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1. Bakgrund 

1.1 Om man som patient eller närstående inte är nöjd  

Patienter och närstående har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig information om 

hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Anställda inom 

hälso- och sjukvården, omvårdnaden och tandvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå 

kan det hända att man som patient och närstående känner sig missnöjd. 

 

Landstinget i Jönköping län hänvisar till tre instanser. I första hand är det bra att vända sig 

direkt till den läkare eller annan vårdpersonal som har utfört undersökningar och behandling. 

Ofta kan rena missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet och minska risken för att det 

händer igen. Man kan också alltid vända sig till chefen vid den enhet där man fått vården, till 

exempel verksamhetschefen. I andra hand kan man vända sig till patientens direktkanal som 

finns i de tre sjukvårdsområdena samt inom folktandvården. 

 

Patientnämnden är den tredje instansen.  

1.2 Jönköpings län 

Jönköpings län utgörs av 13 kommuner och är utifrån folkmängd landets femte största län 

med 340 569 invånare. Medellivslängden i länet är något högre än i övriga riket. För kvinnor 

83,7 (riket83,4) och män 80,0 (riket 79,5). 

2. Patientnämnden och lagstiftningen 

2.1 Lagstiftningen om patientnämndsverksamhet 

Patientnämndernas uppdrag framgår av lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. 

Inom varje landsting ska finnas en Patientnämnd. Nämnden är fristående från vården och 

handlägger ärenden och frågor som berör hälso- och sjukvård, den tandvård som bedrivs av 

landstinget, vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen samt ärenden rörande den hälso- och 

sjukvård som bedrivs inom skolans område. Den omfattar både landstingsdriven vård och 

vård enligt avtal med landstinget. 

2.1.1 Patientnämndens ansvarsområde innefattar 

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av 

landsting eller enligt avtal med landsting. 

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner 

eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt 

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis finansieras 

av landstingen. 
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2.1.2 Patientnämndens kärnuppdrag 

Patientnämndens kärnuppdrag är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 

enskilda patienter och närstående samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet 

inom vården. Det ska bland annat ske genom att hjälpa patienter att få den information de 

behöver och främja kontakter mellan vårdpersonal och patienter.  

 

Patientnämnden är avsedd att utgöra ett komplement till den statliga tillsynen över vården 

men har inga disciplinära befogenheter. 

 

I uppdraget ingår även andra uppgifter, bland annat att utse stödpersoner för personer som 

tvångsvårdas inom psykiatrin och att informera om sin verksamhet. Patientnämnden ska göra 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av 

myndighetens tillsyn och ska årligen lämna en redogörelse över verksamheten till IVO och 

Socialstyrelsen. 

2.2 Fullmäktiges arbetsordning 

I ”Arbetsordning för landstingsfullmäktige” och sammanträdesprotokoll i LAKO 

(kontaktorganet för samarbete landstinget/kommunerna) framgår att en gemensam 

patientnämnd bildats efter särskild överenskommelse mellan länets 13 kommuner och 

landstinget. Patientnämnden ingår i landstingets organisation och följer därmed de 

bestämmelser som gäller för landstinget i Jönköpings län.   

 

Patientnämndens reglemente har stora likheter med bestämmelserna i lagen om 

patientnämndsverksamhet. I reglementet kan man därutöver läsa: 

 

att senast den sista februari varje år till landstingsfullmäktige och anslutna kommuner lämna 

en redogörelse över Patientnämndsverksamheten under föregående år.  

 

att utöva den beslutanderätt i övrigt och fullgöra de uppdrag som landstingsfullmäktige eller 

landstingsstyrelsen ger nämnden. 

2.3 Patientnämndens sammansättning 

Patientnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.  

Huvudföredragande och sekreterare utses av landstingsdirektören. Patientnämndens 

sekreterare är organisatoriskt placerad inom Kansliavdelningen på Landstingets kansli, och 

motsvarar 1,0 årsarbetare. Alla i nämnden har tystnadsplikt, detsamma gäller för sekreterare. 

2.3.1 Ledamöter i patientnämnden  

Ragnwald Ahlnér (KD) ordförande 

Mari Karlsson (S) vice ordförande  

Boel Lago (C) 

Bertil Nilsson (M) 

Kenth Persson (S)          
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2.3.2 Ersättare i patientnämnden  

Desiré Törnqvist (S) 

Eber Fransson (S) 

Sonja Rundgren (C) tom 2013-02-05 

Kristina Nordquist (C) from 2013-02-06 

Margareta Karlberg (FP) 

Bevan Berthelsen (MP)  

2.4 Patientnämndens sammanträden och aktiviteter 2013 

Patientnämnden har haft sju sammanträden under 2013. Dessa har, förutom på landstingets 

kansli varit förlagda till verksamheter vid: 

 Nässjö vårdcentral 

 Sävsjö vårdcentral 

 Vetlanda vårdcentral 

 Gränna vårdcentral 

 Gislaveds vårdcentral 

2.4.1 Aktiviteter 

 Nationellt nätverk för Patientnämnder som har pågått sedan början av 2012. Deltagarna 

träffas fyra gånger per år, för dialog och beslut i gemensamma frågor rörande 

ärendehandläggning. 

 Projekt ”Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” som drevs av 

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) och finansierades av Arvsfonden. 

 Seminarium om patientsäkerhetsberättelse. 

 Den 7:e nationella konferensen om patientsäkerhet. 

 Regionträff för tjänstemän på Patientnämnderna i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Socialstyrelsens ”Workshop kring akutsjukvården”. Deltagandet innebar att i 

socialstyrelsens arbetsgrupp planera Tillsynsplan för akutsjukvården.  

 Nationella tjänstemannakonferensen. Innehållet i denna konferens var bl.a. information 

från andra myndigheter samt redovisning av gemensamma nationella projekt. 

 Patientnämndernas Rikskonferens.  

2.4.2 Information till andra berörda 

Nämndens presidium och handläggare/sekreterare har informerat om patientnämnden och haft 

dialog med ansvariga vid: 

 Regionträff för personliga ombud 

 Kundcenter, Nässjö 
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2.4.3 Protokoll 

Patientnämndens protokoll finns tillgängliga på landstingets webbplats. 

3. Handläggning av patientärenden 

3.1 Allmänt 

Ett ärende i patientnämnden ska omfatta iakttagelser och avvikelser av betydelse för 

patient/närstående. Frågorna kan vara både individrelaterade och/eller generella. Vidare kan 

hjälp till patienten/närstående, i kontakt med socialstyrelsen/IVO eller patientförsäkringen, 

vara ett ärende om patient/närstående ber om råd och vägledning. 

 

Patientnämnden vill betona att det inte ligger inom ramen för uppdraget att uttrycka sig i 

termer av rätt eller fel i vården. Patientnämndens arbete är inriktat på att bidra till 

problemlösning för patient/närstående samt återföring av erfarenheter till ansvariga för 

verksamheten. Den löpande handläggningen av patientärenden sköts av patientnämndens 

handläggare/sekreterare och redovisas till nämnden i sammanställd form. Patientnämnden har 

noterat att ett ökat antal ärenden varit komplexa och att de i många fall berört flera vårdgivare 

och/eller flera vårdenheter. 

3.2 Tillgänglighet och initiering av ärenden 

Patientnämnden har ingen begränsning av telefontider och är i princip bemannad alla 

vardagar. Möjlighet finns dygnet runt att lämna kontaktuppgifter på telefonsvarare, använda 

patientnämndens e-postbrevlåda eller kontaktformulär på internet.  

 

Ett ärende anmäls av patienten själv (64 procent) eller närstående (34 procent). Även 

vårdpersonal (2 procent) kan initiera ett ärende, vilket förekom i några fall.  Om de som 

kontaktat patientnämnden utgör ett genomsnitt av de patienter eller närstående som kommer i 

kontakt med hälso- och sjukvård och tandvården, kan inte här bedömas. Det är sannolikt, att 

patientgrupper som av olika skäl har svårt att föra sin egen talan är underrepresenterade. 

 

Patienter som återkommer ofta och lyfter samma problematik varje gång renderar högst ett 

ärende per år. Några patienter återkommer mer eller mindre regelbundet under lång tid, i 

några fall åratal. Skälen som ligger till grund för kontakten varierar, men en del behöver 

närmast någon som lyssnar aktivt och bekräftar deras upplevelser av problem av olika slag, 

inte bara med sjukvården. Andra åtgärder är i dessa fall oftast överflödiga.  

 

Ärenden kan inkomma till patientnämndens kansli per telefon, i form av brev, eller e-post.   

Under 2013 har 61 procent av alla registrerade ärenden inletts med telefonsamtal. Flera samtal 

gällde endast rådgivning och kort information/ hänvisning. Patienter eller närstående har fått 

information om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig. 34 procent av de 

registrerade ärendena inkom via e-post och 5 procent med vanlig post. Flera personer har 

under ärendets gång träffat handläggare vid personligt besök t.ex. då det funnits behov av tolk 

och eller behov av stöd med skrivelser. 
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3.3 Dokumentation, diarieföring och kommunikation 

Samtliga ärenden diarieförs och registreras i databasen Vårdsynpunkter och regleras i 

Personuppgiftslagen, (PUL). Nämnden följer landstingets interna riktlinjer för 

informationssäkerhet, som säger att register med personuppgifter lagras på server hos IT-

centrum för att säkerställa säkerhetskopiering, drift och att uppgifter inte kommer på omväg. 

Databasen har varit i bruk sedan 2004. 

 

Handläggaren förmedlar kontakt med vården när så önskas. Många ärenden kan redas ut 

snabbt och klaras av med ett antal telefonkontakter. Då anmälaren inte själv kan eller vill ta 

kontakt har handläggare möjlighet att förmedla patientens synpunkter till 

verksamhetsansvarig. I de fall som ärenden inkommer skriftligt till Patientnämnden skickas 

de tillsammans med en begäran om yttrande till berörd verksamhetschef eller motsvarande. 

 

 
Figur 1. Antal ärenden överlämnade till verksamheten för yttrande, redovisade åtgärder samt 

patientens upplevelse av verksamhetens svar på dennes synpunkt/fråga. 

Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m ska patientnämnden utifrån 

inkomna synpunkter och klagomål stödja enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling 

och hög patientsäkerhet. I de ärenden som överlämnas till verksamheten för yttrande skriver 

Patientnämnden i missiv ”Om detta ärende lett till att åtgärder vidtagits, eller kommer att 

vidtas, vill patientnämnden få information om detta i yttrandet.” Under redovisad period har 

144 ärenden överlämnats till verksamheten för yttrande, i 42 yttranden (30 %) från vården har 

verksamheten angett att ärendet lett till att åtgärder vidtagits.  

