse 

 A4 
Verkställighet 
beslut 

Avvikelsehantering. Alla avvikelser går 
till 
förvaltningschefen 
för kännedom och 
eventuell åtgärd. 

Har genomförts. 
Utan anmärkning. 

0 Obetydlig 
avvikelse 

 A4 
Verkställighet 

beslut 

Förstärka ledning, 
styrning och kontroll 

avseende 
regelefterlevnad. 

Styrande 
dokument har 

uppdaterats.  

Har genomförts. Följs upp löpande, på 
handläggarmöten och 

arbetsplatsträffar. 

Obetydlig 
avvikelse 

 
 

 Obetydlig avvikelse 

 Mindre avvikelse 

 Avvikelse 

 Större avvikelse 

 Uppgift saknas 
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Nämndens rapportering av intern kontroll till regionstyrelsen (uppsikt) 
 

 
   

Nämndens kompletterande beskrivning och utvärdering avseende den intern kontrollen 
 

 
 

 Tillfredsställande 

 Förbättringsområden finns 

 Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll 

 Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll  

 Uppgift saknas 
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