
 
 

 

 

Avtal om samverkan inom patientnämndsverksamhet för 
hälso- och sjukvård. 
Antagen av kommunfullmäktige den 24 januari 2000, § 6. 

 

§ 1  Med stöd av lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m, 
vilken innebär en obligatorisk patientnämndsverksamhet för sjukvårds-
huvudmännen – kommuner och landsting – åtar sig patientnämnden inom 
Örebro läns landsting att – mot särskild ersättning - handlägga sådana ären-
den som är hänförliga till den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763), som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med 
kommun, och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (1980:620), 
som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. 

Nämndens åtagande och uppgifter framgår av lagen (1998:1656) om 
patientnämndsverksamhet (bil 1). 

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän in-
fordra de uppgifter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämn-
den behöver för att fullgöra sina uppgifter. 

§ 2  Patientnämnden skall till kommunen återföra vunna insikter om otill-
fredsställande förhållanden, så att brister uppmärksammas och kan före-
byggas. 

§ 3  För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, 
betalar kommunen till patientnämnden en årlig avgift om en krona per in-
vånare. Ersättningen erläggs förskottsvis per kalenderår senast den 30 april 
efter fakturering från patientnämnden och beräknas efter invånarantalet den 
31 december närmast föregående år. 
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Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller 
förtroendevalda i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna 
trycksaker till patienter, närstående och allmänhet, ingår i den årliga av-
giften. Respektive kommun ansvarar för information om patientnämnden i 
samband med övrig information om kommunens service till allmänheten 
och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgäng-
liga. 

§ 4  Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden 
och behörigt organ i kommunen. 

Avtalet gäller från och med 1 januari 2000 till och med den 31 december 
2000 med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej 
sker förlängs avtalet med ett år i taget. 

§ 5  Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar, varav parterna 
tagit var sitt. 

Örebro den 29 oktober 1999 Kumla den 31 januari 2000 

För Örebro läns landstings För Kumla kommun  
patientnämnd 
 

Arne Dahlström Dan-Åke Moberg 
Ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
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