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Sammanfattning 
Under året registrerade patientnämnden 385 nya ärenden, vilket var 17 procent 

fler än föregående år. Patientnämndens arbete är inriktat på att bidra till 

problemlösning för patient och närstående samt återföring av erfarenheter till 

ansvariga för verksamheten.  Patientnämnden har noterat att ett ökat antal ärenden 

varit komplexa och att de i många fall berört flera vårdgivare och/eller flera 

vårdenheter. Av ärendena avsåg 334 hälso- och sjukvård, 21 tandvård,  

5 kommunal vård och 25 övriga. Patientnämndsärenden inom kommunerna är få. 

I syfte att öka/förbättra kännedom om patientnämndens verksamhet har nämnden 

träffat primärkommunala nämnden för dialog. 

 

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 och Enskildas klagomål. 

 

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

bemötande och kommunikation. Det är fler kvinnor än män som känner sig illa 

bemötta och att deras symtom inte blir tagna på allvar.  

För den enskilde kan det vara svårt att förstå olika begrepp som primärvård, 

specialiserad vård, högspecialiserad vård och kommunal hälso- och sjukvård. Vad 

som är vårdval, valfrihetsvård och vårdgaranti är inte känt för alla eller vilka 

regler som gäller för så kallad second opinion eller förnyad medicinsk bedömning. 

 

Händelser som är relaterade till läkemedel är en vanlig orsak till att patienter 

utsätts för eller riskerar vårdskada. En vanlig orsak till klagomål var bristande 

samarbete mellan olika vårdenheter och dåligt fungerande vårdprocesser som 

medförde att behandling fördröjdes. Under 2012 har patientnämnden 

uppmärksammat ett flertal ärenden som handlar om brister inom vårdens 

skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Ärenden består till stor del 

av oklarheter om remisser skickats, remisser och undersökningsresultat som 

kommit bort, lång tid innan remiss hanteras samt att patienten inte vet vad som 

ska hända i nästa skede och att det är oklart vem som ansvarar för vad. 

 

Patientnämnden förordnar stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom 

psykiatrin. Patientnämnden har, via förvaltningsrätten i Jönköping, erhållit 

information över antal tvångsvårdsbeslut i Jönköpings län under perioden år 2012, 

vilket är totalt 942 beslut (755 LPT och 187 LRV).  

Patientnämnden har under 2012 från de psykiatriska klinikerna i länet mottagit 14 

anmälningar om önskan att få stödperson (10 LPT och 4 LRV). Utöver detta har 

patientnämnden informerats om patientens inställning till stödperson i 26 

tvångsvårdsbeslut. 

 



 

   

       

 
 

 

Utifrån patientnämndens uppdrag är bedömningen att flertalet av de ärenden som 

behandlats i nämnden har avslutats på ett bra sätt i samverkan med berörda 

verksamheter. 
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1. Bakgrund 

1.1. Om man som patient eller närstående inte är nöjd 
Anställda inom hälso- och sjukvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå 

kan det hända att man som patient eller 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 som patient, närstående och även personal 

kan vända sig till. 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.  

1.2. Jönköpings län 
Jönköpings län utgörs av 13 kommuner och är landets femte största län med 338 

712  invånare. Medellivslängden i länet är något högre än i övriga riket. För 

kvinnor 83,7 (riket83,4) och män 79,8 (riket 79,4). 

2. Patientnämnden och lagstiftningen 

2.1. Lagstiftningen om patientnämndsverksamhet 
Enligt lag om patientnämndsverksamhet mm (1998:1656), som gäller från och 

med 1999-01-01, ska inom varje landsting och kommun finnas en eller flera 

patientnämnder. I och med förändringar i lagstiftningen, (SFS 2010:670) har 

uppdraget till nämnderna utökats. 

 

2.1.1. Nämndens huvuduppgift är att stödja och hjälpa inom: 
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. Särskilda uppgifter 
Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda 

patienter och närstående och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet 

i hälso- och sjukvården genom:  

att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina 

intressen i hälso- och sjukvården,  

att främja kontakterna mellan patienter och personal,  

att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt,  

att rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till 

behandlingsansvariga vårdenheter och vårdgivare,  

 

att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om 

sin verksamhet (SFS 2010:670, 2 §). 

att uppmärksamma socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av 

myndighetens tillsyn. (SFS 2010:670, 4 §). 

att senast den sista februari varje år till socialstyrelsen lämna en redogörelse över 

patientnämndsverksamheten under föregående år.  

att utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och 

rättspsykiatrisk vård samt för isolerade enligt smittskyddslagen. 

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. Nämnden 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 avdelningen 

Folkhälsa och sjukvård 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  
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Boel Lago (C) 

Bertil Nilsson (M) 

Kenth Persson (S)          

 
2.3.2. Ersättare i patientnämnden  
Magnus Dauhn (S) tom 2012-02-07 

Eber Fransson (S) 

Sonja Rundgren (C) 

Margareta Karlberg (FP) 

Sabina Karvo (MP) tom 2012-10-30 

Desiré Törnqvist (S) from 2012-02-07 

Bevan Berthelsen (MP) from 2012-10-30  

2.4. Patientnämndens sammanträden och aktiviteter 2012 
Patientnämnden har haft sju sammanträden under 2012. Dessa har, förutom på 

landstingets kansli varit förlagda till: 

 Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. 

 SOS Alarm, Jönköping. 

 Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. 

 Rydaholms vårdcentral. 

 Tranås vårdcentral. 

 Art Clinic, Jönköping. 

