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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Jönköpings län genomfört en granskning av 

Patientens rätt och om Region Jönköping i tillräcklig utsträckning har vidtagit åtgärder för 

att säkerställa patienterna den ställning och delaktighet de har rätt till i enlighet med Pati-

entlagen. Granskningen avser att besvara följande revisionsfråga:  

Bedriver Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård en tillräcklig styrning, 

uppföljning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av patientlagen? 

Den sammantagna revisionella bedömningen är att Regionstyrelsens och Nämnden för 

folkhälsa och sjukvård 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. Arbetet 

med den interna kontrollen kan dock utvecklas. Det pågår ett aktivt arbete inom ramen för 

projektet patientkontrakt vilket syftar till att uppfylla delar av skyldigheterna i patientlagen 

och framförallt utveckla delaktigheten i vården hos patienter och närstående.  

För de områden i patientlagen som omfattas av denna granskning finns i dagsläget be-

gränsade förut-sättningar att följa upp verksamheternas följsamhet till patientlagen. Pati-

entlagen infördes år 2015 och det är först nu som det finns konkreta verktyg och arbets-

sätt framme för att infria lagstiftningens intentioner. Vår bedömning baseras i övrigt på 

avstämning av angivna kontrollmål. 

Den revisionella bedömningen utgår från följande bedömningar av kontrollmål: 

Har styrelse/nämnd utövat styrning, uppföljning och kontroll avseende implemente-
ring och efterlevnad av patientlagen? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Har nämnden säkerställt att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 
för att uppfylla skyldigheterna i patientlagen?  

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att implementera patientlagen i organisation-
en? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas Nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

- Utveckla styrningen och säkerställa att innehållet i Patientlagen omfattas av 
nämndens interna kontroll. 

- Utveckla dokumentationen avseende innehåll och uppgifter i patientlagen såsom 
Fast vårdkontakt och Ny medicinsk bedömning.  

- Utveckla funktionen Fast vårdkontakt och tydliggöra vårdens ansvar för samord-
ning och kontinuitet.  
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Patientlagen infördes år 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra pa-
tientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
Patientlagen innehåller ett stort antal bestämmelser som upprepar sådant som redan står 
i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförde en uppföljning år 2017 av imple-
menteringen och införandet av patientlagen utifrån ett medborgar- och patientperspektiv. 
Myndighetens slutsats var att patientens ställning inte har stärkts sedan patientlagen in-
fördes. De huvudsakliga förklaringarna är att patientens rättsliga ställning fortfarande är 
svag, vårdens förutsättningar att tillämpa patientlagen och stärka patientens faktiska ställ-
ning har brister och insatserna på både nationell och lokal nivå i samband med patientla-
gens införande och tiden därefter har varit otillräckliga. En del av skyldigheterna har fun-
nits under en längre tid vilket pekar på att bristande efterlevnad har förekommit tidigare. 
Den samlade bilden är att landstingens insatser, utöver informationsinsatser, främst har 
präglats av administrativ hantering av utomlänsvården och patientens ställning verkar inte 
ha gett tydliga avtryck i sättet att styra och leda vården. 

Delar av patientlagen finns återgiven på Region Jönköpings läns under Regler och rättig-
heter i vården. 

Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2019 uppmärksammat risker vad gäller regelef-
terlevnad kring patientens rätt och beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning 
inom området. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

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

- Bedriver Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård en tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av patientlagen? 

1.3. Revisionskriterier 

 Budget med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021 

 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete  

 Patientlagen (2014:851) samt förarbeten till lagstiftningen. 

 Kommunallagen (2017:725) 

1.4. Kontrollmål 

- Har styrelse/nämnd utövat styrning, uppföljning och kontroll avseende implemen-
tering och efterlevnad av patientlagen? 
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- Har nämnden säkerställt att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsar-
bete för att uppfylla skyldigheterna i patientlagen?  

- Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att implementera patientlagen i organisation-
en? 

1.5. Avgränsning 

Dokumentstudierna avser samtliga delar av patientlagen. Frågeställning beträffande kvali-
tetsarbete och implementering avser:  

- delaktighet,  

- fast vårdkontakt och individuell planering (SIP),  

- ny medicinsk bedömning,   

- val av utförare. 

Granskningen avgränsas till Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Inom nämnden avgränsas granskningen till Område Medicinsk vård, Område Kirurgisk 
vård, Område Psykiatri och Vårdcentralerna Bra Liv. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.  

Genomgång har skett av styrdokument och intern kontroll avseende styrning, uppföljning 
och kontroll av efterlevnad av patientlagen. I detta arbete har vi gått igenom i vilken ut-
sträckning skrivningarna i lagstiftningen omfattas i styrdokumenten. 

Intervjuer och dokumentgranskning har genomförts för att fånga arbetet med implemente-
ring och systematiskt kvalitetsarbete. 

Uppgift om granskade dokument och intervjupersoner framgår av bilaga. 