 

Exempel på redovisade åtgärder från verksamheten:  

”lyfter ärenden i läkargruppen” 

”gått igenom hygienrutiner med vårdpersonalen!” 
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”kontaktar vårdbolag med information om klagomål avseende bristande bemötande” 

”kontaktat förrådet för dialog kring förpackningens utformning” 

”genomgång av rutiner kring patientens begäran om att byta mottagning” 

”händelseanalys och genomgång med personal i syfte att förbättra bemötande av 

autistiska barn” 

 

Patientnämnden tycker det är viktigt att följa upp hur den som kontaktar Patientnämnden 

upplever att dennes synpunkter/frågor blir besvarade. När yttrande från vården inkommit till 

Patientnämnden överlämnas verksamhetens svar till patienten. Genom att ställa frågan 

”Upplever du dina frågor/synpunkter besvarade?” ges anmälaren möjlighet för återkoppling 

gällande handläggningen:  

 

Under 2013 har 84 personer (58 %) uppgett att de upplever att deras frågor/synpunkter har 

besvarats, 60 personer (42 %) har uppgett att de inte upplevt att deras frågor/synpunkter har 

besvarats.  

 

Exempel på återkoppling där anmälaren inte upplevt att verksamheten besvarat dennes 

synpunkter/klagomål: 

”upplever inte vårdens svar som en beskrivning av min vårdupplevelse” 

”det är bara ord och ett försvarstal” 

”sakfrågan är inte problemet, utan bemötandet” 

”svaret speglar inte händelsen” 

”min frågeställning har inte besvarats, svaret handlar enbart om mina 

undersökningar” 

”jag är inte nöjd med verksamhetens svar, trots att det står i detta att ”patienten är 

nöjd” 

”svaret beskriver att man ska ändra organisationen, det är inte det som jag har haft 

synpunkter på” 

 

De flesta vårdenheter svarar snabbt och beklagar det inträffade, förklarar och försöker ställa 

till rätta. Ibland erbjuds tid för läkarbesök eller samtal. Det förekommer även att företrädare 

för vården är helt oförstående och tillbakavisar anmälarens klagomål.  

 

I Patientnämndens missiv till verksamheten framgår att verksamhetens yttrande kommer att 

överlämnas till anmälaren i befintligt skick. Det är alltså viktigt att den som svarar använder 

ett vardagligt språk och undviker, om möjligt, medicinska eller tekniska termer när svenska 

uttryck finns, i enlighet med patientdatalagens regler om språk. 

Ett fåtal svar har varit omfattande både till innehåll och språk. Journalkopior har skickats med 

och språket har inte anpassats, utan uppfattats som närmast obegripligt för 

patienten/anmälaren. Vid dessa tillfällen har Patientnämnden, tillsammans med anmälaren 

gått igenom svaret och i samtliga fall har anmälaren därefter varit nöjd med vårdens hantering 

av dennes synpunkter/frågor.   
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Under året har det varit vårdenheter som konsekvent, trots flera påminnelser, inte inkommit 

med svar till Patientnämnden. Personer som vänder sig till Patientnämnden har ofta förlorat 

sitt förtroende för vården. Genom att begära yttrande från den enhet patienten har klagomål på 

finns det möjlighet för verksamheten att återupprätta förtroendet. Att inte svara på anmälarens 

frågor och synpunkter upplevs som respektlöst.    

3.4 Patientärenden 2013. 

3.4.1 Ärendeutveckling 

Patientnämnden har under året registrerat 453 nya ärenden, vilket motsvarar antal personer 

som kontaktat nämnden, och är en ökning med 18 procent jämfört med 2012.  Patientens 

direktkanal har därutöver handlagt 592 ärenden vilket är en minskning med 23 procent, (726 

ärenden 2012).   

 

Patientnämnden erfar att fler komplicerade och sammansatta ärenden har anmälts under året 

än tidigare år.  

 

 
Figur 2. Antal nya ärenden i patientnämnden år 2008-2013 

Antalet ärenden bör ställas i relation till drygt två miljoner (2 321 072) vårdkontakter inom 

Jönköpings län 2013, (916 515 vårdkontakter inom specialistvården, 966 392 vårdkontakter 

inom primärvården och 438 165 vårdkontakter inom Folktandvården fördelat på läkarbesök, 

sjukvårdande behandling, vårdtillfälle, mottagningsbesök, hembesök). 

 

I relation till länets befolkning (340 569 invånare) uppgick patientnämndens ärenden till cirka 

1,33 per 1000 invånare. Sett ur den enskildes perspektiv som råkat ut för en felbehandling 

eller upplevt ett mindre bra bemötande är det dock alltid värt att uppmärksamma.  

Det förekommer att patienter vänder sig till vården, patientnämnden och direktkanalen i 

samma ärende. I vilken omfattning det sker går av sekretesskäl inte att uttala sig om. 
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Av ärendena avsåg 406 hälso- och sjukvård, 35 tandvård, 4 kommunal vård och 8 övrigt.  

 
Figur 3. Antal nya ärenden och vårdform i patientnämnden år 2011-2013. 

3.4.2 Antal kommunärenden.  

Patientnämndsärenden inom kommunerna är få. I syfte att öka/förbättra kännedom om 

Patientnämndens verksamhet har Patientnämnden träffat länets socialchefer för information 

om nämndens arbete samt gemensamt utarbetat förslag till överenskommelse mellan 

Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner avseende 

Patientnämndsverksamhet. Den föreslagna överenskommelsen överlämnades till KOLA-

gruppens ordförande Mats Bojestig den 14 april 2013. 

 

3.4.3 Kön/åldersfördelning ärenden 

Det är fler kvinnor än män som vänder sig till patientnämnden. Fördelningen är 58 procent 

kvinnor och 42 procent män.   

 
Figur 4. Könsfördelning och vårdform nya ärenden i patientnämnden år 2013 
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Figur 5. Kön och åldersfördelning bland de som kontaktat patientnämnden år 2013 

4. Kontaktorsaker 

De som har kontaktat patientnämnden har ofta angett som skäl att andra inte ska behöva råka 

ut för samma sak. I flera fall har man uppmanats av vårdpersonal att ta kontakt. Kontakter kan 

också initieras av händelser, där patientsäkerheten inte varit tillfredsställande. Dessa ärenden 

har förts vidare av patient/närstående till Patientskadeförsäkringen LÖF eller till 

Socialstyrelsen/IVO och Enskildas klagomål. 

 

Patientnämnderna i Sverige tillämpar en gemensam struktur för rubricering och kategorisering 

av ärenden för att redovisningen ska bli enhetlig och underlätta jämförelser mellan nämnderna 

och över tid. 

 

Ärendena registreras under någon av dessa huvudrubriker. 

 Bemötande och kommunikation 

 Organisation, regler och resurser 

 Vård och behandling 

 Övrigt 

 

Det är patientens/närståendes uppfattning om vad som är huvudproblemet som ligger till 

grund för hur ärendet rubriceras, även om handläggare kan se att det finns andra, kanske 

allvarligare problem kopplat till ärendet.  
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Figur 6. Antal registrerade nya ärenden under respektive huvudrubrik och kön år 2013 

I den fortsatta ärenderedovisningen, som består av kvantitativ och kvalitativ analys, har 

redovisningens struktur utgått från ovanstående redovisade huvudrubriker. Citaten (ett urval) 

är hämtade ur inkomna synpunkter från patienter/närstående. 

4.1 Bemötande och kommunikation  

Inom denna kategori är 102 ärenden registrerade, vilket är 23 procent av samtliga ärenden i 

patientnämnden 2013. Noterbart är könsskillnaden i bemötandeärenden. Det är fler kvinnor än 

män som känner sig illa bemötta och att deras symtom inte blir tagna på allvar. 

Kritiska synpunkter på vård och behandling är ofta sammanlänkande med brister i bemötande 

och kommunikation. Även i de ärenden där patienten är missnöjd inom vård- och behandling 

uttrycker man ofta besvikelse över det bemötande man har fått.  

 

Bemötandeärendena är svåra att värdera och patientnämndens handläggare har i dessa en 

viktig roll när det gäller att finna en god dialog och samförståndslösning mellan patienten och 

vården så att patientsäkerhetsrisker undanröjs. Inte sällan handlar det om en mindre händelse, 

en missuppfattning, en mening eller ett förfluget ord som upplevs negativt vilket i sin tur kan 

få patienten att tappa förtroendet för vården. En konsekvens som patientnämnden erfarit är att 

patienter i hög utsträckning sökt sig till andra vårdgivare såväl inom som utom länet när 

förtroendet sviktat. Det kan handla om att vårdpersonal uttalat negativa kommentarer om 

kolleger eller andra medarbetare, att patienten har blivit nekad behandling med hänvisning till 

ålder eller landstingets ekonomi, att patienten som sökt för kroppsliga symtom hänvisats till 

psykiatrin eller att patienten som försökt få tid för undersökning under lång tid fått veta att 

han eller hon borde ha kommit tidigare. Några ärenden beskriver upplevelser av möten med 

vårdpersonal som uppträtt på ett olämpligt, oartigt/otrevligt sätt. 
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Inom denna huvudrubrik registreras ärenden i följande underrubriker: 

 Bemötande - Bristande empati  

 Information - kommunikation  

 Kulturella – språkliga hinder  

 Samspel med närstående  

 

Flera patienter uttrycker att vården har ”stelbenta, föråldrade rutiner” som ibland kan vara 

svåra att förstå men också att patientens tid/planering inte har någon betydelse.  

 

”Man får en kallelse med en tid som kanske inte alls passar. När man sedan 

försöker ändra på denna, ja då är det svårt att komma i kontakt med 

personalen på mottagningen”. 

 

Några patienten känner sig ifrågasatta när vårdpersonalen vill veta vad patienten ska göra 

istället. 

”Vad ska du göra då eftersom du inte kan ta den tiden” 

4.1.1 Bemötande – bristande empati 

Under denna rubrik återfinns ärenden som berör ovänligt/nonchalant bemötande, ej lyssnad 

till. 

”Hon såg inte till mig som patient utan pratade själv o drog slutsatser som 

inte stämmer. Jag har en bipolär sjukdom o lider av svåra ångestsyndrom 

som enligt henne skulle botas av att under ett par månader "rycka upp mig" 

o "skärpa till mig". Ta mig själv i handen o genomlida helst utan medicin. 

Sedan var det bara att komma igång o leva som vanligt i höst. Lät som om 

jag hittade på min sjukdom! Jag känner mig kränkt o förtvivlad. Förvirrad. 

Ett sådant besök; för människor i min situation, kan vara det som klipper 

den sköra lina man vandrar på. Det är orimligt att hon ska få sitta där o 

trycka ner en patient på det viset”. 

 

Förälder som har varit inblandad i trafikolycka där sonen omkommit, och uppsöker vården 

dagen efter möts av läkare som säger 

"att det var en högre mening att sonen omkom”. Föräldern upplever 

läkarens uttalande som avsaknad av empati, orkar inte själv 

bemöta/förmedla sin upplevelse av läkarens uttalande och bemötande”. 

Flera patienter som söker ”fel vårdnivå” upplever att de blir otrevligt bemötta och ifrågasatta 

varför de söker vård. För anställda i vården är det klart vad som hör hemma inom 

primärvården eller vad som måste ske akut under jourtid. För patienten är det inte alltid lika 

klart. 

"Jag förväntade mig ett jämställt möte mellan en läkare och dennes 

expertkunskap och mig som patient, med en långvarig kronisk sjukdom, som 

är expert på min kropp och mitt psyke. Istället var känslan när jag kom in 

rummet att jag hade gjort något fel, kände mig anklagad och att jag hade 

hamnat i ett förhörsrum. Läkaren undrade vad problemet var, varför jag 
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sökt just nu?! Jag svarade att jag inte visste det, det är ju därför jag har 

sökt vård. 