 

2.4.1. Aktiviteter 
Handläggare/sekreterare har deltagit i konferenser. 

 Nationell patientnämndskonferens 

 Nationellt nätverk för patientnämnder 

 

2.4.2. Information till andra berörda 
Nämndens presidium och handläggare/sekreterare har informerat om 

patientnämnden, och haft dialog med ansvariga vid: 

 Primärkommunala nämnden (PKN) 

 Jönköpings Kontaktpersonsföreningen 

2.5. 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 

eller patientförsäkringen, vara ett ärende om patient/närstående ber om råd och 

vägledning. 
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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 eller använda patientnämndens e-postbrevlåda.  

Ett ärende anmäls av patienten själv (64 procent) eller närstående (35 procent). 

Även vårdpersonal kan initiera ett ärende, vilket förekom i några fall.   

Om de som kontaktat patientnämnden utgör ett genomsnitt av de 

patienter/närstående som kommer i kontakt med hälso- och sjukvård och 

tandvården, kan inte här bedömas. Sannolikt är, 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 2012 har 62 procent av alla registrerade ärenden inletts med 

telefonsamtal. 

Många 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. 33 procent av de registrerade ärendena inkom med 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. 

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 
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kansliet skickas de tillsammans med en begäran om yttrande till berörd 

verksamhetschef eller motsvarande. I 45 procent (35 procent män och 65 procent 

kvinnor) av de registrerade klagomålen/synpunkterna har kontakt tagits med 

vården och muntlig eller skriftlig kommentar/ yttrande har begärts in från 

verksamhetsansvarig. 

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. 

Under året har det varit vårdenheter som konsekvent, trots flera påminnelser, inte 

inkommit med svar till patientnämndens kansli. Personer som vänder sig till 

patientnämndens kansli 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 2012 
3.4.1 Ärendeutveckling  
Patientnämnden har under året registrerat 385 nya ärenden, vilket motsvarar antal 

personer som kontaktat nämnden. En ökning med 17 procent jämfört med 2011.  

Patientens direktkanal har därutöver handlagt 726 ärenden vilket är en minskning 

med 18,5 procent, (891 ärenden 2011).   

 

Figur 1. Antal registrerade nya ärenden i patientnämndens databas år 2007-2012. 

 

Antalet ärenden bör ställas i relation till de över två och en halv miljoner 

vårdkontakter som sker inom Jönköpings län varje år. I relation till länets 

befolkning uppgick patientnämndens ärenden till cirka 1,14 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.  
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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. 

Av ärendena avsåg 334 hälso- och sjukvård, 21 tandvård, 5 kommunal vård och 

25 övriga. 

 
Figur 2. Jämförelse av antal nya ärenden och vårdform i patientnämnden år 2011och 

2012. 

 

Patientnämndsärenden inom kommunerna är få. Granskning av kommunernas 

hemsidor visar att tre kommuner har information om patientnämnden. I syfte att 

öka/förbättra kännedom om patientnämndens verksamhet har nämnden träffat 

primärkommunala nämnden (PKN) för dialog. 

 
3.4.2. Kön/åldersfördelning ärenden 
Det är fler kvinnor än män som vänder sig till patientnämnden. Fördelningen är 61 

procent kvinnor och 39 procent män.  

 
Figur 3.  Könsfördelning och vårdform nya ärenden i patientnämnden år 2012. 
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Figur 4. Kön och åldersfördelning bland de som kontaktat patientnämnden år 2012. 

 

De flesta ärenden förmedlas av kvinnor, men i ärenden som rör unga patienten 

(upp till 19 år) återfinns fler pojkar/män än flickor/kvinnor. I åldern 20-89 år 

dominerar kvinnor. I åldersgruppen 90 och äldre är könsfördelningen så gott som 

lika. 

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/anhörig till 

Patientskadeförsäkringen LÖF eller till Socialstyrelsen och Enskildas klagomål. 

Klassificeringen av ärenden görs under följande huvudrubriker, som är nationellt 

framtagna av patientnämnderna i landet. 

 Bemötande och kommunikation 

 Organisation, regler och resurser 

 Vård och behandling 

 

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. 

 
Figur 5. Antal registrerade nya ärenden under respektive huvudrubrik och kön år 2012. 
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I den fortsatta ärenderedovisningen, som består av kvantitativ och kvalitativ 

analys, har redovisningens struktur utgått från ovanstående redovisade 

huvudrubriker.  

Citaten är hämtade ur inkomna synpunkter från patienter/närstående. 

4.1. Bemötande och kommunikation   
Bemötande och kommunikation.  

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

bemötande och kommunikation. Bland ärenden som redovisas i huvudgruppen 

vård och behandling avsåg cirka 30 procent även klagomål, som handlade om att 

patienten ansåg att han/hon hade fått ett dåligt bemötande.  

Registrerade ärenden som handlade enbart om brister i bemötande, 

kommunikation och information har minskat sedan föregående år (11 procent) och 

omfattar totalt 75 ärenden. Dessa utgjorde 19,5 procent av alla ärenden. 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.  

 

Inom denna huvudrubrik registreras ärenden i följande underrubriker:  

 Bemötande - Bristande empati (58 %)  

 Information - kommunikation (34 %)  

 Kulturella – språkliga hinder (2 %)  

 Samspel med närstående (6 %)  

 

4.1.1. Bemötande – bristande empati 
Några har framfört synpunkter på bristande empati från läkare i samband med att 

allvarliga besked förmedlats. Följande synpunkt på bristande empati har inkommit 

från anhörig. 

”I samband med moderns inläggning på geriatriska kliniken börja 

läkaren tala om döden, om hon var rädd för döden. Modern svarade 

att hon inte ska dö nu. Undersökningar och provtagning utförs som 

visat att modern har cancer. Detta besked lämnas till modern som är 

ensam utan någon anhörig med sig”. 
 