Rapporten har faktagranskats av berörda intervjupersoner. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Patientlagen 

Lagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 
ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta 
för att skapa förutsättningar för att personer att vara medskapande i sin egen vård och 
hälsa.  

Lagen reglerar bland annat att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig, patienten 
ska få information om sin vård och samtycke ska förekomma. Patienten ska få vara del-
aktig och vården ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. En 
fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det. Finns det flera be-
handlingsalternativ ska patienten få möjlighet att välja alternativ. Patienten ska vid livsho-
tande sjukdomar eller andra särskilt allvarlig sjukdom eller skada får möjlighet till en ny 
medicinsk bedömning. Patienten har också rätt att välja utförare.  

Delaktighet 

Patientlagens femte kapitel reglerar patientens delaktighet i sin vård. Av 5 kap. 1 § fram-
går att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd 
med patienten. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon 
själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och 
individuella förutsättningar, 5 kap 2 §.  Av 3 § framgår att närstående till patienten också 
ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården.  

Fast vårdkontakt och individuell planering 

För att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses ska olika 
insatser för patienten samordnas på ett ändamålsenligt sätt, 6 kap. 1 §. En fast vårdkon-
takt ska utses för patienten om denne begär det. En fast vårdkontakt ska också utses om 
det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, sam-
ordning och säkerhet, 6 kap. 2 §. Inom primärvården ska patienten få möjlighet att välja 
en fast läkarkontakt inom primärvården, 6 kap. 3 §. Om den enskilde har behov av både 
hälso- och sjukvård och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas (en-
ligt förutsättningarna som anges i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen), 6 kap. 4 §.  

Av förarbetena (prop. 2013/14:106) till patientlagen framgår att syftet med bestämmelsen 
framför allt är att stärka patientens ställning men även att tydliggöra vårdens ansvar för 
samordning och kontinuitet. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det utses en 
fast vårdkontakt för patienten.  

Enligt förarbetena till lagen (prop.2009/10:67) framgår att vårdkontakten alltid utses på 
patientens begäran, oavsett om det anses behövligt eller inte. Detta gör att patientens 
egen uppfattning om hans eller hennes behov blir styrande. När en fast vårdkontakt utses 
ska patientens önskemål om vem som ska vara den fasta vårdkontakten tillgodoses så 
långt det är möjligt och patienten ska vara delaktig i processen.  

Beroende på vilka medicinska och övriga behov patienten har kan en fast vårdkontakt 
vara någon i hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuksköterska eller 
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psykolog, men det kan också i vissa fall vara en mer administrativ funktion som koordine-
rar patientens vård. 

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienterna i att samordna vårdens insatser, infor-
mera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- 
och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för 
socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter som t.ex. Försäk-
ringskassan. 

Då vissa patienter har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika enheter, vård-
givare och kommunal och landstingskommunal hälso- och sjukvård kan de få mer än en 
fast vårdkontakt. De fasta vårdkontakterna ska då samverka och samordna vårdens in-
satser för en enskild patient. Samordning av insatser och förmedling av information med 
t.ex. andra myndigheter förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna be-
stämmelser om sekretess beaktas. Det är verksamhetschefen som har ansvaret för den 
fasta vårdkontakten, vilket framgår av Prop. 2013/14:106, 100.  

Ny medicinsk bedömning 

Enligt 8 kap. 1 § ska en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada 
få möjlighet att inom eller utanför det egna landstinget få en ny medicinskt bedömning. 
Patienten ska också erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anled-
ning till om, 

1. behandlingen står i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, 
och  

2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för 
behandlingen framstår som befogat.  

Val av utförare 

En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller 
utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård, 9 
kap 1 §.  
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2.2. Har styrelse/nämnd utövat styrning, uppföljning och kontroll avse-

ende implementering och efterlevnad av patientlagen? 

2.2.1. Iakttagelser 

I nedanstående tabell redovisas den styrning, uppföljning och kontroll som 
Regionstyrelsen respektive Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) utövar under år 
2019 gällande patientlagen och patientens ställning i vården. Närmare beskrivning av 
resultatet redovisas nedan.   

Tabell: Styrning, uppföljning och kontroll av följsamhet till patientlagen. 

Områden i 

Patientlagen 

Budget 

2019 

 

Intern 

Kontroll 

Regionöver-

gripande 

och FS 

Verksam 

hetsplan- 

Kirurgisk 

vård 

Verksam 

hetsplan- 

Medicinsk 

vård 

Verksam 

hetsplan- 

Psykiatri, 

rehab, 

diagnostik 

Verksam 

hetsplan- 

Vårdcen-

tralerna 

Bra Liv 

Tillgänglighet X  X X X X 

Information X  X X X X 

Samtycke X  X X X X 

Delaktighet X  X X X X 

Fast 

Vårdkontakt 

X      

Samordnad 

Individuell 

planering (SIP) 

X      

Val av 

behandling-

salternativ 

      

Val av 

hjälpmedel 

      

Ny medicinsk 

bedömning 

      

Val av utförare       

Personuppgifter       

Intyg       

Klagomål       

Deltagande i 

patientsäker-

hetsarbetet 

      

Källa: Region Jönköping 

Budget med verksamhetsplan 2019 (Flerårsplan 2020-2021) 

Budget 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021 har inriktningen att förverkliga visionen 
“För ett bra liv i en attraktiv region”. Ett av regionens strategiska mål utifrån medborgar 
och kundperspektivet, är en jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder. Detta med 
framgångsfaktorn vård med hög tillgänglighet. Här används mätetal i form av väntetider till 
medicinsk bedömning, specialiserad vård och operation.  



