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Regionrevisionen    Regionfullmäktige 

För beaktande: Nämnden för 

folkhälsa och sjukvård 

 

Granskning av patientens rätt 

Patientlagen infördes år 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförde en uppföljning år 2017 av 

implementeringen och införandet av patientlagen utifrån ett medborgar- och 

patientperspektiv. Myndighetens slutsats var att patientens ställning inte har stärkts 

sedan patientlagen infördes. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om 

regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i tillräcklig utsträckning har 

vidtagit åtgärder för att säkerställa patienterna den ställning och delaktighet de ska ha 

i enlighet med patientlagen. 

Regionrevisionen har haft gemensam överläggning med presidiet för nämnden för 

folkhälsa och sjukvård för att diskutera rapportens resultat. Rapporten i sin helhet är 

bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa och 

sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av 

patientlagen inte är helt tillräcklig. Det finns en styrning och uppföljning som 

omfattar delar av patientlagstiftningen. Dock kan arbetet med den interna kontrollen 

utvecklas. Regionrevisionen ser positivt på Region Jönköping läns arbete med 

patientkontrakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. utveckla styrningen och säkerställa att innehållet i 

patientlagen beaktas i arbetat med den interna kontrollen 

2. bedöma i vilken omfattning dokumentation bör finnas för 

olika delar av patientlagen 

3. utveckla funktionen fast vårdkontakt och tydliggöra vårdens 

ansvar för samordning och kontinuitet 

4. fortsätta sitt arbete med patientkontraktet 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 15 februari 2020 svara på vilka åtgärder 

som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas 

rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén   Göte Wahlström 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

 

 

mailto:regionrevisionen@rjl.se
http://www.rjl.se/