Några har uppgivit att de känt sig illa bemötta då läkaren tycks ha haft sin 

uppfattning klar utan att lyssna till vad patienterna själva sagt. Flera fall av 

allvarlig sjukdom har upptäckts för sent för att läkare eller annan personal inte 

lyssnat på patienten trots att man vid upprepade tillfällen uttryckt oro. 

”Kvinna 66 år har under cirka 1 år sökt för besvär såsom yrsel, 

illamående och viktminskning. Detta tolkade som psykiskt. När så 

patienten själv kan känna "knölar" i buken erhåller hon remiss till 

specialistvården där det konstateras äggstockscancer. Hon har nu 

opererats och genomgår cellgiftsbehandling. Läkare på sjukhuset 

har uttalat att "det hade varit ett annat utgångsläge om hon kommit 

tidigare”. 
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Några har upplevt att deras integritet inte har värnats när man anmäler 

sig/kommunicerar vid vårdens anmälningsluckor. 

”Receptionist informerar patienten om gamla skulder som först 

måste betalas innan hon får beställa ny tid till tandvården. 

Informationen gavs till patienten i väntrum där fler patienter fanns”. 
 

Andra upplever sig inte bli tagna på allvar av sjukvårdspersonalen. 

Kvinna 56 år sökte primärvården på grund av smärtproblematik. 

Upplevde att läkaren kränkte henne genom att ifrågasätta hennes 

besvär och hänvisa henne att söka vård inom den psykiatriska 

vården”. 

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 
Brister i information och kommunikation gäller både mellan patient/närstående 

och vården och mellan olika vårdgivare. Patienter och närstående vet inte vem 

som har huvudansvaret för deras vård eller vem man ska kontakta om 

komplikationer uppstår, behov av läkemedel etc.  

 

Otydlighet i samverkan mellan vårdenheter får ibland konsekvenser för patienten. 

Ibland framstår patienten som den skyldige, när det egentligen beror på 

kunskapsbrist om samverkan mellan enheter.  

Det förekommer att personal har kritiska synpunkter på en annan vårdenhet eller 

enskild personal vilket man framför till patienten. 

”Den som hänvisat er hit har gjort fel, vi tar inte emot er.  Men 

kontakta distriktsläkarjouren och se om de tar emot”. 

 

Många patienter saknar en fast läkarkontakt och har upplevt bekymmer när olika 

läkare gett olika besked. Detta gäller framför allt inom primärvården. 

”Vill lämna synpunkter på bemötande och brist på kommunikation 

som föregått de senaste 19 månaderna. Har sökt på vårdcentral där 

diagnos ställts och läkemedelsbehandling påbörjats. 

Undersökningar på diverse specialistenheter har gjorts. Ingen 

samordning mellan kliniker, jag vet inte svar och hur man tänker gå 

vidare ”. 

 

Bristen på information i samband med en behandling omnämns i flera ärenden. I 

Hälso- och sjukvårdslagen står att patienten skall ges en individuell anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, 

vård och behandling. 

”Kvinna 36 år med konstaterad fotfraktur, informeras om att hon 

fick belasta på foten efter 10 dagar. Efter cirka 6 veckor är foten 

fortsatt svullen och hon har mycket ont, kontakt tas med läkare som 
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undersöker och ger besked "det är oförändrat". Patienten förstod 

inte vad det var som var oförändrat, var foten hel eller var den 

fortfarande bruten?”. 

 

4.1.3. Kulturella – språkliga hinder 
Några personer med utländsk bakgrund uttryckte svårigheter att både förstå och 

göra sig förstådda. Några tyckte också att man blir sämre bemött för att man har 

en utländsk bakgrund.  

Några patienter har haft klagomål om läkares bristande kunskaper i svenska och 

anger att det medfört komplikationer för patienten.  

 

4.1.4. Samspel med närstående 
Närstående beskrev ofta att man kände sig avvisad när man inte tillvaratog deras 

kunskaper.  

För vården kan det ibland vara en svår balansgång mellan patienters rätt till 

integritet och närståendes önskemål om information. 

"Vi har gjort händelseanalys och funnit att i det oroliga mötet fanns 

viss brist i kommunikation och ledarskap hos undersökande läkare. 

Detta har gjort att patientens mor har upplevt att hon inte var 

medverkande och läkaren inte lyssnat på henne”.  

 

God kommunikation och samverkan mellan olika organisationer genererar 

trygghet i hemmet och i de framtida kontakterna med vården. Vårdplanering, 

samverkan och uppföljning bidrar på olika sätt till tillit och trygghet för patienten 

och närstående Följande citat visar på händelse där hustrun skrevs ut till hemmet 

utan föregående vårdplanering. 

”Telefonsamtal med patientens make där det framkom att han 

framfört önskemål om anhörigstöd samt önskemål om vårdplanering 

för hustrun. Maken framhöll behov av boendestöd i hemmet. Maken 

har tydligen inte fått någon kallelse från biståndsbedömaren - som 

är den som ska kalla anhöriga till vårdplanering. Maken som är 

mycket missnöjd”. 

4.2. Organisation, regler och resurser 
Att hitta rätt i vårdens organisation upplevs problematiskt för många patienter och 

närstående. För den enskilde kan det vara svårt att förstå olika begrepp som 

primärvård, specialiserad vård, högspecialiserad vård och kommunal hälso- och 

sjukvård. Vad som är vårdval, valfrihetsvård och vårdgaranti är inte känt för alla 

eller vilka regler som gäller för så kallad second opinion eller förnyad medicinsk 

bedömning. Landstingets tolkning av reglerna upplevs ibland som otydliga och 

dessutom inte tillräckligt kända i verksamheten, vilket skapar problem även för 

vårdpersonalen. 