 

10 
 

Det framgår att en del av den personcentrerade vården är att regionen strävar efter att på 
olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. En viktig 
framgångsfaktor är att möta hela människan och där individens berättelse är 
utgångspunkten för partnerskap och gemensam planering. Enligt samma framgångsfaktor 
ska den nära vården utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres 
behov. Patienter med stora vårdbehov exempelvis multisjuka och äldre ska erbjudas 
kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. Patienten ska också erbjudas ett 
patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. 

Internkontrollplaner för 2018 och 2019, regionövergripande och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård 

I såväl de regionövergripande internkontrollplanerna för 2018 och 2019 som nämndens 
internkontrollplanerna för 2018 och 2019 förekommer inte patientlagen eller delar av den 
som kontrollmoment.  

Verksamhetsplaner 

För att uppnå det strategisk målet jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder har område 
Kirurgisk vård som mål att utveckla den personcentrerade vården. Detta genom att på 
olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. Ett av dessa sätt är 
patientkontrakt. Patientkontraktet handlar om att i varje möte mellan individen och vården 
söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för 
den personen. Detta ska mätas genom att använda sig av resultatet i den nationella 
patientenkäten. Av verksamhetsplanen för område Medicinsk vård framgår att störst 
förbättringspotential finns inom dimensionen "Information och kunskap". Samtliga 
kliniker/enheter arbetar med handlingsplaner för att förbättra detta. 

Ett annat mål är att förbättra tillgängligheten. Vården ska vara tillgänglig när man behöver 
den. Fortsatt arbete ska ske med att förbättra tillgängligheten inom olika specialiteter och 
verksamhetsområden. Här kommer olika mätetal att användas.  

I verksamhetsplanen för psykiatri, rehabilitering och diagnostik finns även ett mål att 
säkerställa dokumenterade individuella vårdplaner. Den psykiatriska vårdplanen syftar till 
att tydliggöra patientens resurser, behov, problem och mål. Dokumentationen i 
vårdplanen kan delas mellan patienten, vårdpersonal och eventuella närstående. I 
vårdplanen finns även information om vem som har ansvaret för planerade insatser samt 
vem som är patientens kontaktperson och/eller fasta vårdkontakt. Vårdplanen är ett 
underlag för utvärdering och uppföljning av patientens situation och behandling. 

Vårdcentralerna har, utöver målet om att förbättra tillgängligheten även som mål att ha 
flexibla öppettider vid vårdcentraler och göra närakuter/jourcentraler mer tillgängliga.  

Övrigt 

I Regelbok Primärvård i Region Jönköpings län finns information om patientlagen och 
vilka krav som ställs på utförarna. Av regelboken framkommer vilka rättigheter patienten 
har, om patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP), fast vårdkontakt och 
läkarkontakt, klagomål och vårdgaranti. 
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Uppföljning Tertial 1 2019 

I delårsrapporten, tertial 1, 2019, för de olika områdena redovisas målen kopplade till 
patientlagen till viss del. I delårsrapporten för kirurgisk vård framkommer att området 
Information och kunskap ligger under målvärdet. Utifrån resultatet har verksamheten valt 
att arbeta vidare med att förbättra patientens delaktighet. Flera verksamheter genomför 
sina egna patientenkäter för att följa utvecklingen. Målet avseende tillgängligheten 
uppnås inte, och det bör utredas vidare. Ett antal aktiviteter kring målen anges, men inte 
konkret gällande åtgärder för att nå upp till uppsatta mål.  

För medicinsk vård förväntas faktiskt tid till operation/åtgärd inom specialiserad vård att 
uppnås, medan övriga mål avseende jämlik hälsa och tillgängligheten inte gör det. Här 
redogörs för en del anledningar till att målen inte uppfylls. Läkarrekrytering till vakanser är 
en aktiv åtgärd för att komma tillrätta med tillgängligheten inom vissa specialiteter. Ett 
arbete har också påbörjats med kapacitets- och produktionsstyrning. 

För område Psykiatri beskrivs ett utvecklingsarbete för att förbättra patient- och 
närståendes inflytande. Gällande tillgängligheten är flera mätetal uppfyllda medan andra 
är delvis uppfyllda. Målsättningen vad gäller faktiskt väntetid till besök inom barn- och 
ungdomspsykiatrin är långt ifrån uppfylld. Aktiviteter och orsaker diskuteras i analysen, 
samt åtgärder för att förbättra resultaten. 