 

Ett antal patienter beskriver bristande helhetssyn samt dålig förståelse för anhörigas 

upplevelse av att känna sig utsatt. 

”Vi liksom mamma insåg att hennes liv höll på att ta slut. I samtal med 

avdelningens ansvariga personal framhölls från vår sida, att vi var 

synnerligen angelägna om att bli kontaktade i varje situation som på ett 

eller annat sätt kunde vara kritisk. Vi ville ha så nära kontakt med vår 

mamma och vara med henne in i det sista. Vi sitter hos mamma hela dagen 

men inte någon från personalens sida har någon större kontakt med oss, det 

kan man tycka är lite konstigt. Mamma är ganska svag men är vid gott 

humör och pratar mycket mellan perioder av vila/sömn. På natten blir 

mamma orolig, som vi uppfattar det, i efterhand, en tydlig indikation på att 

vi borde kontaktas. Så sker inte utan i stället ges mamma en, vad 

avdelningen säger, svag dos lugnande medicin i form av ett sömnmedel. 

Strax därpå avlider mamma. Två timmar senare kontaktas vi anhöriga per 

telefon. Vi har, ett par månader efter att mamma avled haft ett mycket 

trevligt samtal med ansvarig avdelningsledning där de försökte klargöra 

hur rutinerna fungerade. Vi menar dock att avdelningens rutiner i ett fall 

som detta uppenbarligen varit otillräckliga och bör ändras. Det trevliga 

samtalet förtar inte vår kritik mot det sätt personal på avdelningen agerat 

respektive inte agerat." 

 

Patientsäkerhetsrisker noteras i en ökande omfattning i ärenden som avser brister kring 

bemötande.  Att bli bemött med respekt minskar långtidssjukskrivna patienters självskattade 

förmåga att återgå i arbete. För de som känt sig negativt bemötta och kränkta, har återgången 

till jobbet försämrats.  

4.1.2 Information och kommunikation 

Flera av de ärenden som registrerats under denna rubrik handlar om upplevelse av otillräcklig 

information, att det brustit inom vårdens skyldighet att informera och göra patienten delaktig. 

”Patienten som brutit benet, opererades och var inlagd på sjukhuset i 19 

dagar. Enligt patienten fick hon ingen information gällande operationen, ej 

heller blev hennes operationssår omlagt. Patienten har i samband med 

återbesök träffat läkaren som opererade henne, som då uttalat att hon "gick 

på semester och glömde informera henne efter operation". 

 

I andra ärenden framskymtar patientens upplevelse av att information lämnats på ett okänsligt 

sätt. Några uttrycker att man som patient inte får tillräckligt med tid för att berätta om sina 

besvär utan att man förväntas hålla med om det läkaren säger annars är man ”en besvärlig 

patient”. 

"Jag kom till läkaren som då berättade att jag har en hjärntumör. Vi blev då 

helt ställda, så frågor uteblev. Läkaren var stressad kom inte in på datorn 

så jag fick en handskriven lapp med att jag skulle äta medicin och att jag 

kunde ringa om jag har frågor. Jag ringer dagen efter med frågor men hon 
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var stressad och sa att de är bättre jag väntar på Linköping så får jag veta 

mer och få den hjälp jag behöver. Hämtar sen ut medicinen som jag då får 

upplagd framför mig - en hel årsförbrukning. Läser om den och alla 

biverkningar, tar därefter kontakt med vården, men får till svar av 

sjuksköterskan i telefonen ”bara för de står biverkningar så får du inte dem 

utan ät du medicinen”. Väntar på samtal från läkaren tar aldrig någon 

medicin. Och nu blir jag dåligt bemött och läkaren har skrivit i min journal 

att jag är en jobbig patient och att jag ska vara svår att ha att göra med. 

Fick även till svar att medicineringen blev insatt i Linköping - det stämmer 

inte, för de ansåg inte att jag behövde den. Läkaren sa då att neurokirurger 

i Linköping är medicinskt inkompetenta. Varför blir jag bemött på ett sådant 

sätt att jag inte kan känna mig lugn och trygg." 

 

Här återfinns även ärenden där patienten upplever att man inte blir lyssnad till eller trodd på. 

”Min Rehabsamordnare anser att "ingen 23 åring är såpass sjuk att den får 

100 % aktivitetsersättning", och att ersättningen inte är "lösningen på mina 

problem". Jag känner mig kränkt främst pga. av hon anser tydligen inte att 

jag är såpass sjuk som jag är trots att jag ha skriftliga diagnoser som 

stärker”. 

4.1.3 Kulturella – språkliga hinder 

Under denna rubrik har ett fåtal ärenden registrerats. 

I ett antal bemötandeärenden har patienter haft synpunkter på vårdpersonal med utländsk 

bakgrund. En förklaring till varför man inte upplever bemötandet som bra kanske handlar om 

språk, tonfall och vilken vårdkultur personalen kommer ifrån. 

Nedanstående citat kommer från patient som upplever att tandläkaren inte förstår vad han 

säger. 

”når det gjelder min Tannlege, han har tydelig språkproblemer og ikke 

skönner skandinavisk, han har akkurat fått ansvaret for saken uten at han 

forstår noe som helst. Dette har også ført språk konflikten oss i mellom”. 

4.1.4 Samspel med närstående 

Anhöriga beskriver sig som en resurs som inte tas tillvara i vården. Eftersom de känner 

patienten, kan de bidra med information som kan vara viktig. Närstående beskrev ofta att man 

kände sig avvisad när man inte tillvaratog deras kunskaper. 

”Sonen ringer med synpunkter på läkare avseende bristande information, 

kommunikation och delaktighet när det gäller faderns vård. Enligt sonen 

har fadern demensdiagnos och kan inte själv föra sin talan. Läkaren har 

satt in medicin som enligt sonen medfört att fadern ramlat omkull vid flera 

tillfällen. Sonen har tagit upp detta med ansvarig läkare och fått till svar 

”juridiska är det jag som bestämmer om medicinering”.  

 

Brister i information och kommunikation gäller både mellan patient/närstående och vården 

och mellan olika vårdenheter. 

”Beskedet inför operation var att den här typen av ingrepp vanligtvis tar ca 

en timme, men att det alltid är svårt att ange exakta tider, vilket jag har full 
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förståelse för. Problemet är dock att det nu blev ett tidsspann på närmare 

sju timmar, där det var omöjligt att få någon som helst information från 

sjukhuset. 

 

Vid upprepade tillfällen tog jag kontakt med vårdenheten, som var den 

avdelning som tog emot och skrev in min hustru, och önskade få en 

lägesrapport. Svaren blev att de inte hade någon information att ge och att 

de bara kunde ge information i samband med att patienten återkom till 

deras vårdavdelning. Det gavs inledningsvis ingen vidare vägledning 

gällande vem som kunde lämna information kring operationen eller var min 

hustru befann sig.  

 

Vid ytterligare påstötning lämnade vårdenheten, närmast motvilligt, ett 

telefonnummer till vad jag uppfattade vara IVA. Där kunde jag, som 

vederbörande uttryckte det, ”möjligen få fatt på någon som kunde ge någon 

typ av information”. Även detta tips visade sig dock vara en 

återvändsgränd, eftersom ingen svarade på det angivna numret.  

 

Resultatet av detta blev alltså att anhöriga levde i total ovisshet om hur 

operationen hade fortlöpt och min hustrus hälsotillstånd efter ingreppet. 

Detta är särskilt allvarligt med tanke på min hustrus sjukdomshistorik med 

en allvarlig diagnos. Att under så många timmar inte få veta vad som hänt 

eller ens om operationen genomförts innebar stor frustration för anhörig”. 

 

Verksamheten svarar med att; 

"Det är kutymen att man inte lämnar ut telefonnummer, för onödiga 

telefonsamtal kommer att sätta patientsäkerheten på spel och därför önskar 

vi inte att anhöriga ringer. Vi har haft till diskussion på vårdenheten och de 

har följt de rutiner som vi har och som vi menar är fullständigt optimala i 

de allra flesta fall”. 

 

Patientnämnden hade efter detta kontakt med anhörig som vidhåller att det är orimligt att 

anhöriga ska behöva vänta så länge på någon typ av information. 

”Det är möjligt att rutinerna är "fullständigt optimala" ur ett 

verksamhetsperspektiv men knappast ur ett anhörigperspektiv. Det som är 

självklart för organisationen är inte det för utomstående. En sak som hade 

förbättrat etiken hade varit att patient och anhörig informerades, i samband 

med inskrivning om vilka rutiner som gäller och varför det inte kommer 

vara möjligt att söka information. Denna behöver inte nödvändigtvis ges 

muntligt. Ett skrivet blad med några klargörande punkter hade varit 

tillräckligt i detta fall". 

 

Vårdplanering, samverkan och uppföljning bidrar på olika sätt till tillit och trygghet för 

patienten och närstående. Följande citat visar på händelser där vården inte lycktas leva upp till 

detta. 
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”Mamman kontaktade vården före sonens tandoperation med önskan om att 

få ett eget rum på uppvakningsavdelningen eftersom sonen är autistisk och 

utvecklingsstörd och kan få ett utåtagerande beteende i stressiga miljöer. 

Detta tillgodosågs inte, utan sonen fick ligga på uppvakningsavdelningen 

tillsammans med andra barn och föräldrar. När sonen vaknar blev han 

orolig, och personalen fick "panik", vilket slutade med att fyra personal 

fysisk håller fast barnet. 

 

Mamman skriver "Alla föreskrifter säger att man ska undvika fysisk kontakt 

vid våldsamma eller hotfulla situationer och att fasthållningar ”triggar” 

snarare än lugnar. Jag kan inte se hur min son på något sätt kunnat utgöra 

ett hot mot personalen INNAN de började hålla fast honom. Det är 

fruktansvärt att de känner sig så hotade av ett litet barn så de måste 

genomföra en så drastisk åtgärd som fasthållning. Om vi t.ex. hade fått ett 

eget rum när vi bett om det, redan från början, så hade situationen aldrig 

uppstått och framförallt så hade kränkningar i form av fasthållning inte 

behövts". 

Verksamheten svarar: 

 ”När vi inte lyckas ta hand om våra patienter och anhöriga så att de blir 

nöjda är det alltid ett misslyckande. Vi kommer att gå igenom vad som hänt 

och se hur vi ytterligare kan förbättra vårt omhändertagande av barn, 

särskilt de med speciella behov. Kunskap och rätt hantering i hela 

vårdkedjan är förstås en nyckel till framgång i omhändertagandet”. 

 

Ytterligare citat som visar på brister avseende informationsöverföring/samverkan mellan olika 

huvudmän, i detta fall specialistvården och kommunen.  

"Min mor skickades hem från sjukhuset utan att vården kontaktat 

omvårdnadsansvariga inom kommunen. Hon har haft hemtjänst innan 

operationen pga. allmän nedsättning. Hon är 86 år och kan inte ta sig ur 

sängen utan hjälp. Ingen mötte upp från hemtjänsten pga. att de inte visste 

om hemgången”.  