 
Ärenden som handlade om organisation, regler och resurser är den största gruppen 

och har ökat sedan föregående år (38 procent) och omfattar totalt 195 ärenden. Dessa 

utgjorde 51 procent av alla ärenden. 
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Inom denna huvudrubrik fördelas ärenden i följande underrubriker:  

 Intyg och journalfrågor (15 %)  

 Patientskadeförsäkringen LÖF/Socialstyrelsen (28 %)  

 Patientansvar/Vårdkedja (24 %)  

 Patientavgifter/Tandvårdsavgifter (5 %)  

 Sekretess och tystnadsplikt (2 %)  

 Tillgänglighet och väntetider (11 %)  

 Valfrihet och garantier (15 %)  
 

4.2.1. Intyg och journalfrågor  
Patienter kontaktade nämnden då det uppstått problem med läkarutlåtanden. Det 

beror ibland på att dessa inte skrivs eller skickas i tid. Många patienter har också 

haft synpunkter på den bedömning som försäkringskassan gör utifrån de 

läkarutlåtanden som lämnas från vården. 

”Kvinna 44 Är under utredning vid psykiatriska kliniken och 

sjukskriven. Behöver intyg för att erhålla sjukersättning. Belyser att 

detta fungerar dåligt på den enhet hon är kopplad till. Ständiga 

stafettläkare bidrar till att det inte blir någon kontinuitet. För 

tillfället får patienten ingen ersättning från Försäkringskassan då 

senaste läkarintyget inte godkändes”.  
 

Eller som i följande exempel där både försäkringskassan och vårdens 

handläggning medför problem för patienten. 

”Försäkringskassan har ej godkänt läkarintyg, underlaget ej rätt 

ifyllt utan har returnerat till patienten med begäran om 

kompletterande uppgifter. Patienten lämnar intyget till vården som 

inte åtgärdar, när så patienten klagar direkt till verksamheten på att 

intyget inte har kompletteras får hon svaret "klaga får du göra 

någon annan stans". 

Det har framförts önskemål från patienter att få godkänna det som läkare skriver i 

journalen. Flera patienter har beskrivit hur anteckningar i journalen har inneburit 

att de inte fått 

ersättning från Försäkringskassan. Några patienter har hört av sig och menat att 

uppgifter i journalen är felaktiga eller bristfälliga. 

”Vid besök på vårdinrättning får jag läsa min patientjournal där det 

för mig ovetande står att jag missbrukat amfetamin. Förnekar detta 

bestämt och vill veta hur jag ska gå till väga för att rättelse ska 

göras”. 

 

Påfallande många patienter ringde och påtalade att de haft svårigheter att få kopior 

av sina journaler. Verksamhetschefer har påmints om de rutiner som finns och att 

skriftligt svar ska skickas när begäran om journalhandling inte kan fullföljas. 
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4.2.2. Patientskadeförsäkringen LÖF / Socialstyrelsen 
Patientskadeförsäkringen LÖF 

Vid skador som patienten upplever vara orsakade av vården rekommenderas 

patienten att göra en skadeanmälan till Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag (LÖF). Patientnämnden har under 2012 haft 42 ärenden med 

information om den lagstadgade obligatoriska patientförsäkringen och hur 

anmälan görs. Anmälan vid konstaterad eller misstänkt vårdskada görs 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. Enligt patientskadelagen ges ersättning om skadan hade 

kunnat undvikas, t ex med en annan metod, utrustning eller annat förfarande. Man 

kan inte få ersättning enbart därför att behandlingen inte leder till fullständigt 

önskat resultat eller att det uppstår en vanligt förekommande komplikation. 

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, och en självrisk (2200 kronor år 

2012) dras av från ersättningen.  

År 2012 anmäldes 412 skador i Jönköpings län till Patientförsäkringen LÖF. 

Figur 6. Ärendeutveckling anmälan till LÖF och förvaltning i landstinget år 2008-2012. 

 

Antalet anmälningar 2012 innebär en ökning med 12 procent jämfört med 2011. 

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. I 42 procent av anmälda ärenden till LÖF från Landstinget i 
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Jönköpings län beviljades patienten ersättning år 2012. De vanligaste 

ersättningsbeloppen ligger under 25 000 kronor. 

 
Figur 7. Anmälningar till LÖF i landstinget län uppdelat på kön och år 2008-2012. 

 

Det är fler kvinnor (59 procent) än män (41procent) som anmäler om misstänkt 

eller konstaterad vårdskada till patientskadeförsäkringen LÖF. 

 

 
Figur 8. Ärendeutveckling anmälan till LÖF i landstinget uppdelat i åldersklasser år 

2008 – 2012. 

De flesta ärenden förmedlas av åldersgrupperna 40-59 respektive 60-79 år. I 

åldersgruppen 80 år och äldre är det få anmälningar. 

 

Socialstyrelsen 

Den som önskar anmäla ett ärende till Socialstyrelsen 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. Patientnämnden har under 2012 haft 32 ärenden med 

information om möjlighet att anmäla till socialstyrelsen och Enskildas klagomål 

och hur anmälan görs.  

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012

Män 147 146 144 144 179

Kvinnor 223 192 217 228 233

A
n

ta
l 

2008 2009 2010 2011 2012

0-19 år 32 40 39 41 43

20-39 år 79 75 75 77 97

40-59 år 136 107 133 109 144

60-79 år 99 98 99 121 112

80 - år 24 18 15 20 16

0
20
40
60
80

100
120
140
160

A
n

ta
l 



 

  14 (29) 

       

 
 

 

Socialstyrelsen 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 utreder i allmänhet händelser 

som är högst två år gamla. Några av de ärenden som kommit till patientnämnden 

har också anmälts av vården enligt Lex Maria. 