Av vårdcentralernas Bra Liv delårsrapport framgår att mätetalet vårdgarantibesök inom tre 
dagar endast delvis är uppfyllt. För att förbättra tillgängligheten bedrivs ett antal 
förbättringsarbeten.  

Ledningssystem 

Region Jönköpings ledningssystemet innehåller riktlinjer och rutiner för patientlagens 
olika delar. 

Intervjuer 

Av intervjuer framgår att patientlagen till viss del genomsyras i budget och 
verksamhetsplaner i bland annat medborgar- och kundperspektivet. I verksamhetsplaner 
finns olika mätningar, exempelvis gällande patientens delaktighet. Det finns dock delar i 
patientlagen som inte efterfrågas i styrningen. Det uppges vara en avvägning vad gäller 
hur mycket av verksamheten som ska omfattas av uppföljning och konsekvensen kan bli 
att uppföljningen blir administrativt betungande. Någon framhåller behovet av att 
avvikelserapporteringssystemet även fångar upp avvikelser gentemot 
patientlagstiftningen. 

2.2.2. Bedömning 

Har styrelse/nämnd utövat styrning, uppföljning och kontroll avseende implementering 
och efterlevnad av patientlagen? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Styrelse/nämnd ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som är gällande för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
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Det finns rutiner och riktlinjer framtagna i ledningssystemet som omfattar patientlagens 
delar. Styrelse/nämnd har för år 2019 utövat en övergripande styrning och uppföljning 
avseende sex av de fjorton områdena i patientlagen.  

Vissa delar av patientlagen omfattas inte av styrning, uppföljning och kontroll. Någon upp-
följning av om patientlagen efterlevs i sin helhet sker inte. Vi noterar att patientlagen inte 
förekommer i den interna kontrollen vilket vi anser vara en brist. 

 

2.3. Har styrelse/nämnd säkerställt att verksamheten bedriver ett systema-

tiskt kvalitetsarbete för att uppfylla skyldigheterna i patientlagen? 

2.3.1. Patientkontrakt 

SKL och staten har träffat tre överenskommelser inom hälso- och sjukvården för år 2019 
som innehåller delar som ska stärka arbetet med patientkontrakt. Tanken är att införandet 
av patientkontrakt kan bidra med utvecklade arbetssätt och digitala hjälpmedel som dels 
kan förbättra tillgängligheten, dels utgöra en viktig del i omställningen till en god och nära 
vård. 

Patientkontraktet ska skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården 
bygger på samskapande och gemensamt ansvar. Patientkontraktet är inget juridiskt kon-
trakt utan bör ses som ett kultur- och strukturarbete som ska bidra till bättre delaktighet, 
samordning, tillgänglighet och samverkan. Patientkontraktet handlar om att i varje möte 
mellan individen och vården söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja 
utifrån vad som är viktigt för den personen. Konceptet består av fyra delar, baserade på 
gemensam värdegrund och gemensamt ansvar: 

- Överenskommelse – Hur patienten ska vara delaktig utgår ifrån patientens egna 
förutsättningar och vilja. Tillsammans skapas en överenskommelse med tydligt 
ansvar för vårdgivare och vårdtagare. 

- Fast vårdkontakt – Skapar förutsättningar för kontinuitet och samordning för pati-
enten. Fast vårdkontakt skapar också en större trygghet för patienten, som dessu-
tom inte behöver berätta sin historia om och om igen 

- Överenskommen tid – Tid i handen eller att själv via e-tjänster hantera sina tider. 
Att få vård inom rimlig tid och när patienten behöver och kan komma. Att veta sitt 
nästa steg i sin vård och behandling 

- Sammanhållen plan – En plan som utgår från individens samlade behov som 
skapar trygghet, samtidigt stärker individens ställning till aktivitet och medverkan. 

Av Region Jönköpings budget för år 2019 under avsnitt Personcentrerad vård med hög 
tillgänglighet framgår att ”Den nära vården behöver utveckla sitt omhändertagande för att 
möta multisjukas och äldres behov. Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multi-
sjuka och äldre, ska erbjudas kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. Patienten ska 
även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla inplane-
rade vårdinsatser”. 

Det finns en målsättning om att ”Alla invånare som varit i kontakt med vården ska till 90 % 
uppleva: Delaktighet, tillgodosedd information, tillgänglighet och förtroende”. Detta mäts i 
den nationella patientenkäten. Målsättningen är ett projektmål för regionens arbete med 
patientkontrakt. Målet uppges vara högt, men utifrån en internationell jämförelse inte ore-
alistiskt. 
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Av intervjuer framgår att arbetet med patientkontrakt påbörjades under våren 2018. Istäl-
let för att implementera ”något nytt” innebar arbetet att istället använda befintliga proces-
ser såsom SIP. Under år 2018 var det fokus på patientgrupper med mer ”komplexa be-
hov”, många gånger äldre multisjuka. Under året granskades dokumentationen av ge-
nomförda samordnade individuella planer. Granskningen visade att planerna uppvisade 
en stor variation vad gäller kvalitet. Bland annat visade planerna att det inte fanns någon 
överenskommelse mellan patienten och vården. Det saknades också information om ett 
”nästa steg” eller ”plan B” om beslutad behandling inte fungerar. 