4.2 Organisation, regler och resurser 

146 ärenden har registrerats inom denna kategori, vilket motsvarar 32 procent av samtliga 

ärenden. Inom denna huvudrubrik fördelas ärenden i följande underrubriker: 

 Intyg och journalfrågor  

 Patientskadeförsäkringen LÖF/Socialstyrelsen  

 Patientansvar/Vårdkedja  

 Patientavgifter/Tandvårdsavgifter   

 Sekretess och tystnadsplikt   

 Tillgänglighet och väntetider  

 Valfrihet och garantier  
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Flera ärenden handlar också i år om tillgänglighet och väntetider för undersökningar och 

behandlingar.  Liksom tidigare finns flera exempel på att det kan vara svårt att komma i 

kontakt med behandlande personal. I flera ärenden saknar patienten en person som kan vara 

samordnare för deras kontakt med vården, ibland gäller det vård inom en klinik och ibland 

inom flera kliniker. Att man som patient har rätt till en fast vårdkontakt verkar vara ganska 

okänt. 

 

Patienter, och även deras anhöriga, som väntar på neuropsykiatrisk utredning och behandling 

har även i år uppmärksammat patientnämnden på de långa väntetiderna och för de inblandade 

också den besvärliga sociala situation som uppstår i väntan på utredning och behandling. Det 

gäller både vuxna och barn. 

4.2.1 Intyg och journalfrågor  

Ett antal synpunkter på läkare som inte skriver sjukintyg i tid eller som är felaktiga är en 

vanlig anledning där patienter drabbats ekonomiskt genom att ersättning från t ex 

Försäkringskassan inte kunnat utbetalas i tid. Synpunkter kan även gälla för läkarintyg i 

samband med godmanskap, följande exempel har inkommit från ett Personligt ombud. 

”Ärenden gäller anmälan om god man och personen som behöver god man 

är inte själv i stånd att samtycka och därför finns behov av ett läkarintyg 

som beskriver hennes hälsotillstånd. Första kontakt togs med läkare i maj 

månad 2013, och som lovade att skriva intyg. Därefter togs ytterligare fem 

kontakter med vården, som varje gång lovade att intyg skulle skrivas. Först 

den 16 september 2013 erhålls svar att intyg skrivits och postats. Som 

personligt ombud ställer jag mig frågande till vårdens bemötande?” 

 

Fler patienter är uppmärksamma på vad som står i deras journal och menar att det 

förekommer felaktigheter. De kontaktar patientnämnden och vill veta hur de ska få uppgifter 

strukna. 

Patientnämnden informerar patienter om möjlighet att vända sig till Socialstyrelsen för att få 

uppgifter strukna ur sin patientjournal. 

4.2.2 Patientskadeförsäkringen LÖF/Socialstyrelsen-IVO 

 

Patientskadeförsäkringen LÖF 

Förutom att återkoppla patientsynpunkter till vården informerar också patientnämnden 

patienter och närstående om möjligheten att göra en anmälan till patientförsäkringen och/eller 

enskild anmälan till Socialstyrelsen, från och med 1 juni 2013 till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO som är en statlig myndighet och lyder under regeringen (Socialdepartementet). 

Patienten får också information om andra myndigheter och instanser, som kan vara aktuella 

att vända sig till. 

 

Vid anmälan till patientförsäkringen görs där en utredning om det är en ersättningsbar vård- 

skada. Alltfler patienter uppger också vårdpersonal gett rådet att kontakta patientnämnden vid 

misstanke om vårdskada. Ibland kontaktar också personal handläggaren för att få råd om hur 

patienten kan göra en skadeanmälan. Anmälan vid konstaterad eller misstänkt vårdskada görs 
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av patienten eller närstående själva, dock finns undantag där patientnämnden bistår vid 

anmälan. Exempel på undantag kan vara patient eller närstående med skriv- och 

språksvårigheter. 

 

Skadeutredningen tar endast ställning till om patienten har rätt till ersättning och yttrar sig inte 

i eventuella vållande- eller ansvarsfrågor. Ersättningen beräknas enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer, där självrisken, (5% av prisbasbeloppet som var 44 500 kronor 

år 2013), på 2 225 kronor dras av från ersättningen.  

År 2013 anmäldes 436 skador i Jönköpings län till Patientförsäkringen LÖF.  

 
Figur 7. Ärendeutveckling anmälan till LÖF fördelat på förvaltning i landstinget år 2008-

2013 

Antalet anmälningar 2013 innebär en ökning med 12 procent jämfört med 2012. Ökningen 

bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 

2010/11. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient 

och närstående vid vårdskada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen arbetar mer 

och mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen. Antalet anmälda 

skador är det faktiska antal anmälningar som inkom respektive år. Oavsett hur många fall som 

anmäls, ligger siffran nationellt stilla runt 40 procent ersatta fall, enligt LÖF.  

 

LÖF tog under 2013 beslut om ersättning i 293 ärenden för skador som inträffat i Landstinget 

i Jönköpings län. 127 (43%) personer beviljades ersättning medan 166 (57%) fick avslag på 

sin anmälan. De vanligaste ersättningsbeloppen ligger under 30 000 kronor. 
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Figur 8. Anmälningar till LÖF i landstinget län uppdelat på kön och år 2008-2013 

 

Det är fler kvinnor än män som anmäler om misstänkt eller konstaterad vård skada till 

patientskadeförsäkringen LÖF. 

 

 
Figur 9. Ärendeutveckling anmälan till LÖF i landstinget uppdelat i åldersklasser år 2008 – 

2013. 

De flesta ärenden förmedlas av åldersgrupperna 40 – 50 år. I åldersgruppen 0-19 år respektive 

80 år och äldre är det få anmälningar. 

 

 

Socialstyrelsen – från 1 juni 2013 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO 

Den som önskar anmäla ett ärende till Socialstyrelsen/IVO erbjuds vanligtvis att först börja 

med patientnämndens hjälp. I de flesta fall får den som kontaktat patientnämnden svar på sina 

frågor och eventuella missuppfattningar kan redas ut lokalt inom landstinget. Möjligheten att 

sedan anmäla vidare till myndighet kvarstår givetvis.  
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Socialstyrelsen/IVO har i uppdrag att utreda klagomål på hälso- och sjukvården, tandvården 

och dess personal. Focus i utredningen ligger på att hitta orsakerna till att det blev fel och vad 

som behöver göras för att det inte ska hända igen. Information till patienterna ges att 

socialstyrelsen/IVO utreder i allmänhet händelser som är högst två år gamla. 

 

Socialstyrelsen/IVO hanterar inte ärende som rör bemötande men patientnämnden ser att 

dessa också har stor betydelse för patientsäkerheten då ett bra möte är en förutsättning för att 

viktig information både kan ges och tas emot av såväl patient som personal. 

 

Några av de ärenden som kommit till patientnämnden har också anmälts av vården enligt Lex 

Maria.  

 
Figur 10, Ärendeutveckling anmälan Lex Maria i landstinget år 2009-2013 

 

 
Figur 11. Antal ärenden till olika myndigheter i Jönköpings län år 2009 -2013. 
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Fram till 1 juli 2011 handlades anmälan till Enskildas klagomål av HSAN. Därefter har 

inkomna ärenden till Socialstyrelsen och Enskildas klagomål mottagits, bedömts och i viss 

omfattning överlämnats till den regionala tillsynsenheten Sydöst, Jönköping för 

handläggning. Från och med 1 februari 2013 handläggs samtliga inkomna anmälningar vid 

den Regionala tillsynsenheten Sydöst, Jönköping. Lex Sarah börjades registreras hos 

Socialstyrelsen/IVO från den 1 juli – 2011. 

4.2.3 Patientansvar – vårdkedja 

Många patienter beskriver att det blir problem när man har behov av kontakter med olika 

delar av hälso- och sjukvården. Sedan 1 juli 2010 har patienten enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), rätt till en fast vårdkontakt. 

 

Lagändringen i hälso- och sjukvårdslagen om fast vårdkontakt är inte väl känd inom vården 

eller bland patienter. Det visar socialstyrelsens publikation ”Uppföljning av ändring i hälso- 

och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. – Slutrapport 2012” som också pekar på 

att det finns ett stort behov av information och utbildning. Vårdgivarna behöver även arbeta 

för att tydliggöra hur fast vårdkontakt ska fungera i praktiken. 

 

Det kan vara svårt för patienter att veta vilket ansvar de olika enheterna och specialiteterna 

inom vården har och vilken vårdnivå som är aktuell för mig som patient. Får man inte 

tillräckligt med information beskriver många en upplevelse av att ingen vill ta ansvar. 

 

Nedanstående ärende beskriver synpunkter på brister i vårdkedjan och avsaknad av fast 

vårdkontakt när det gäller psykiatri. 

”För något mer än 1 år sedan blev min hustrus psykiska hälsa så försämrad 

att hon behövde slutenvård. Vid utskrivningen försökte jag och min fru få 

klarhet om vilken klinik vi ska primärt vända oss till om det sker någon 

försämring igen. Inga klara svar gavs. Nu befinner vi oss i en mycket 

pressad situation och det känns för mig som om psykvården totalt struntar i 

oss. Det finns alltså ingen krisplan av något slag. Ingen har vare sig från 

kommun eller landsting tagit initiativ till kontakt med mig som närmaste 

anhörig, trots att min fru inte motsätter sig detta. Det finns INGENTING 

uppgjort om hur en ny försämring av situationen ska hanteras. När min fru 

nu ringer idag till psykiatriska kliniken och söker hjälp får hon beskedet att 

hon måste söka akut och att man inte kan ge besked om vilket sjukhus hon i 

så fall ska vårdas på. Det är att börja om från punkt noll, fast hon haft 

kontakt med kliniken i decennier. Jag har nyligen gått igenom en 

prostataoperation och mina krafter är starkt begränsade. Försöker stötta 

min fru, men det är verkligen på håret att jag orkar så mycket längre till. 

Det som gör mig mest upprörd av allt är det bråddjupa gapet mellan alla 

fina ord om samordnad individuell plan, tidiga tecken och krisplan m.m. 

m.m. och den faktiska verkligheten. Vilket sjukhus har ansvaret för min fru? 

Kan vi få en krisplan, så vi slipper börja om från början varje gång? Kan vi 

få en ansvarig samordnare som stöttar min fru? Och därmed även mig. ” 
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I verksamhetens svar skrivs följande 

”Från klinikens sida är det helt klart att vi har vårdansvaret för patienten. 

Hon har en kontinuerlig kontakt med dr. N.N. och hon är alltid välkommen 

att höra av sig vid behov, utöver den planerade kontakten. Patienten har 

samtidigt möjligheten, om hon själv inte är nöjd med den vård som ges här, 

att söka vård vid andra psykiatriska enheter inom landstinget. Detta kan 

eventuellt vara aktuellt vid behov av sluten vård, om patienten liksom förra 

sommaren önskar det. Vi hjälper henne i så fall som en del av vårt 

vårdansvar. 