 
Figur 9. Ärendeutveckling anmälan Lex Maria i landstinget år 2008-2012. 

 

Figur 10. Antal ärenden till olika myndigheter i landstinget år 2009-2012. 

 

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 kommer samtliga inkomna anmälningar att överlämnas för handläggning till 

den Regionala tillsynsenheten Sydöst, Jönköping. 
 

4.2.3. Patientansvar – vårdkedja 
Några patienter upplevde att de slussats mellan sluten psykiatri, 

öppenvårdspsykiatri och primärvård, att det var svårt att hitta rätt vårdnivå så att 

patienten fick den hjälp de var i behov av.   
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”Kvinna som hon har ADHD utretts och fått besked om att hon ska 

medicinera. Utredningen gjord vid psykiatriska kliniken, som 

hänvisar till att läkemedsförskrivning ske vid hemkommunen, som 

hänvisar till utredande klinikverksamhet.”. 
 

Även svårt sjuka patienter inom specialistvården var påfallande ofta omedvetna 

om vart de skulle vända sig när frågor uppstod eller försämring i hälsoläget 

inträffade. Brist på kontinuitet, framför allt när det gällde läkare, framfördes ofta. 

”Kvinna 81 år, ringer mottagningen för att beställa läkartid, då 

hänvisas hon till primärvården för utredning och behandling, vilket 

hon upplever märkligt då hon under lång tid behandlats vid 

kliniken”.  

 

När flera verksamheter samverkar kring en patient uppstår ofta 

kommunikationsproblem, som i detta fallet. 

”Flicka 2 år hade spräckt sin överläpp. Åker tillsammans med 

förälder till akutmottagningen klockan 14:30 som hänvisade till 

Öronmottagningen, där man konstaterade att det var tvungen att 

sys, och i samband med detta skulle flickan sövas. På grund av 

resursbrist blev de hemskickade med order om att dottern inte fick 

äta eller dricka fram till utsatt klockslag, vilket är på kvällen samma 

dag. Väl åter på sjukhuset klockan 20.00 fick de nytt meddelande om 

att det fanns ingen tid för flickan att opererad utan de skulle ske 

nästkommande dag, att flickan var tvungen att vara fastande från 

midnatt och framåt. Klockan 08.00 på lördagsmorgonen infann de 

sig på operation (dit de var hänvisade), där personalen förvånat tog 

emot oss. Vid denna tidpunkt meddelade man förälder att de inte alls 

skulle vara där klockan 08.00, utan att man skulle ha ringt efter 

dem. Förälder och flickan blev uppskickade på Barnkliniken där 

man meddelades att ny tid för operation var 10.00. Vid klockan 

11.00 hade fortfarande inget hänt, och vid den här tidpunkten var 

flickan vit i ansiktet, helt orkeslös och somnade. Förälder uppsökte 

då personalen, varpå man satte dropp på henne.  

Klockan 13.30 dagen efter olyckshändelsen sövdes flickan och 

syddes. Det var först vid denna tidpunkt som såret också rengjordes 

för första gången. Själva operationen tog inte mer än 15 minuter. 

Flickan hade då varit utan mat och dryck i nästan 24 timmar”. 
 

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 yrkar på ekonomisk ersättning vid utebliven behandling i 

samband med planerade läkarbesök, exempelvis operation. 

”Jag blev inkallad till operation med kort varsel. Väl där förbereds 

jag inför operation med operationskläder, läkemedel och dropp. När 

jag väntat tre timmar kommer personalen och säger till mig att ”det 
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blir ingen operation idag, du får gå hem”. De ger ingen förklaring 

som att det skulle ha kommit in akutfall eller tillstött något oväntat. 

När jag så frågar efter blankett att fylla i för begäran om ekonomisk 

ersättning för reseersättning och karensdag, får jag till 

svar - det finns ingen sådan blankett, politikerna har beslutat att inte 

kompensera!”. 

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

debiteringsunderlag och höga behandlingskostnader. 

 

4.2.5. Sekretess och tystnadsplikt 
Några patienter har hört av sig och önskat spärra sin journal eller vill veta vem 

som har läst deras journal. Frågor om dessa ärenden överlämnas till 

informationssäkerhetsansvarig för handläggning. 

”Dottern vill veta om det finns möjligheter att få veta vem som var 

inne läste pappas journaler när han hastigt avled”. 

  

"Jag var till STD-mottagningen idag och lämnade ett urinprov och 

fann till min stora förvåning ett annat prov stående i luckan. Provet 

hade fullständiga personuppgifter och information rörande sortens 

prov. Detta känns som ett stort misstag rörande sekretessen då man 

i övrigt försöker hålla allt diskret (t.ex. nummerlappar istället för att 

ropa upp namn i väntrummet). Nu var det tur att det var någon som 

jag som uppmärksammade detta och inte någon med illa moral då 

sådana uppgifter kan skada enskild person väldigt mycket. Sen 

tänkte jag detsamma om någon skulle finna mitt eget prov på detta 

sätt och jag finner även det olustigt”. 

 

4.2.6. Tillgänglighet och väntetider 
Problem med tillgänglighet finns fortfarande inom vissa områden. Det var 

framförallt tillgänglighet per telefon till specialistkliniker och återbesökstider till 

läkare, såväl i primärvård som i specialistvård som flera patienter upplevde som 

besvärligt. 

”Får ej kontakt med operationsavdelningen. Ska opereras i morgon 

men är förkyld och har feber. Det står på kallelsen att man ska 

kontakta operation då. Har ringt ett flertal gånger och vid senaste 

samtalet fått besked att telefonkön är full”. 