Ett förbättringsarbete påbörjades med länets vårdsamordnare inom primärvården. Efter 
en ny mätning under våren 2019 kunde konstateras att planerna hade blivit bättre, och att  
variationen mellan de upprättade planerna hade minskat. Journalsystemet Cosmic har 
också utvecklats och kompletteras med uppgift om bland annat Fast vårdkontakt. Under 
2019 fortsätter förändringsarbetet inom hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. Via ”ge-
nombrottsmetodiken” är tanken att patientkontrakt ska involveras i organisationen. Alla 
verksamheter får göra en nulägesanalys hur ”kontraktet” fungerar. 

Barn- och ungdomshälsan inom Område Medicinsk Vård använder en form av patientkon-
trakt som tydliggör för både familjerna och behandlarna vad målet med behandlingen är 
och vem som gör vad. 

2.3.2. Delaktighet 

I ledningssystemet anges inget specifikt angående delaktighet och skrivningarna i patient-
lagen. 

Av intervjuer framgår att delaktighet är ett område som organisationen har jobbat länge 
med och hänvisar bland annat till arbetet med personcentrerad vård. Det uppges ha tagit 
några år innan vården har fått detta arbete på plats. Någon framhåller att detta är ett om-
råde som vården arbetat länge med, men det har saknats ett bra verktyg för att åstad-
komma en bättre medverkan i vården för patient och närstående. 

I intervjuerna hänvisar samtliga till det pågående arbetet runt patientkontrakt. Här återges 
förhoppningar om att åstadkomma en ökad delaktighet hos patienter och anhöriga. Sam-
tidigt framhålls svårigheten att hitta en bra modell och lösa en del praktiska frågor. Det 
handlar om ett förändrat arbetssätt och att få med sig medarbetarna. Exempelvis kan ett 
mottagningsbesök ta längre tid med ökad dokumentation. Det ställer också andra krav på 
patienten som tidigare varit mottagare och nu ska bli delaktig i vården. 

Exempel på delaktighet ges också när det kommer till arbetet med samverkan och indivi-
duella planer där planeringen görs tillsammans med patienten för att öka dennes involve-
ring och delaktighet. Inom psykiatrin tas vårdplanen alltid fram tillsammans med patien-
ten.  

Uppföljning av patientens delaktighet sker genom den nationella patientenkäten. Nation-
ellt gemensamma undersökningar har genomförts vartannat år inom primärvård, somatisk 
öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjuk-
vård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri. Av Region Jönköpings läns 
årsredovisning för år 2018 framgår att det finns brister när det gäller delaktighet och invol-
vering. 

2.3.3. Fast vårdkontakt och individuell planering (SIP) 

I ledningssystemet finns riktlinjer för fast vårdkontakt. Här framgår bland annat att verk-
samhetschefen ansvarar för att det finns rutiner och modeller som gör det möjligt att upp-
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fylla bestämmelsen om fast vårdkontakt. Vissa patienter kan behöva fler än en fast vård-
kontakt. Vem eller vilka som utses till fast vårdkontakt dokumenteras i Cosmic. 

Av intervjuer framgår att detta är ett område där det bedöms finnas behov av fortsatt ut-
vecklingsarbete. Patienterna uppges generellt vara omedvetna om denna rättighet. Av 
intervjuer framgår att fast vårdkontakt ges då patient begär det. Det beskrivs som kompli-
cerat om patienten är under behandling hos flera olika verksamheter. Hur detta ska han-
teras uppges ännu inte vara löst. Tydligt exempel på när patienten ges en fast vårdkon-
takt är i samband med utskrivning från specialiserad vård och i vårdplaneringsprocessen. 
Vid detta tillfälle utses vårdsamordnaren till fast vårdkontakt. Ett annat exempel är can-
cersjukvården där alla patienter som diagnosticeras med cancer får en kontaktsjukskö-
terska. Ytterligare exempel finns inom den psykiatriska öppenvården, där alla patienter 
som är i behov av specialistpsykiatrisk vård får en kontaktperson (sjuksköterska eller an-
nan behandlare). För vissa patientgrupper inom psykiatrin finns även möjlighet till sam-
ordning av vården via case managers (CM). 