 

Utöver detta svar kommer patientens ansvariga läkare att snarast kontakta 

henne på telefon, för att reda ut eventuella frågor, och understryka att 

härvarande klinik har vårdansvaret och att patienten alltid är välkommen 

att höra av sig om hon har behov av vård eller behandling utöver vad som 

redan är planerat." 

 

Verksamhetens svar överlämnas till maken som återkommer med genmäle.  

"… avslutningsvis konstaterar jag att verksamhetschef i sitt svar inte på 

något sätt berör min situation som anhörig, trots att jag ägnat viss möda åt 

att beskriva denna i min skrivelse till patientnämnden. Jag vet inte hur detta 

skall tydas och det är lätt att fantisera om hur kliniken uppfattar mig som 

person. Kanske tycker man att jag har en destruktiv roll gentemot min fru? 

Enligt vad min fru uttrycker till mig, har hon inget emot att jag involveras i 

planeringen av vården på ett mera aktivt sätt." 

 

Makens genmäle överlämnas till verksamheten som svarar  

"Jag har nu åter diskuterat de framförda synpunkterna med patientens 

behandlande läkare och jag har också haft ett personligt möte med 

patientens make. Jag har vid detta möte, föreslagit att ansvarig läkare 

initierar en kontakt med kommunen i syfte att tillsammans med patienten, 

patientens make och lämpligen också representant från den kommunala 

hemsjukvården. Vid detta föreslagna möte görs en vårdplanering och 

upprättas en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med denna plan är att 

berörda vårdgivare/myndigheter tillsammans med patienten och hennes 

make gör en plan för den fortsatta vården och stödbehovet, i syfte att reda 

ut och komma överens om insatsbehov och ansvar. Detta är i enlighet med 

önskemål i makens skrivelse till Patientnämnden. Det är undertecknads 

förhoppning att ovan beskrivna vårdplanering ska fungera som ett verktyg 

för att komma fram till bästa möjliga vård, behandling och stöd. Jag 

uppfattar att patientens make delar denna förhoppning och är helt positiv 

till den föreslagna vårdplaneringen.” 

 

Vid patientnämndens återkoppling till maken framkommer att maken upplever att hans 

frågor/synpunkter är besvarade och att han är nöjd med resultatet. 
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4.2.4 Patientavgifter/Tandvårdsavgifter  

En del patienter hade frågor om möjligheten att få tillbaka patientavgiften till exempel då man 

ansåg att man inte blivit undersökt eller inte fått rätt behandling. Andra patienten har 

synpunkter på förändrade regelverk kring egenavgifter för hjälpmedel, som i följande 

exempel. 

”Jag har opererats i skallen för ett antal år sedan, och fick en komplikation 

som inneburit att jag är beroende av C-PAP, och har ej behövt betala 

någon egenavgift för detta. Nu har jag fått meddelande om att jag ska 

betala egenavgift. Jag ringer patientnämnden då jag motsäger sig detta, vill 

att mina framförda åsikt ska förmedlas till patientnämndens ledamöter.” 

 

De flesta ärenden som rörde tandvård hade en koppling till oklarheter i debiteringsunderlag 

och höga behandlingskostnader. Nedan följer ett exempel rörande tandvårdsavgifter. 

” … jag har sedan tidigare en pacemaker och besvärats av inflammation i 

tänder. Av min tandläkare remitterades jag till käkkirurgin för behandling 

som innebar att två tänder dragits ut. Jag ställer sig frågande till varför jag 

fått betala 1800 kronor för behandlingarna och om tandvården inte 

betraktas som "vanlig sjukvård" och omfattas av frikortet?” 

 

Patientnämnden informerar patienten  

”att frikortet gäller för kostnader inom tandvården om det handlar om att ta 

bort inflammationer före en operation av pacemaker, dvs. en 

tandinflammation får inte "stå i vägen" för att en operation ska kunna 

genomföras. Hans situation innebär att inflammationen uppkommit efter 

operation och är då "patientens ansvar" och ingår alltså inte i 

högkostnadsskydd/frikort.” 

 

Patienten säger 

”jag förstår informationen och har fått svar gällande tandvårdsavgifter men 

tycker regelverket är felaktigt.” 

4.2.5 Sekretess och tystnadsplikt 

För personal inom vården ska regler kring sekretess vara känt. Trots detta förekommer brister 

avseende utformningen av lokaler och hur man placerar patienter vid överbeläggningar så att 

det ibland är svårt att leva upp till lagen. 

 

Patienter är idag mer uppmärksamma på hur deras uppgifter hanteras. Några ärenden handlar 

om att vårdpersonalen pratar om känsliga frågor med patienten på allmän sal så att även 

medpatienter kan höra, men även allvarligare händelser uppmärksammas av patienter.  

Följande exempel speglar hur vårdpersonal kontaktat patient efter avslutad tjänstgöring i 

landstinget. 

”Jag var 2007-2008 inlagd på psykiatriska kliniken under flera månader. 

Idag fick jag en förfrågan om jag ville adda en person på Facebook. När 

jag kollade vem det var visade det sig att det var en vårdare som jobbade på 

avdelningen under tiden jag var där. Jag vet inte hur hon hittade mig eller 

varför hon skickade förfrågan. Det som oroar mig är om hon har tillgång 
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till tidigare patienters namn och kontaktuppgifter. Jag har alltid trott att 

personalen inom vården ska leva efter den sekretess som måste finnas. 

 

Jag har aldrig hycklat med att jag varit inlagd men i det liv jag lever idag 

är det inte relevant att nämna. Jag förväntar mig att det är jag som ska 

berätta det i så fall, inte någon annan. 

 

Jag gissar att jag inte är den enda som kontaktats vilket inte gör saken 

bättre. Jag hade inte vårdaren som kontaktperson och hade inte mycket 

kontakt med henne överhuvudtaget. Det gör det än mer märkligt att jag blir 

kontaktad." 

 

I verksamhetens svar står följande: 

”Vårdenhetschefen kontaktade den tidigare anställda och hon kan inte 

påminna sig om att hon försökt kontakta anmälaren. Hon menar att hon av 

misstag kan ha tryckt på fel knapp, då hon inte är säker på hur Facebook 

fungerar. Den tidigare anställda uppger att hon är medveten om att 

personal under inga omständigheter får kontakta patienter utanför tjänsten 

och att detta gäller även när man avslutat sin tjänstgöring i landstinget. 

Händelsen är naturligtvis mycket olycklig och bedöms ha skett av ett 

mänskligt misstag. Dokumentation av händelsen sker i avvikelsesystemet 

Synergi. Psykiatriska kliniken beklagar den uppkomna situationen och 

kommer ta upp ärendet generellt på första linjen möte för spridning till 

personalen på kliniken." 

4.2.6 Tillgänglighet och väntetider 

Många ärenden handlar även i år om svårigheter för patienter med neuropsykiatriska besvär. 

Barn- och föräldrar mår dåligt av att utredningar dröjer och att insatser inte sätts in i tid. Ofta 

blir vardagslivet kaotiskt både för familjen och i skolan. Många uttrycker också svårigheter 

med att få besked om när en utredning kommer att sättas igång. 

 

Anhöriga uttrycker ofta frustration över att de långa väntetiderna för utredning och 

behandling. Inte bara oro över de problem som finns idag utan också över hur framtiden för 

deras barn kommer att se ut. 

 

Föräldrar till ung vuxen kontaktar patientnämnden. 

”Vår son väntar på tid för neuropsykiatrisk utredning. Han behöver stöd bl. 

a för att göra högskoleprovet men utan diagnos kan inte sådant stöd 

erbjudas. Som förälder ifrågasätter vi vårdgarantin, det har gått nästan ett 

halvår sedan remissen skrevs. Vad görs för att vårdgarantin ska gälla? 

Vilka möjligheter finns för att få hjälp på annan ort? 

 

I svaret från verksamheten framgår att 

”… resurser är otillräckliga för att kunna möta ökade behov av 

utredningar. Redan idag är väntetiderna upp till två år. Utredningen ingår 

inte i vårdgarantin när det gäller vuxna.” 
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Att man ökar tillgängligheten för en grupp kan leda till minskad tillgänglighet för en annan. 

”Kvinna som ringde till sin vårdcentral på morgonen, önskade tid hos 

läkare. Fick besked om att tiderna redan var slut för dagen, uppmanades att 

ringa kvällen innan för att kunna vara först i kön på morgonen. Tycker att 

detta är fel, inte ens säkert att man är sjuk kvällen innan. Menar att man 

borde öppna telefonkön på morgonen i stället.”  

4.2.7 Valfrihet och garantier 

Flera patienter har frågor som gäller behandling i annat landsting. Det gäller frågor om det 

behövs remiss eller betalningsförbindelse. Många patienter beskriver att kunskap saknas hos 

vårdpersonal om möjligheter att söka vård i annat landsting. 

 

Några patienter uttrycker att man sökt vård för besvär som man själv menar är akut men där 

vårdcentralen gör en annan bedömning och att man hänvisas till den vårdcentral där man är 

listad. 

”Kvinna som bor och är listad på en ort, men som arbetar på annan ort, 

kontaktade vårdcentralen på denna ort som hon arbetar och beskrev sina 

symtom, fick en akut tid. Strax därefter ringde en annan sköterska upp och 

ifrågasatte om behovet var akut och att hon annars kanske borde kontakta 

sin ordinarie vårdcentral. Denna diskussion fördes dessutom i väntrummet 

inför annan väntande patient. Patienten fick sedan gå därifrån och istället 

kontakta jourläkarcentralen vid behov på kvällstid.” 

 

Verksamheten svarar att 

”i vårdvalet ingår att man ska ta hand om de personer som valt att lista sig 

på respektive vårdcentral samt de som behöver akut vård från närområdet. 

Detta var inget av detta. Konsekvensen av att ta emot andra icke akut sjuka 

blir att man får neka någon av sina listade patienter och då uppfyller man 

inte vårdvalet.” 

 

När patientnämnden följer upp svaret från verksamheten framgår att de regler som gäller för 

vårdvalet säger att vårdcentralen inte har rätt att neka akut vård.  

 

Trots vårdgarantin som reglerar rätten till vård inom viss tid, är det ibland lång väntetid till 

behandlingar och undersökningar. Undersökningar omfattas inte av vårdgarantin, detta 

ifrågasätts av patienter som ibland upplever att detta orsakar fördröjning av deras vård. 

 

Några patienter uttrycker att de alltför sent får besked om att vård i rätt tid inte kan ges. 

Konsekvensen blir att man inte hinner få en tid i annat landsting inom den tid som lagen om 

vårdgaranti anger. 

 

Några patienter uttrycker att 

”frågan om vårdgarantin är något som bara finns på papperet men inte 

gäller i praktiken.” 
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4.3 Vård och behandling 

Ärenden som handlade om vård och behandling har ökat sedan föregående år och omfattar 

totalt 204 ärenden. Dessa utgjorde 45 procent av alla ärenden. 