Många patienter tyckte att de fått vänta orimligt länge på att få sjukintyg 

förlängda vilket innebar ekonomiska konsekvenser då utbetalningar från 

försäkringskassan försenas. 

Flera klagomål handlade om svårigheter att få kontakt via telefon, att få prata med 

”en levande människa och inte bara en telefonsvarare”. Det är framförallt äldre 

personer som tyckt att det blivit svårare att få kontakt med olika vårdgivare sedan 

införande av Tele-Q. 
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Flera patienter har klagat på att man inte får svar när man skickar e-post till 

klinikbrevlådorna via Mina vårdkontakter, eller att man blir uppmanad att istället 

ringa till mottagningen. 

”Man 70 år. Som hörselskadad använder jag mig av mina 

vårdkontakter, som jag tycker är ett utmärkt sätt att beställa tid på. 

Fick ingen tid, endast uppmaning att ringa mottagningen”. 

  

4.2.7. Valfrihet och garantier 
Vissa undersökningar omfattas inte av vårdgarantin. Det ifrågasätts av patienter 

som upplever att detta orsakar fördröjning av vården.  

Vårdvalet som innebär att medborgarna får lista sig på valfri vårdcentral men inte 

har rätt att välja enskild läkare väcker en del frågor. Många ringde för att de blivit 

nekade att byta läkare och har i vissa fall hänvisats till annan vårdcentral fast 

patienten inte önskat byta vårdcentral.  

Alla vårdcentraler ska ta emot akut sjuka patienter men definitionen av akut sjuk 

och vilken svårighetsgrad kan tolkas på olika sätt. Oftast hänvisade vårdcentraler 

till den vårdcentral där patienten var listad.  

 

Flera patienter hade svårt att förstå att den skattefinansierade vården inte omfattar 

all typ av vård och att remiss inte kan skickas till privata enheter som saknar avtal 

med landstinget. 

”Kvinna med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom har 

framfört önskan, till sin läkare, om remiss till Gottfriesmottagningen 

i Mölndal. Läkaren har i sin tur givit patienten telefonnummer till 

patientnämnden för att reda ut hennes önskan, vilket inte är möjligt 

eftersom Landstinget i Jönköpings län inte har avtal med 

Gottfriesmottagningen i Mölndal.”  

 

Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller 

skada möjlighet att få en ny medicinsk bedömning om det medicinska 

ställningstagandet kan innebära stora risker för patienten eller har stor betydelse 

för patienten framtida livskvalitet. Denna förnyade bedömning ska kunna ges 

både inom och utom det egna landstinget. 

Flera patienter har framfört synpunkter på att när de har önskemål om förnyad 

medicinsk bedömning så tas beslut om detta på den klinik som patienten har 

klagomål på. Kostnaden för en bedömning och eventuell åtgärd i annat landsting 

belastar remitterande klinik vilket patienten upplever som en orsak till att kliniken 

inte är villig att skriva en utomlänsremiss. 
 

Inom den psykiatriska öppenvården har flera patienter haft synpunkter på att de inte 

kunnat välja vårdgivare. 

 

4.3. Vård och behandling 
En vanlig orsak till klagomål var bristande samarbete mellan olika vårdenheter 

och dåligt fungerande vårdprocesser som medförde att behandling fördröjdes. 
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Synpunkter från patienter/närstående på dålig logistik mellan landstingets 

vårdenheter var ofta förkommande. 

Ärenden som handlade om vård och behandling har ökat sedan föregående år (14 

procent) och omfattar totalt 115 ärenden. Dessa utgjorde 30 procent av alla 

ärenden.   

Inom denna huvudrubrik fördelas ärenden i följande underrubriker:  

 Diagnos/behandling (78 %)  

 Teknisk utrustning/hjälpmedel (0,5) 

 Medicinering (10 %)  

 Omvårdnad (9 %)  

 Provtagning/undersökning/remisser (2 %)  

 

4.3.1. Diagnos och behandling 
Diagnos och behandling var den största undergruppen som handlade om 

utebliven, försenad eller felaktig diagnos och behandling. En försenad eller 

utebliven diagnos innebär ibland ett onödigt lidande och ofta också en förlängd 

vårdtid. Patientens ekonomi påverkas också negativt vid en förlängd 

sjukskrivning. 

”Ungdom 18 år sökte för fotskada, blev röntgad och fick besked att 

inget var skadat och att han kunde använda kryckor i två veckor som 

behandling för smärta. Blir inte bra och söker vården igen. Ny 

röntgenundersökning görs, som enligt besked, inte heller visar 

någon skada. Läkaren remitterar dock patienten till MR-

undersökning, som blir utförd en och en halv månad efter första 

läkarbesöket. Nu får patienten besked om att han har en fot fraktur”. 

Även den basala palliativa vården behöver tillgång till personal som kan ge 

smärtlindring, instruera och handleda mm för att ge trygghet för den enskilde och 

dennes närstående. Följande citat från anhörig får illustrera att det finns behov av 

kompetensutveckling för personal som arbetar med döende patienten. 

”Under mammas sista 3,5 timmar i livet hade hon svår ångest, oro 

och kanske ont där hon under 2,5 timmar inte fick nog adekvat 

smärtlindring. Jag vill med denna beskrivning påpeka att vården av 

en döende människa brustit och hoppas att man ska skapa rutiner 

för att detta inte ska upprepas för andra människor”. 
 

4.3.2. Teknisk utrustning – hjälpmedel 
Under denna rubrik registreras ärenden som handlar om teknisk apparatur, syrgas, 

instrument, sängar, rullstolar etc.  År 2012 finns det endast två ärenden registrerat, 

2011 var det ett ärende.  
 