I patientjournalen dokumenteras uppgift om fast vårdkontakt. Detta har tidigare skett i 
löptext i journal, men som tidigare har beskrivits finns det från och med våren 2019 möj-
lighet att ange uppgiften i ett sökfält i journalen. Det sker ingen generell uppföljning av 
förekomst av fast vårdkontakt i journal. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av 
förekomst av fast vårdkontakt inom primärvården. I förhållande till antalet listade patienter 
är andelen patienter med utsedd fast vårdkontakt låg. Av övriga intervjuer framgår att det 
finns brister vad gäller förekomst av fast vårdkontakt och dokumentation därav i varie-
rande utsträckning. 

När det gäller individuell planering eller samordnad individuell plan (SIP) sker ett utveckl-
ingsarbete inom ramen för arbetet med patientkontrakt. Inom primärvården och psykiatrin 
upprättas en SIP i samband med vårdplanering. 

På fullmäktigenivå förekommer inte SIP som systemmätetal. Till viss del sker uppföljning 
vad gäller förekomst av SIP, exempelvis inom primärvården. SIP följs också inom de olika 
strategigrupperna. Det sker ingen samlad uppföljning då SIP kan ske på olika sätt inom 
vården. 

2.3.4. Ny medicinsk bedömning 

I ledningssystemet finns riktlinje för Ny medicinsk bedömning. Här anges bland annat att 
det är den läkare som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient som avgör vad 
som faller inom definitionen livshotande och särskilt allvarlig sjukdom. Patientens värde-
ring bör tillmätas stor betydelse om det rör sig om allvarlig sjukdom eller skada, även om 
det medför kostnadsökningar. Om ny medicinsk bedömning ska utföras av vårdgivare i 
annat län skrivs en specialistvårdsremiss. 

Av intervjuerna framgår generellt att det görs en generös tolkning av kriterierna för ny 
medicinsk bedömning och att patienterna i stor utsträckning ges denna möjlighet. 

Ny medicinsk bedömning kan initieras av läkaren, exempelvis att få en sk second opinion 
från Universitetssjukhuset i Linköping eller annat sjukhus i länet. Det kan också vara pati-
enten som inte är nöjd och ställer krav. Ytterst är det Region Jönköping som tar beslut om 
behandlingen. 

Av intervjuerna framkommer att det förekommer Ny medicinsk bedömning, men att det 
inte är särskilt vanligt förekommande. Det finns inget särskilt sökord i journalen. Det sker 
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således ingen systematisk dokumentation och uppföljning av förekomst av Ny medicinsk 
bedömning i vården.  

2.3.5. Val av utförare 

I ledningssystemet finns förtydliganden om rätt att välja utförare. Det finns förtydliganden 
om remissregler i portalen Patienträttigheter samt uppgift om utomlänsvård. En patient 
har rätt att välja vårdgivare/utförare av offentligt finansierad öppen vård i hela landet. Rät-
ten gäller val av vårdcentral, öppenspecialiserad vård (inklusive dagkirurgi) och öppen 
högspecialiserad vård. 

Av intervjuer framgår att det sker rörelser över länsgränserna och att invånare utnyttjar 
denna rättighet. Antalet patienter inom regionen som har valt att byta utförare uppges inte 
ha ökat i och med den nya patientlagen. Generellt har Region Jönköping en bättre till-
gänglighet än angränsande landsting/regioner. 

2.3.6. Bedömning 

Har styrelse/nämnd säkerställt att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 
för att uppfylla skyldigheterna i patientlagen? 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Nämnden är i egenskap av vårdgivare ansvarig för att verksamheten har ett ledningssy-
stem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksam-
heten.  

Det pågår ett aktivt arbete inom ramen för projektet patientkontrakt som syftar till att upp-
fylla delar av skyldigheterna i patientlagen. Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som nu 
genomförs.  

Det finns rutiner och riktlinjer framtagna för patientlagens olika delar. Av genomförd 
granskning framgår dock att rutiner och riktlinjer tillämpas i varierande utsträckning. 

I de granskade verksamheterna finns det i nuläget möjlighet att följa upp delar av patient-
lagen såsom exempelvis tillgänglighet och delaktighet. För de områden i patientlagen 
som omfattas av denna granskning finns i dagsläget begränsade förutsättningar att följa 
upp verksamheternas följsamhet till patientlagen. Exempelvis saknas möjlighet i nuläget 
att följa upp förekomst av Ny medicinsk bedömning. Det saknas uppgift om hur vanligt 
förekommande detta är, om det sker en ökning/minskning över tid samt inom vilka områ-
den det är förekommande. Uppgift om Fast vårdkontakt har tidigare endast varit möjlig att 
dokumentera i löptext i patientjournalen. Genom att nu skapa sökord i patientjournalen 
möjliggörs en systematisk uppföljning. Det förutsätter dock att vårdens medarbetare do-
kumenterar uppgiften.  

2.4. Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att implementera patientlagen i 

organisationen? 