Inom denna huvudrubrik fördelas ärenden i följande underrubriker:  

 Diagnos/behandling 

 Teknisk utrustning/hjälpmedel 

 Medicinering 

 Omvårdnad  

 Provtagning/undersökning/remisser  

 

Vid flera tillfällen är det patientens anmälan till patientnämnden som leder till en 

händelseanalys och en anmälan enligt Lex Maria. Patienter är idag mer pålästa om sin 

sjukdom och vilka behandlingsalternativ som kan ges. Som patient önskar man ibland vård 

där landstinget inte har vårdavtal utan istället erbjuder motsvarande vård lokalt. Här uttrycks 

en besvikelse där man menar att det inte finns något fritt vårdsökande. 

 

Några patienter har uttryckt att man inte får söka vård på den vårdcentral man önskar utan att 

man hänvisas till den vårdcentral där man är listad trots att denna kanske ligger långt ifrån den 

plats där man befinner sig. Vårdvalet säger att alla vårdcentraler måste ta emot akut sjuka 

patienter. Patientens och vårdens uppfattning om vad som är akut vård överensstämmer inte 

alltid. Patienter ställer ibland frågan om vem som har tolkningsföreträde. 

 

Patienter med psykisk ohälsa beskriver att man har svårt att få hjälp med somatiska besvär när 

man vårdas inom den psykiatriska vården. 

4.3.1 Diagnos och behandling 

Inom denna underrubrik finns ärenden som rör utebliven, försenad eller felaktig diagnos. En 

försenad eller utebliven diagnos kan ibland få allvarliga konsekvenser. 

”Enligt förälder har sonen under högstadietiden behandlats av skolläkare 

för skolios. Förälder säger sig har upplevt att "något inte stämmer" och 

krävt av skolläkaren att få remiss till ortopedkliniken - som gör bedömning 

att sonen har en benlängdsskillnad och behöver opereras. Operation 

genomfördes november 2010. På grund av att sonen inte fick rätt diagnos 

ställd av skolläkare blev operationsresultatet inte fullgott utan sonen ska nu 

genomgå ytterligare operation i mars 2013” 

 

Anhöriga kontaktar patientnämnden med följande berättelse avseende den kommunala 

vården, i denna framgår även att anhöriga ej fått information om det inträffade. 

”Patienten, ska enligt uppgift ramlat på äldreboendet. Personalen 

kontaktade sjuksköterska som undersöker patienten och beslutar att läkare 

inte behöver kontaktas. Några dagar senare kommer make och sonen på 

besök och finner anhörig sittande i rullstol, hon kan inte prata och upplevs 

inte känna igen sin make eller son. När de kontaktar personalen får det 
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information om att hon ramlat för några dagar sedan. Anhöriga reagerar 

med att ifrågasätta varför läkare inte kopplats in och får då enligt 

anmälaren till svar "hon är dement, och allt är normalt". Efter ytterligare 

några dagar blir anhörig medvetslös och skickas in till lasarettet som 

konstaterar en hjärninfarkt, hon avlider fyra dagar senare.” 

 

Anhörig kontaktar patientnämnden med synpunkter på bristande undersökning som medfört 

felaktig behandling. 

"Min moder insjuknade svårt i hjärtinfarkt 5/2-2013, torsdagen innan 

infarkten var hon på läkarmottagningen för andningsbesvär, och fick 

slemlösande utskrivet. Våren 2012 fick mamma lunginflammation och har 

sedan dess upprepade gånger sökt vård för sina andningsproblem, troligen 

uppkomna pga. hjärtsjukdom. Ingen av dessa gånger har ett EKG tagits. 

Sista gången mamma sökte vård för sina problem, 31/1-2013. Mamma har 

sedan dess gjort svåra operationer, varit nersövd 8 veckor och inlagd i 

Linköping i ca 3 månader, varit nära att dö. Sex månaders vårdtid och i 

början på augusti fick hon flytta hem igen, men är långt ifrån frisk. Läkare i 

Linköping säger att mamma måste haft sin kärlkramp under en längre tid, 

mamma själv säger hon haft 6 "anfall". 

 

Verksamheten svarar  

”Vid genomgång av det senaste besöket framkommer inga indikationer eller 

misstankar om hjärtsjukdom. I efterhand, med facit i hand, kan jag 

konstatera att det hade varit värde att EKG tagits. Patientens beskrivning 

av sina symtom pekade inte på hjärtsjukdom vilket då inte föranledde till att 

EKG togs. Vi har tagit till oss av händelsen och har ändrat på en del rutiner 

för att säkra och öka patientsäkerheten." 

 

Även i år finns exempel på flera ärenden som beskriver problem som uppstår pga. bristande 

läkarkontinuitet. Störst problem finns inom primärvården men också inom psykiatrin. Stora 

skillnader när det gäller läkarkontinuitet finns mellan de olika vårdcentralerna. 

”Söker för högt blocktryck och ökad trötthet juni 2010. Prover blev tagna 

och patienten fick besked om "att det är inget fel på dig". Hustrun har då 

sagt till läkaren att "det måste vara något annat fel" varpå läkaren ska ha 

svarat "vill du han ska vara sjuk". Patienten bad att få ta del av sin 

patientjournal, men det ville inte läkaren. Efter ett tag byter patienten 

vårdcentral, där undersöktes patienten och remitterades vidare till 

Linköping för operation av hjärntumör den 21 februari 2012.” 

 

Några patienter som tidigare har haft en psykiatrisk diagnos, eller missbruksproblematik har 

upplevt att vården inte tar dem, eller deras symtom på allvar när man senare söker för något 

helt annat. 

”Pratade nyss med pappas kollega som jobbar på IVA och han ifrågasätter 

att det står något med alkoholrelaterat i pappas journal. Hans erfarenhet är 

att skriver man så brukar det betyda att man misstänker alkoholproblem och 
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då får skylla sig själv att man ligger där. Är det anledningen till att man inte 

tog pappas sjukdom på fullaste allvar? 

 

Följande synpunkter kommer från son till anhörig inom den kommunala vården och där avtal 

med läkare inom primärvården finns. 

”Mamman bodde på ett servicehus och hade så kallad "full service". Jag 

påpekade till kommunens sjuksköterska att min mor behövde läkarvård, då 

jag upplevde att mamma inte mådde väl. Läkare kontaktades - men någon 

undersökning gjordes inte då läkaren förklarade att mammans symtom 

orsakades av hennes psykiska tillstånd. Som son begärde jag upprepade 

tillfällen att mamman skulle få en remiss till specialist och fick till slut en 

läkarundersökning av sin mamma som visade att hon led av akut myeloisk 

leukemi. Mamman avled kort tid därefter.” 

 

Sonen säger "jag vet att jag inte kan få tillbaka min mamma, men det kan 

inte få gå till så här. jag har tagit kontakt med ansvarig läkare som uttalar 

"jag kan inget om blodsjukdomar". 

 

Flera patienter har hört av sig till patientnämnden och beskrivit vårdskador i samband med 

operation eller behandling. 

”Modern opererades för åderbråck och drabbades av blodpropp i ben och 

lunga samt blodförgiftning och var nära att dö av detta. Enligt dotter har 

läkare uttalat att man glömt ordinera blodförtunnande läkemedel för att 

förhindra blodpropp i samband med operation, att det skedde ett misstag 

under operation som medförde mer omfattande operation än planerat, att 

bakterien som gav en blodförgiftning med stor sannolikhet är en 

vårdrelaterad infektion.” 

4.3.2 Teknisk utrustning – hjälpmedel 

Under denna rubrik har få ärenden registreras. Dessa handlar om brister i utrustning eller 

hanteringen av denna. 

”Patienten beskriver händelse i samband med tandvårdsbesök med flera 

tandläkare inblandade. Behandlingen som varade i en och en halv timma 

medförde bland annat att det uppstod sårskada i munhålan som behövdes 

åtgärdas (sys). Patienten undrar hur detta kunde hända. Utöver detta har 

patienten synpunkter på journalföringen, som hon menar är felaktig 

eftersom den saknar dokumentation över händelsen som bland annat 

förklarar varför hon har sytts i munnen” 

 

Verksamheten svarar  

”.svårigheter att ta bort tanden och att undertecknad oförberedd övertog 

behandlingen skapade en olycklig situation för patienten. Den akuta 

situationen medförde att rutiner bröts på kliniken, där daganteckningar 

alltid skrivs av vårdgivaren direkt i anslutning till patientbehandlingen. 

Daganteckning skrevs i efterhand. Att undertecknad haft en avsikt att dölja 

det som skett är inte korrekt.” 
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Ett ärende handlar om patient som genomgår strålbehandling. 

”Min hustru har en njurtumör och genomgått strålbehandling som "gått 

fel", för hög dos gavs” 

 

Maken säger sig ha har samtalat med ansvarig läkare som gett besked att vården kommer att 

göra en Lex Maria anmälan. 

 

I samband med akut insjuknade och ambulanstransport sker följande: 

”Jag fick ont i bröstet och ringer 112. Ambulanspersonal kopplar upp EKG 

som visar avvikelser men ambulanspersonalen tolkade detta som att det var 

fel på den tekniska utrustningen. När jag kommer till akuten fastställs 

diagnosen hjärtinfarkt efter 1 timmas väntan. Troligen blev min väntan så 

lång innan diagnos fastställdes, beroende på ambulanspersonalen tidigare 

bedömning.” 

 

Patienten uttrycker besvikelse över ambulanspersonalens agerande och vill ha det granskat. 

4.3.3 Medicinering 

Här finner vi ärenden som bl. a handlar om biverkningar och interaktioner men också att man 

inte fått tillräcklig information om ordinationsändringar eller byten till andra läkemedel. 

”Patienten som opererade sin arm fick behandling med gipsförband 2½ 

vecka. När detta togs bort upptäcktes hudskada, som innebär att patienten 

är i behov av fortsatt sjukvård. Patienten ställer sig frågande till om vården 

inte kunnat undvika detta genom att bättre läsa på i hennes journal. Där 

framgår att hon behandlas med kortison och det är känt att patienter som 

behandlas med kortison har skörare hud.” 

 

Några ärenden kommer från patienter där en långvarig medicinering plötsligt sätts ut för att 

man fått en ny läkare. 

”Jag ådrog sig en nervskada i ryggen i samband med MC-olycka för 5 år 

sedan och har varit beroende av starka morfinläkemedel sedan dess. Vården 

vid smärtmottagningen vill nu trappa ner doseringen, men jag upplever att 

det sker för snabbt och att jag får det svårt att klara av smärtan. Jag har 

tagit kontakt med ansvarig läkare upprepade gånger utan att få gehör. Idag 

har jag så stora besvär med smärtan att jag inte klarar av detta utan 

behöver söka upp sjukvården som hänvisar mig att söka till 

akutmottagningen” 

4.3.4 Omvårdnad 

Under denna rubrik registreras ärenden där det saknas vård- och behandlingsplan, bristande 

omvårdnadsrutiner, bristande helhetssyn i omvårdnaden, bristande tillsyn samt synpunkter på 

kost, logi och hygien. 
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Flera ärenden handlar även i år om fallskador med allvarliga konsekvenser. Orsakerna kan se 

olika ut, ibland krävs ständig tillsyn av en patient. I svaren hänvisar man ofta till brist på 

resurser, man har inte tillräckligt med personal. 