4.3.3. Medicinering 
Händelser som är relaterade till läkemedel är en vanlig orsak till att patienter 

utsätts för eller riskerar vårdskada. Synpunkter på medicinering var totalt 10 

procent av alla ärenden men förekommer också ibland som en del av ett diagnos- 

och behandlingsärende utan att ha registrerats som ett medicineringsärende. 
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Flera ärenden kommer från patienter med psykiatriska sjukdomar där en långvarig 

medicinering plötsligt sätts ut för att man fått en ny läkare.  

Patienten har sedan flera år kontakt med psykiatrin och 

beroendeenheten, är för närvarande nykter alkoholist. Han lider av 

ett mångårigt sömnproblem och för detta har han ordinerats ett 

flertal olika läkemedel, ursprungligen via psykiatriska kliniken. 

Patienten har sedan två haft fast läkarkontakt vid vårdcentralen, 

men då denne nu slutat sin anställning har patienten fått ny fast 

läkare, som inte förlänger recept på aktuella sömnmediciner. 

Resultat av detta blev ett återfall, patienten blev inlagd på sjukhuset 

med 5 promille alkohol”.  
 

Smärtpatienter och patienter med beroende och/eller psykiatrisk problematik hade 

ofta synpunkter på svårigheter att få mediciner utskrivna. De hänvisades mellan 

olika specialistkliniker och primärvården och patienterna visste påfallande ofta 

inte vem som hade huvudansvaret för deras medicinering. 

”Patient med diagnos Fibromyalgi och behandlats med Lyrica 6-7 

år på annan ort, nu bosatt i Jönköpings län. Behöver recept och 

kontaktar sin läkare i primärvården. Läkaren hänvisar patienten till 

psykiatri för receptförskrivning. Patienten har inte kontakt med 

psykiatrin vanligtvis”. 
 

Några ärenden handlade om biverkningar och fel ordinationer av läkemedel. 

Ibland har informationsöverföringen brustit mellan vården och patient/anhöriga 

vilket inneburit att patienten fått felaktiga doser. Följande svar från verksamheten 

visa på detta. 

”Det finns en läkemedelslista in scannad i Cosmic, enligt denna 

sattes patient in på nytt läkemedel samma dag som hon flyttades från 

Linköping till Jönköping. Av någon anledning har inte inskrivande 

läkare sett detta när han upprättade patientens läkemedelslista i 

samband med inskrivning. Vi vet så här i efterhand inte om listan 

var med patienten eller om den faxades i efterhand”. 

 

4.3.4. Omvårdnad 
Dessa ärenden handlade om att det saknades vård och handlingsplaner, bristande 

omvårdnadsrutiner, bristande helhetssyn i omvårdnaden samt synpunkter på 

bristen på sängplatser och att patienter skickades hem för tidigt.  

”Dottern är även kritisk till att vårdpersonal anger platsbrist som 

skäl till att modern inte kan få den vård som hon är i behov av, utan 

att hon skickas till ett "korttidsboende". Dottern ställer frågan - är 

det så här vården gör med de gamla? eller beror det på 

semestertider och nerdragningar?”.. 

 

Patienter och anhöriga uppmärksammade ibland brister i vårdhygien till exempel 

att städningen var dålig, att personalen inte tvättade händerna och/eller använde 

handsprit. 
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”Ringer med synpunkter på städningen på sjukhusets toaletter i 

samband med att han blev opererad. Var nyopererad och skulle 

uppsöka toaletten, när han steg in var den nersmutsad av avföring 

som han fick på sig”. 

 

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. 

 

Nedanstående citat visar på brister på rutiner gällande hantering av information 

mellan läns- och regionsjukhus men som mynnar ut i att patienten får vänta på 

besked. 

”Kvinna fick besked om att hon hade en hjärntumör. Hon skulle få 

vänta 3-4 veckor på operation i Linköping. Väntetiden blev nästan 8 

veckor. Opererades i Linköping, kom till Jönköping för eftervård 

och skrevs ut med besked om att det kan ta upp till 4 veckor innan 

hon får svar på tumören som skickats för analys.  

Ringer neurologmottagningen efter 5 veckor och frågar efter svaret, 

de säger att det kan dröja ytterligare tid. Ringer igen efter 

ytterligare en vecka och kräver ett svar och en tid till doktor, det 

finns inget svar. När hon så äntligen får en tid har hon väntat på en 

tid till läkaren i 8 veckor”. 

Följande svar från verksamheten bekräftat patienters upplevelse. 

”Patienten opererades på neurokirurgen. I samband med operation 

skickades preparat till PAD. Patienten skrevs ut från 

vårdavdelningen med planerad uppföljning till undertecknad för 

svar på PAD. Svaret på PAD är daterat och har därefter sänts till 

läkare på neurokirurgen. Efter förnyad påstötning har vi fått svaret 

faxat, detta är då ej signerat av någon läkare. Det normala 

förfarandet är att svaret signeras av läkare, därefter skriver de brev 

till och vi kallar patienten. Något sådant brev har ännu ej anlänt 

från neurokirurgen”. 

4.4. Administrativa ärenden 
Administrativa ärenden är en applikation för att registrera/diarieföra ärenden som 

inte tillhör  

Vårdsynpunkter eller stödpersoner. Under 2012 har 88 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.  
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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. 

 

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.  

Den 1 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. 
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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.  

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.  

Som stöd för den information som ska ges till patienterna finns broschyrer om 

rätten till stödperson på ett flertal språk att beställas från patientnämnden.  

 

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 länsrättens förhandlingar. 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. 11 stödpersoner har haft 

förordnanden, merparten av stödpersonerna har flera förordnanden, det vanligaste 

är att de har två eller tre patienter. Totalt har 27 patienter haft stödperson år 2012.  
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Figur 11. Antal stödpersonsuppdrag per månad och vårdform år 2012. 