2.4.1. Iakttagelser 

En projektgrupp inom Region Jönköping bildades för att förbereda verksamheten inför att 
patientlagen skulle träda ikraft. En handlingsplan togs fram innehållande aktiviteter och 
uppgift om ansvarig tjänsteman. I projektgruppen analyserades vilket stöd och vilka nya 
riktlinjer som behövde tas fram. Många delar av patientlagen fanns ju sedan tidigare både 
i lagstiftning och i verksamheten. En kommunikationsplan togs fram innehållande såväl 
interna som externa informationsinsatser. Införandet avslutades under år 2015. 
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Information om patientens rätt och patientlagen finns på 1177 Vårdguiden. Information om 
Regler och rättigheter i vården finns också på regionens hemsida där hänvisning sker till 
1177 Vårdguiden. Det finns också information på intranätet tillgängligt för medarbetarna. 

Av intervjuer ges lite olika bilder av om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att implemen-
tera patientlagen i organisationen. Delar av patientlagen fanns redan implementerad, ex-
empelvis tillgängligheten. Företrädare från primärvården menar att det har varit bristfälliga 
insatser gällande område såsom delaktighet. Inom Medicinsk vård framhålls att det finns 
mycket kvar att jobba med. Arbetet med patientkontrakt har precis börjat. Det handlar 
också om kulturfrågor för medarbetarna att individualisera vården.  

Av intervjuer framgår att det är få patienter som känner till sina rättigheter enligt patientla-
gen och begär exempelvis fast vårdkontakt. Vårdgarantin är svår att hålla, särskilt under 
sommaren. Patientlagens intentioner är positiva, men rent praktiskt så har det inte inne-
burit några större förändringar i arbetssättet ute i verksamheterna. 

2.4.2. Bedömning 

Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att implementera patientlagen i organisationen? 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Region Jönköping tog fram en struktur och plan för implementering av patientlagen. In-
formation om patientens rätt finns samlad på 1177 Vårdguiden, vilken också Region Jön-
köping hänvisar till. Huruvida informationsinsatserna varit tillräckliga och om invånarna 
har kunskap om sina rättigheter kan vi inte uttala oss om inom ramen för denna gransk-
ning. 

Patientlagen trädde i kraft 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra 
patientens ställning samt att vidare främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet. Många av de skyldigheter som framgår av patientlagen gäller sedan tidigare 
enligt andra författningar, några har justerats, men bara ett fåtal var nya i patientlagen. 
Andra delar är inte lika väl utvecklade.  

Vi bedömer att det sker ett aktivt arbete inom Region Jönköping beträffande framtagande 
av patientkontrakt, vilket innefattar flera delar av patientlagstiftningen såsom delaktighet, 
samordnad individuell plan och fast vårdkontakt. Patientlagen infördes dock år 2015 och 
det är först nu som det finns konkreta verktyg och arbetssätt framme för att infria lagstift-
ningens intentioner. Det finns frågor angående exempelvis fast vårdkontakt som ännu inte 
är lösta. Syftet med bestämmelsen är bland annat att tydliggöra vårdens ansvar för sam-
ordning och kontinuitet vilket ännu inte är utvecklat. Implementeringen av patientkontrakt 
innebär också ett förändrat arbets- och förhållningssätt som främjar patientens ställning 
vilket kommer att ta tid att implementera i organisationen. 
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att Regionstyrelsens och Nämnden för folkhälsa och sjukvård styrning, upp-
följning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av patientlagen inte är helt tillräcklig. 

Det finns en styrning och uppföljning som omfattar delar av patientlagstiftningen. Arbetet 
med den interna kontrollen kan dock utvecklas. Det pågår ett aktivt arbete inom ramen för 
projektet patientkontrakt vilket syftar till att uppfylla delar av skyldigheterna i patientlagen 
och framförallt utveckla delaktigheten i vården hos patienter och närstående.  

För de områden i patientlagen som omfattas av denna granskning finns i dagsläget be-
gränsade förutsättningar att följa upp verksamheternas följsamhet till patientlagen. Pati-
entlagen infördes år 2015 och det är först nu som det finns konkreta verktyg och arbets-
sätt framme för att infria lagstiftningens intentioner.  

Vår bedömning baseras i övrigt på avstämning av angivna kontrollmål.  

3.1. Kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Har styrelse/nämnd 

utövat styrning, upp-

följning och kontroll 

avseende imple-

mentering och efter-

levnad av patientla-

gen? 

Delvis Uppfyllt 

Det finns rutiner och riktlinjer fram-

tagna i ledningssystemet som omfat-

tar patientlagens delar. Styrelse/ 

nämnd har för år 2019 utövat en 

övergripande styrning och uppföljning 

avseende sex av de fjorton områdena 

i patientlagen.  

Vissa delar av patientlagen omfattas 

inte av styrning, uppföljning och kon-

troll. Någon uppföljning av om patient-

lagen efterlevs i sin helhet efter sker 

inte. Vi noterar att patientlagen inte fö-

rekommer i den interna kontrollen vil-

ket vi anser vara en brist. 