"Min far är en hjärtpatient, äter varan och kom till Eksjö akutmottagning 

med ambulans efter att hittats liggande berusad i hemmet. Han blev inlagd 

och på natten hittade personal honom medvetslös på toaletten. Jag fick 

samtal om att han hade trillat och slagit i huvudet med resultatet en kraftig 

hjärnblödning och att han troligtvis inte kommer klara sig. Som anhörig vill 

jag ha en utredning om vad som hände natten då han trillande på 

sjukhuset.” 

 

En känsla av brist på engagemang och tid för patienten framförs ibland. En anhörig berättar: 

”I samband med att maken amputerar sitt ben och är inlagd på den 

geriatriska kliniken behandlades han med smärtstillande läkemedel som 

enligt min uppfattning var för starka för honom. Detta visade sig som 

förvirringstillstånd och vid ett tillfälle fann jag min make i bara kalsongerna 

på parkeringsplatsen utanför sjukhusets vårdavdelning. Jag fick upprepade 

gånger be läkare om att sätta ut medicinen - och när detta gjordes blev 

maken "sig lik" och visst var han var. 

4.3.5 Provtagning/undersökning/remisser  

Som beskrivits tidigare är det patientens redogörelse som avgör vilket område ärendet 

registreras på och kritiska synpunkter på provtagning/undersökning och remiss är ofta 

sammanlänkande med bristande information/kommunikation mellan vården och 

patient/närstående, varför övervägande andel ärende rörande synpunkter på remisser återfinns 

i den redogörelsen.  

”Anhörig behandlad för allvarlig sjukdom och blivit friskförklarad. Nu åter 

insjuknad i samma allvarliga sjukdom och fått besked att ”det finns inget 

mer att göra” förutom palliativ vård med morfin. Frågan om ny medicinsk 

bedömning har tagits upp med behandlande läkare som avvisar detta.” 

4.4 Administrativa ärenden 

Administrativa ärenden är en applikation för att registrera/diarieföra ärenden som inte tillhör 

Vårdsynpunkter eller stödpersoner. Under 2013 har 98 ärenden registrerats som inkommande 

handlingar respektive upprättade handlingar. Bland inkommande ärenden återfinns olika 

former av förfrågningar gällande information från patientnämndens databas. Upprättade 

handlingar är patientnämndens ärenden i form av patientnämndens skrivningar och 

dokumentation. 

5. Stödpersonsverksamheten 

5.1 Bakgrund - Vad säger lagen?  

Chefsöverläkaren vid den psykiatriska kliniken fattar beslut om tvångsvård. Om kliniken 

bedömer att en patient är i behov av tvångsvård under en längre period än fyra veckor måste 

chefsöverläkaren ansöka hos Förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt vård.  



30 

 

En patient som tvångsvårdas har enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), 

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt enligt smittskyddslagen (2004:168) 

(SmL) rätt att få en stödperson. Stödpersonen fungerar som allmänmänskligt stöd och ska 

bistå patienten i personliga frågor, exempelvis i kontakter med rättsväsendet.  

 

Chefsöverläkaren vid den psykiatriska kliniken ansvarar för att patienten får information om 

sin rätt att få en stödperson. Det ska ske genom en individuellt anpassad information och så 

snart patientens tillstånd tillåter. Stödperson är frivilligt och utses endast om patienten själv 

önskar detta.  

 

Den1 juli 2000 trädde vissa förändringar i LPT och LRV i kraft. Förordnandetiden för 

stödpersoner förlängdes och kan nu fortgå fyra veckor efter att tvångsvården upphört. Därefter 

kan patienten ha en möjlighet till kontaktperson via socialtjänsten. Om både patient och 

stödperson önskar detta kontaktar öppenvårdsteam vid psykiatrin kommunen, varvid nytt 

beslut tas enligt socialtjänstlagen. 

 

Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform, öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen 

rättspsykiatrisk vård, vilket innebär att patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård, 

men som inte längre har behov av vård på sjukvårdsinrättning, i stället kan överföras till 

öppen vård med särskilda villkor. Den nya vårdformen har förtydligat det som varit vanligt i 

praktiken under flera års tid. Stödpersonerna har inte märkt av någon praktisk skillnad i sina 

uppdrag. 

 

Chefsöverläkaren ansvarar enligt lagstiftningen för att den psykiatriska kliniken anmäler till 

patientnämnden när det kan finnas skäl att utse en stödperson. Kliniken ska därutöver alltid 

rapportera till patientnämnden när beslutet om tvångsvård är föremål för en 

domstolsprövning:  

 När chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård hos Förvaltningsrätten  

 När patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning 

 När patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran om att 

tvångsvården ska upphöra. 

 

I anmälan till patientnämnden ska kliniken ange patientens inställning till att få en stödperson. 

Kliniken ska med andra ord rapportera patientens svar, oavsett om denne vill ha en stödperson 

eller inte. Kliniken ska även dokumentera patientens inställning till att få en stödperson i 

patientens journal. 

 

Utöver vad som framgår av patientdatalagen om journalföring inom hälso- och sjukvården 

finns särskilda regler angående journalföringen vid tvångsvård. Dessa bestämmelser finns i 

förordningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Av förordningen framgår 

att chefsöverläkaren ska tillse att journalen innehåller uppgifter om beslut och tvångsåtgärder 

som rör patienten. Journalen ska enligt bestämmelserna bland annat innehålla uppgift om när 

patienten fått information om sin rätt att få en stödperson.  
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Om en patient som fått en stödperson avförs från tvångsvård ansvarar chefsöverläkaren för att 

kliniken snarast möjligt informerar patientnämnden om detta. 

5.2 Patientnämndens uppdrag  

Patientnämnden har sedan den 1 januari 1992 lagreglerad skyldighet att förordna stödpersoner 

till berörda patienter. Uppdraget ska handläggas skyndsamt och på ett opartiskt sätt. Hänsyn 

ska tas till patientens önskemål inom ramen för Patientnämndens uppdrag.  

5.2.1 Stödpersoners bakgrund och uppgifter 

De patienter som önskar stödperson har olika bakgrund. Det är därför viktigt att 

stödpersonernas ålder och bakgrund speglar samhället i stort. För att bli stödperson krävs 

ingen speciell utbildning. Erfarenheter från vård och social omsorg kan vara värdefull men det 

viktigaste är att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor.  

 

En stödperson fyller två funktioner. Dels får patienten kontakt med en person ute i samhället 

fristående från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården 

fungerar. Stödpersonen har tystnadsplikt och ska vara ett medmänskligt stöd genom 

regelbundna besök. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för patientens 

ekonomi eller vara juridiskt ombud, men får om patienten önskar, närvara vid förhandlingar i 

Förvaltningsrätten.  

 

Med stödpersonen kan patienten tala om andra saker än det som rör den direkta vården. 

Patientnämndens policy är att stödpersoner inte skall besöka patienter i hemmen. 

5.2.2 Antal uppdrag och stödpersoner 

De flesta patienter som har haft stödperson har vårdats enligt LRV. Hittills har ingen 

stödperson förordnats enligt smittskyddslagen. 9 stödpersoner har haft förordnanden, 

merparten av stödpersonerna har flera förordnanden, det vanligaste är att de har två eller tre 

patienter. Totalt har 34 patienter haft stödperson år 2013, vilket är en ökning från föregående 

år då 27 patienter hade stödperson.  

 
Figur 12. Antal stödpersonsuppdrag per månad och vårdform år 2013. 
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De patienter som vårdas enligt LPT har generellt korta vårdtider.  

 

Landstinget ersätter stödpersonerna för uppdraget, dels i form av arvoden, dels i form av 

reseersättning och omkostnadsersättning för enskilda utlägg enligt protokoll patientnämnden 

2002-03-07.   

 
Figur 13. Kostnadsutveckling (tkr) och antal stödpersoner år 2009-2013 

5.2.3 Aktiviteter för stödperson 

 I mars genomfördes en regional utbildningsdag för stödpersoner i Östergötland, 

gemensam för landstingen i Jönköping, Kalmar, Östergötland och Kronoberg. 26 

stödpersoner deltog. 

 I oktober genomfördes en föreläsning om alkohol, droger och beroende med Bodil 

Monwell på Folkets Bio, Jönköping. Föreläsningen som genomfördes i samarbete 

mellan socialtjänst, frivården, övervakarföreningen och patientnämnden besöktes av 

cirka 80 frivilligarbetare. 

 I december genomfördes seminarium avseende projektet Förbättrad rättssäkerhet i 

lagreglerade frivilliguppdrag. Seminariet besöktes av cirka 70 deltagare. 

5.2.4 Kvalitetssäkring 

Handläggning av stödpersonsförordnande 

Vårdgivare skall se till att stödperson utses enligt gällande lagstiftning. Ett sätt att följa 

upp/kontrollera detta är att utforma kontroller som säkerställer att verksamheterna följer 

lagstiftningen inom området. 

Patientnämnden har, via förvaltningsrätten i Jönköping, erhållit information över antal 

tvångsvårdsbeslut i Jönköpings län under år 2013, vilket är totalt 978 beslut (778 LPT och 

200 LRV). Patientnämnden har under 2013 från de psykiatriska klinikerna mottagit 17 
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anmälningar om önskan att få stödperson (14 LPT och 3 LRV). Utöver detta har 

patientnämnden informerats om patientens inställning till stödperson i 32 tvångsvårdsbeslut. 

 

Projekt - Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 

Under 2013 har Patientnämndens handläggare deltagit i projektet ”Förbättrad rättssäkerhet i 

lagreglerade frivilliguppdrag” som initierades och anordnades av RFS (Riksförbundet 

frivilliga samhällsarbetare) med finansiering av Arvsfonden. I projektet har representanter 

från Patientnämnden, Kriminalvården, Socialtjänsten och Överförmyndarnämnderna i Örebro, 

Jönköping, Nyköping och Nacka (Stockholm) medverkat.  

 

Målet med projektet var att ta fram en modell för ett utvecklat arbete med lekmän som har ett 

lagreglerat frivilliguppdrag. Arbetet genomfördes i team i modellkommuner i syfte att 

effektivisera, utveckla och höja kvaliteten i insatserna för att förbättra rättssäkerheten för 

patienter, klienter och brukare. 

 

Patientnämndens lokala förbättringsarbete har pågått under året genom kartläggning och 

enkätundersökning av stödpersonernas uppfattning om Patientnämndens stöd i deras uppdrag. 

Resultatet visade på behov av mer stöd i form av utbildning, information och återkoppling 

från Patientnämnden under pågående uppdrag. 

 

Vidare har Patientnämnden i samarbete med psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, 

genomfört en undersökning avseende ”Tvångsvårdade patienters erfarenhet av stödperson”. 

Syfte med undersökningen var att få ökad kunskap om tvångsvårdade patienters uppfattning 

och erfarenheter av stödperson i samband med rättspsykiatrisk tvångsvård, och att resultatet 

kan bidra till utveckling och skapa en rätts- och patientsäker vård där den tvångsvårdade 

patientens behov sätts i centrum och därmed kvalitetssäkra processen för 

stödpersonsverksamhet inom Landstinget i Jönköpings län. Rapporten finns att läsa på 

http://www.lj.se/info_files/infosida33557/tvangsvardade_patienters_erfarenhet_av_stodperso

n_slutversion.pdf 

Projektet avslutades i oktober med Vernissage i Stadsmissionens lokaler i Gamla Stan där 

pilotkommunerna presenterade arbetet som kommer att ligga till grund för vidare utveckling 

av utbildningsmaterial för att spridas i hela landet. 

