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Sammanfattning
Miljöpartiet har genom initiativ föreslagit att MAS ska omedelbart rapportera till nämndens
medlemmar när det finns en risk för bristande patientsäkerhet inom MAS ansvarsområde.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvarar MAS bl.a. för att anmälan görs till den
nämnd, som ansvarar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård, när patient i samband
med vård och behandling drabbas eller kan riskera att drabbas av en allvarlig skada eller
sjukdom. Då detta ansvar redan ligger på MAS föreligger inget skäl att förändra uppdraget.

Ärendebeskrivning
Arbetet med patientsäkerhet är kontinuerligt och verksamheterna har med stöd av MAS ett
ansvar att fortlöpande arbeta för att minska risker för bristande patientsäkerhet. Bristande
patientsäkerhet eller risker för bristande patientsäkerhet upptäcks och följs upp kontinuerligt
genom de uppföljningar som MAS genomför enligt sin verksamhetsplan varje år. Enligt 24 §
3 p. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvarar MAS bl.a. för att anmälan görs till den nämnd,
som ansvarar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård, om en patient i samband med
vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom (Lex Maria).
MAS rapporterar kontinuerlig till nämnden resultatet av de uppföljningar som genomförs på
förekommen anledning samt enligt särskild verksamhetsplan i verksamheterna (som direkt
påbörjar ett arbete med de brister som påtalats av MAS). Risk för bristande patientsäkerhet
finns i alla verksamheter som arbetar med vård och omsorg och MAS har till uppgift att
fortlöpande identifiera och rapportera dessa till ledningen för verksamheten samt nämnden
vilket är förenligt med det uppdrag som åligger henne.
MAS har enligt gällande ordning möjlighet att anmäla sina ärenden till nämnden och delta i
sammanträden när hon finner det nödvändigt att informera nämndens ledamöter i frågor
avseende HSL. MAS kan även på anmodan av nämnden infinna sig till sammanträde om
nämnden finner detta behövligt. Då MAS redan genomför ett arbete som innebär bl.a. att
identifiera risker och brister på patientsäkerhet inom kommunala vårdverksamheter vilket
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också är förenligt med dennas ansvar enligt HSL föreligger inget skäl att förändra uppdraget
hos MAS enligt ovanangivna skäl.
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Öka politikens insyn i arbetet med patientsäkerhet
Information om att vår medicinska ansvariga sjuksköterska (MAS) inte kan garantera
patientsäkerheten på Gustavsgården damp ned som en bomb inför Vård- och
omsorgsnämndens möte den 14 mars 2017. Detta trots att utvärderingen av boendet
genomfördes november 2016 och att det då var tydligt att patientsäkerheten inte kunde
garanteras.
Det här är mycket viktig information som borde ha nått nämnden tidigare. Att garantera
patientsäkerheten vid kommunens särskilda boenden är av högsta prioritet och vi
nämndledamöter är ytterst ansvariga för arbetet inom vård- och omsorgssektorn.
Miljöpartiet kan inte acceptera att vi politiker får information om att patientsäkerheten inte
kan garanteras på ett boende flera månader efter att det har konstaterats. Vi vet inte var
kommunikationen har brustit, vi vet endast att vi inte har fått information förrän nu.
Miljöpartiet har stort förtroende för vår MAS och vill ta del av hennes expertis på
regelbunden basis, helst vid varje nämndmöte. Vi vill dessutom att MAS riktlinjer och rutiner
ses över så att information som att patientsäkerheten inte kan garanteras på något av våra
boenden når nämnden senast vid nästkommande nämndmöte.
Miljöpartiet föreslår därför:
-

att MAS riktlinjer och rutiner ses över i samråd med MAS för att inkludera ett
avsnitt om att Vård- och Omsorgsnämnden ska informeras senast vid
nästkommande nämndmöte eller förr, alternativt en annan skrivelse föreslagen av
MAS, 0m patientsäkerheten på ett boende inte kan garanteras.

-

att i samråd med MAS besluta om hur ofta hon ska närvara vid Vård- och
omsorgsnämndens möten.
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