 

Har nämnden sä-

kerställt att verk-

samheten bedriver 

ett systematiskt kva-

litetsarbete för att 

uppfylla skyldighet-

erna i patientlagen? 

Delvis Uppfyllt 

Det pågår ett aktivt arbete inom ra-

men för projektet patientkontrakt som 

syftar till att uppfylla delar av skyldig-

heterna i patientlagen. Vi ser positivt 

på det utvecklingsarbete som nu ge-

nomförs.  

Det finns rutiner och riktlinjer fram-

tagna för patientlagens olika delar. Av 

genomförd granskning framgår dock 

att rutiner och riktlinjer tillämpas i vari-
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erande utsträckning. 

I de granskade verksamheterna finns 

det i nuläget möjlighet att följa upp de-

lar av patientlagen såsom exempelvis 

tillgänglighet och delaktighet. För de 

områden i patientlagen som omfattas 

av denna granskning finns i dagsläget 

begränsade förutsättningar att följa 

upp verksamheternas följsamhet till 

patientlagen.  

Har tillräckliga åt-

gärder vidtagits för 

att implementera 

patientlagen i orga-

nisationen? 

Delvis Uppfyllt 

Region Jönköping tog fram en struktur 

och plan för implementering av pati-

entlagen. Information om patientens 

rätt finns samlad på 1177 Vårdguiden, 

vilken också Region Jönköping hänvi-

sar till. Huruvida informationsinsatser-

na varit tillräckliga och om invånarna 

har kunskap om sina rättigheter kan vi 

inte uttala oss om inom ramen för 

denna granskning. 

Vi bedömer att det sker ett aktivt ar-

bete inom Region Jönköping beträf-

fande framtagande av patientkontrakt, 

vilket innefattar flera delar av patient-

lagstiftningen såsom delaktighet, 

samordnad individuell plan och fast 

vårdkontakt. Patientlagen infördes 

dock år 2015 och det är först nu som 

det finns konkreta verktyg och arbets-

sätt framme för att infria lagstiftning-

ens intentioner. Det finns frågor angå-

ende exempelvis fast vårdkontakt som 

ännu inte är lösta. Implementeringen 

av patientkontrakt innebär också ett 

förändrat arbets- och förhållningssätt 

som främjar patientens ställning vilket 

kommer att ta tid att implementera i 

organisationen. 
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3.2. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas Nämnden för folkhälsa och sjuk-
vård att: 

- Utveckla styrningen och säkerställa att innehållet i Patientlagen omfattas 
av nämndens interna kontroll. 

- Utveckla dokumentationen avseende innehåll och uppgifter i patientlagen 
såsom Fast vårdkontakt och Ny medicinsk bedömning. 

- Utveckla funktionen Fast vårdkontakt och tydliggöra vårdens ansvar för 
samordning och kontinuitet. 
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 Bilagor 
Intervjupersoner 

- Sektionschef patienträttigheter, Folkhälsa och sjukvård 

- Hälso- och sjukvårdsstrateg, Folkhälsa och sjukvård 

- Sjukvårdsdirektör, Psykiatri, Rehabilitering och diagnostik  

- Verksamhetschef, Psykiatriska kliniken Jönköping  

- Administrativ enhetschef Chef, Psykiatriska klinken Eksjö  

- TF verksamhetschef, Psykiatriska kliniken Eksjö 

- Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård  

- Verksamhetschef, Ortopedkliniken i Eksjö 

- Sjukvårdsdirektör Medicinsk vård 

- Verksamhetschef, Medicinkliniken Jönköping 

- Direktör, Vårdcentralerna Bra Liv 

- Verksamhetschef Tranås vårdcentral  

 

Granskade dokument 

- Regeringens proposition 2013/2014:106 – patientlag 

- Patientlagen (2014:821) 

- Information och riktlinjer om patientlagen på Regionens intranät 

- 1177- Vårdguiden- vad gäller när du söker vård i Jönköpings län.  

- Budget med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021, Region Jönköpings 
län 

- Verksamhetsplan 2019, Kirurgisk vård 

- Verksamhetsplan 2019, Medicinsk vård 

- Verksamhetsplan 2019, Psykiatri, rehab, diagnostik 

- Verksamhetsplan 2019, Vårdcentralerna Bra Liv. 

- Delårsrapport, tertial 1, 2019, Kirurgisk vård 

- Delårsrapport, tertial 1, 2019, Medicinsk vård 

- Delårsrapport, tertial 1, 2019 Psykiatri, rehab diagnostik 

- Delårsrapport, tertial 1 , 2019, Vårdcentralerna Bra Liv 

- Internkontrollplan, 2018, Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

- Internkontrollplan 2018, regionövergripande 

- Internkontrollplan 2019, regionövergripande 
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- Särskilda kontrollmoment 2018 för Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

- Missiv- Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Intern kontrollplan 2019 

- Internkontrollplan 2019, Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

- Uppföljning internkontroll, 2018, regionövergripande 
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