
   
   

 

   

 

Interpellation angående kritik från IVO avseende patientsäkerhet m.m. till 

regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård 

 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO riktar kritik mot Region Norrbotten med anledning av 
följande;  
 
-Det saknas en systematisk egenkontroll for att identifiera och åtgärda 
patientsäkerhetsrisker. 
 
Något som enligt IVO grundar sig i läkarvakanser vid hälsocentralerna och vilket bland annat 
visat sig i ett ärende som anmälts till IVO där en patient med diabetes typ 2 inte varit på 
årskontroll sedan 2011 vilket uppdagades först år 2019. 
 
-Svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten vid länets hälsocentraler till följd av 
omfattande personalvakanser. 
 
Det finns flera vakanser och arbetsuppgifter överförs till andra personalkategorier som 
sjuksköterskor. Detta innebär enligt IVO risker för patienterna då det enligt IVO kan innebära 
otillräcklig kompetens och en ökad arbetsbelastning. 
 
-Regionen säkerställer inte att förskrivningar av läkemedel uppfyller krav i lagar och 
föreskrifter. 
 
Sjuksköterskor föreskriver recept trots att IVO påtalat att det medför risker för 
patientsäkerheten och trots att den rutin som tillät förförskrivning tagits bort är detta ännu 
ett etablerat arbetssätt. I 15 av 24 journaler har sjuksköterskor förförskrivet recept till läkare. 
 
-Regionen säkerställer inte att bevakning av remisser sker. 
 
Endast hälften av de som svarat inför ett yttrande från region Norrbotten till IVO i mars 2020 
svarade att man hade lokala rutiner för remissbevakning. 
 
Hur ska region Norrbotten tillse att en systematisk egenkontroll för att identifiera och 
åtgärda patientsäkerhetsrisker implementeras inom regionen. 
 
Hur ska region Norrbotten lösa problemet med vakanserna av läkartjänster i länet och varför 
har region Norrbotten hamnat i en akut situation där patientsäkerheten hotas. Vilka 
åtgärder pågår och planeras för att komma till rätta med problematiken på kort och lång 
sikt. Vilka insatser kommer att ske för att tillgodose att patientsäkerheten inte äventyras. 
Finns det risk för att denna problematik kommer att uppstå på fler än nämnda 
hälsocentraler i närtid. 
 



   
   

 

   

Hur ska region Norrbotten säkerställa att förskrivningar av läkemedel uppfyller krav i lagar 
och föreskrifter. 
 
Hur ska region Norrbotten säkerställa att bevakning av remisser sker. 
 

 
Marianne Sandström Sverigedemokraterna Norrbotten den 16 juni 2021 