6. Kvalitetsarbete och rapportering 

6.1 Bakgrund 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården tydliggör att kvaliteten i verksamheten inom hälso- 

och sjukvården respektive tandvården ska utvecklas och säkras. För att kontinuerligt och 

långsiktigt utveckla och säkerställa kvalitet ska vårdgivaren inrätta ett ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet. 

 

Patientnämndens handläggare följer denna föreskrift. Mot bakgrund av att detta lagreglerade 

uppdrag är riktat mot såväl patienter som hälso- och sjukvården och dess personal och att 

resultatet av Patientnämndens verksamhet ska bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet i 

http://www.lj.se/info_files/infosida33557/tvangsvardade_patienters_erfarenhet_av_stodperson_slutversion.pdf
http://www.lj.se/info_files/infosida33557/tvangsvardade_patienters_erfarenhet_av_stodperson_slutversion.pdf
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vården upplevs detta naturligt. I kvalitetsarbetet ingår ansvar, bemötande av patienter, 

säkerställande av rutiner, kompetens, samverkan och samarbete, riskhantering, 

avvikelsehantering, spårbarhet och egenkontroll. 

6.2 Patientsäkerhet 

Ny lagstiftning (SFS 2010:670) inom patientsäkerhet innebär ett utökat ansvar för 

patientnämnden och krav på vårdgivare att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Ett 

synsätt som mer fokuserar på organisation och struktur, vilket ökar patientnämndens 

möjligheter att mer aktivt medverka i landstingets och kommunernas kvalitetsarbete. Det 

innebär även mer arbete med att analysera aktuella patientärenden samt att trender och 

tendenser beskrivs och förmedlas till landstingets och kommunernas vårdgivare. En del i detta 

är även socialstyrelsens/IVO:s krav på rapportering av avvikelser ur ett organisations- och 

strukturperspektiv. 

 

En vanligt bakomliggande orsak till tillbud och händelser i vården är att det på ett eller annat 

sätt brustit i kommunikationen mellan personer och verksamheter. Det gäller även i dialogen 

mellan personal, patienter och deras närstående. Med en fastställd struktur för hur 

kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till, minskar riskerna för att viktig 

information glöms bort eller missuppfattas. En sådan struktur för kommunikation är SBAR, 

som står för: Situation - Bakgrund- Aktuellt tillstånd - Rekommendation. 

 

Sjukvården erbjuder generellt patienterna en högt kvalificerad och specialiserad vård men 

samtidigt medför specialiseringen en grogrund för ”stuprörstänkande” med risk för avsaknad 

av helhetsansvar. Denna risk har patientnämndens handläggare lyft i landstigets gemensamma 

referensgrupp/planeringsgrupp för Säker vård - alla gånger. Patientnämnden kommer även för 

det kommande året att följa eventuella brister i vårdens övergångar. 

 

6.3 Rapportering – Återföring 

6.3.1 Återföring 

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet mm ska patientnämnden bidra till att främja 

kontakt mellan patient/närstående och vården. Som tidigare nämnts vid handläggning av 

ärenden, vill patientnämnden betona att det inte ligger inom ramen för uppdraget att uttrycka 

sig i termer av rätt eller fel i vården. Patientnämnden ska opartiskt bistå både 

patient/närstående, vårdgivare och förtroendevalda med aktuell och korrekt information, stöd, 

rådgivning och kompetens. Insatserna ska bidra till att skapa goda relationer och bra klimat 

för diskussion, där ingen av parterna känner sig utpekade eller anklagad, utan möts med 

respekt för varandras olika åsikter och synvinklar. God dialog kännetecknas av respekt, aktivt 

lyssnande och engagemang samt återkoppling. Patientnämndens arbete är inriktat på att bidra 

till problemlösning för patient/närstående samt återföring av erfarenheter till ansvariga för 

verksamheten. 

 

Under år 2013 har patientnämnden i samverkan med för landstinget gemensam referensgrupp/ 

planeringsgrupp för Säker vård - alla gånger och chefläkare utvärderat nuvarande 

samverkansmodell som innebär att patientnämnden återrapporterar nyregistrerade ärenden hos 
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patientnämnden kvartalsvis till respektive verksamhetschef i form av avidentifierad 

sammanställning och som statistik till respektive chefläkare/socialchef. 

 

Resultat av denna utvärdering visar på behov av utveckling och förbättringar, vilket innebär 

att återföringsrapporterna ska ske tertialvis för bättre överensstämmelse med vårdens 

rapporter, samt att information gällande ärenden blir samma till verksamhetschef, chefläkare 

och socialchefer vilket innebär en sammanfattning av respektive ärende med 

åtgärdsbeskrivning. 

 

Vidare kommer denna återföringsrapport redovisa, utifrån verksamhetens yttrande, om 

ärendet lett till att åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas i syfte att det inträffade inte ska 

upprepas. 

 

Uppföljningen av patientnämndsärenden sker i samband med att svar från verksamheten 

inkommit till patientnämnden och att detta överlämnas till patienten. Formulär bifogas med 

uppmaning att besvara följande frågor och skicka in svar i bifogat svarskuvert. 

 

1. Upplever du dina frågor/synpunkter besvarade? Ja/Nej 

 

2. Om Nej, vad saknas i svaret? 

 

Patientnämnden har uppmärksammat ett antal ärenden, som överlämnats till verksamheterna 

för yttrande, där verksamheterna inte sällan lämnat patientens framförda frågeställningar eller 

synpunkter obesvarade. 

 

Återföringsrapporten ska även redovisa patientens upplevelse av hur deras synpunkter/frågor 

har blivit besvarade.  Den nya återföringsrapporten har sitt första utskick januari 2014. 

Patientnämnden är en länk mellan vården och patienterna och ska, enligt lagen, främja 

kontakten mellan patienterna och vården. Det är alltså viktigt att ansvarig verksamhetschef får 

kännedom om ärendet så tidigt som möjligt för att kunna vidta lämpliga åtgärder så problemet 

inte uppstår fler gånger. Detta beskrivs under rubriken  

 

Ledamöternas uppgift är att fånga upp problem från patienterfarenheter och uppmärksamma 

verksamheter och den politiska ledningen. Syftet med detta är att bidra till kvalitetsutveckling 

av vården. Patientnämnden har under året rapporterat iakttagelser och avvikelser, som har 

betydelse för patienterna, genom följande skrivelser till vårdgivare och verksamheter. 

 Bristande information och patientdelaktighet 

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Resursförstärkning till Patientnämnden 

 Bristande hantering av fakturor i landstinget 

 

Patientnämnden har att senast den sista februari varje år till landstingsfullmäktige och 

anslutna kommuner lämna en redogörelse över Patientnämndsverksamheten under föregående 

år. 
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6.3.2 Förhållanden som omfattas av Socialstyrelsens tillsyn. 

Patientnämnden ska enligt förändringar i lagen (SFS 2010:670, 4§) fortlöpande 

uppmärksamma socialstyrelsen på förhållande som omfattas av myndighetens tillsyn.  

6.3.3 Information till Socialstyrelsen på nationell nivå 

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet m m(1998:1656) ska nämnderna den sista februari 

varje år lämna till Socialstyrelsen, sedan den 1 juni 2013 IVO, en redogörelse över 

patientnämndsverksamheten under föregående år. Socialstyrelsen ska enligt 

patientsäkerhetslag (2010:659) systematiskt ta tillvara information som patientnämnderna 

lämnar. För att åstadkomma detta krävs att IVO specificerar den information som önskas och 

att patientnämnderna kan lämna uppgifter på ett strukturerat sätt. Ett utvecklingsarbete mellan 

företrädare för patientnämnderna och IVO har genomförts.  

 

Enkäten omfattar frågor i tre delar förutom data på uppgiftslämnare: 

 Statistik, antal ärenden per vårdtyp, huvudproblem och kön. 

 Trender. 

 Samverkan med regional tillsynsenhet. 

 

Förutom ovanstående enkät så vill Socialstyrelsen/IVO ta del av patientnämndens årsrapport. 

6.3.4 Information till Socialstyrelsen på regional nivå 

Under 2013 har inga gemensamma möten förekommit mellan patientnämnden och 

Socialstyrelsen/IVO region sydöst.  

6.3.5 Socialstyrelsens överlämnande av ärenden till patientnämnden 

Socialstyrelsen kan sedan 2011-01-01 enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 7 kap. 13 § 

under vissa förutsättningar överlämna inkomna enskilda klagomål till patientnämnd för 

åtgärd. Detta förekommer, men hittills i ganska blygsam omfattning. 

7. Informationsverksamhet 

7.1 Antal ärenden gällande patientens rätt att få information 

När det gäller patienters rätt att få individuellt anpassad information om vårdgarantin dvs. att 

vården har skyldighet att erbjuda kontakt med primärvården, besök hos läkare i primärvården, 

besök i den specialiserade vården och planerad vård inom viss tid så har patientnämnden haft 

8 ärenden som berörts av information och vårdgaranti under 2013. 

7.2 Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och 
andra berörda om patientnämnden 

Patientnämnden har ett ansvar för att informera om sin verksamhet (SFS 2010:670, 2 §). 

 

Landstingets patientnämnd genomför informationssatsning gentemot såväl landstingets 

verksamheter som allmänheten. Informationen behöver vara anpassad till olika 
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patientgrupper. Under 2013 har följande information om patientnämndens verksamhet 

genomförts. 

7.2.1 Information till allmänheten 

 Centralt ger landstinget ut broschyr ”Om du inte är nöjd med vården”.  

 Socialstyrelsens/IVO broschyr ”Om du inte är nöjd med vården” finns tillgänglig i 

väntrum eller motsvarande. 

 Information har lämnats i tidningen ”Landstingsnytt” som distribueras till samtliga 

hushåll i landstinget. 

 Information om patientnämnden finns tillgänglig på internet – www.1177.se.  

 Landstingets webbplats. ”För ett bra liv i ett attraktivt län”- synpunkter på vården.  

 

Information på olika språk  

Information om patientnämndens verksamhet finns förutom på svenska, lättläst svenska och 

teckenspråk på följande andra språk: 

 Arabiska 

 Bosniska 

 Kroatiska 

 Serbiska 

 Tyska 

 Engelska 

 Somaliska 

 

Gemensam hemsida för patientnämnder i landet 

För att ytterligare förbättra informationen om patientnämndsverksamheterna pågår ett 

nationellt arbete med målet att ha gemensam informationstext om patientnämnderna på 

1177.se. Patientnämndens sekreterare ingår i patientnämndernas nationella 

tjänstemannanätverk. 

7.2.2 Information till hälso- och sjukvårdens personal 

Genom att förlägga patientnämndens sammanträden till hälso- och sjukvårdens och 

tandvårdens verksamheter har patientnämnden i dialog med verksamhetsföreträdare dels 

informerat om patientnämndens uppdrag dels informerats om vårdens olika verksamheter. 