 

De patienter som vårdas enligt LPT har generellt korta vårdtider. Under 2012 har 

10 personer som vårdats enligt LPT anmält önskan om stödperson varav 2 har 

hunnit skrivas ut innan stödperson träffat patienten. 9 förordnanden har upphört på 

grund av att tvångsvården upphör eller på patienternas egen begäran då de önskat 

byta stödperson eller inte längre ansett sig ha behov av en stödperson. För året 

2012 noterades att det periodvis varit en ojämn rapporteringsfrekvens både när ett 

stödpersonsuppdrag inleds liksom när det ska avslutas. 

 

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 12. Kostnadsutveckling (tkr) och antal stödpersoner år 2008-2012.  
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5.2.3. Aktiviteter 
 I mars genomfördes en regional utbildningsdag för stödpersoner i Kalmar, 

gemensam för landstingen i Jönköping, Östergötland, Kalmar och 

Kronoberg.  

 I december genomfördes en träff i Jönköping dit alla stödpersoner var 

inbjudna. Representanter för psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov 

var inbjudna för att informera om ”vanligt förekommande sjukdomar” 

inom psykiatrin samt berätta om hur en förhandling vid förvaltningsrätten 

går till och om stödpersonens roll vid förhandlingarna. Patientnämndens 

handläggare informerade om handläggning av stödpersonsförordnanden. 

 

5.2.4. Kvalitetssäkring - handläggning av 
stödpersonsförordnande 
I syfte att kvalitetssäkra och underlätta handläggningen av 

stödpersonsverksamheten har omfattande förändringar gjorts från att ha hanterats 

manuellt till att hanteras i avsedd IT-baserad stödpersonsmodul. 

Kvalitetssäkringen innebär att hela processen från vårdens anmälan om 

stödperson, vilket innebär allt från utarbetande av blankett i Cosmic till 

patientnämndens interna handläggning av stödpersonsförordnande.  I den interna 

handläggningen ingår även att en avslutningsenkät utarbetats.  

 

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 2012, vilket är totalt 942 beslut 

(755 LPT och 187 LRV). 

  

Patientnämnden har under 2012 från de psykiatriska klinikerna mottagit 14 

anmälningar om önskan att få stödperson (10 LPT och 4 LRV). Utöver detta har 

patientnämnden informerats om patientens inställning till stödperson i 26 

tvångsvårdsbeslut. 

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 vården upplevs detta naturligt. 
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I kvalitetsarbetet ingår ansvar, bemötande av patienter, säkerställande av rutiner, 

kompetens, samverkan och samarbete, riskhantering, avvikelsehantering, 

spårbarhet och egenkontroll. 

6.2. Organisation av landstingets klagomålshantering 
En översyn har under året 2012 resulterat i en rapport som lyfte fram några olika 

modeller. Från patientnämnden sida uppfattades rapporten lyfte fram flera fördelar 

med att landstinget skulle ha en instans för klagomål/synpunkter – 

Patientnämnden. 

Rapporten resulterade i ett beslut att Patientens direktkanal ska finnas också i 

fortsättningen men som en instans i stället för fyra och placeras i kommande 

kundcenter. Det innebär att det också fortsättningsvis kommer att finnas två 

instanser för patienterna att vända sig till – Patientnämnden och Direktkanalen. 

 

Landstingsdirektören har fått i uppdrag att, i samråd med patientnämnden, 

vidareutveckla hur samverkan mellan patientens direktkanal och patientnämnden 

ska ske.  

6.3. 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 

krav på rapportering av avvikelser ur ett organisations- och strukturperspektiv. 

 

En vanligt bakomliggande orsakerna 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. 

 

Patientnämnden har uppmärksammat ett antal ärenden där inkomna skrivelser från 

patienter som överlämnats till verksamheten för yttrande, i svar från 

verksamheterna inte sällan lämnat patientens framförda frågeställningar eller 

synpunkter obesvarad. 

Under 2012 har därför patientnämnden utarbetat/kvalitetssäkrat patientnämndens 

kontaktformulär på internet enligt ovanstående rapporteringsmodell, modifierad 

till patientnämndens ändamål. 
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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? 

 

Sjukvården erbjuder generellt patienterna en hög 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. 

6.4. Främjar patientnämnden kontakten mellan patienter och 
vårdgivare? 
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 2012 har patientnämnden i samverkan med för landstinget gemensam 

referensgrupp/ planeringsgrupp för Säker vård - alla gånger och chefläkare 

utarbetat en samverkansmodell som innebär att patientnämnden återrapporterar 

nyregistrerade ärenden hos patientnämnden kvartalsvis till respektive 

verksamhetschef i form av avidentifierad sammanställning och som statistik till 

respektive chefläkare/socialchef. 

6. 5. Rapportering - Återföring 
6.5.1. Återföring 
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. 

 Informationssäkerhet – bristande hantering av digitala lagringsmedia. 

 Patientsäkerhet – bristande omhändertagande av blivande förälder. 

 Sekretess vid vårdens anmälningsluckor. 
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 Bristande journalföring - samverkansavtal med Landstinget i Jönköpings 

län och där verksamheten kritiseras av socialstyrelsen för bristande 

journalföring. 

 Patientsäkerhet och ärendehandläggning – bristande omhändertagande av 

akut sjuka barn under 1 år. 

 Bemötande och kommunikation – bristande empati/förståelse för 

patient/närståendes utsatta position vid allvarlig sjukdom. 

 

Under 2012 har patientnämnden uppmärksammat ett flertal ärenden som handlar 

om brister inom vårdens skyldighet att informera och göra patienten delaktig. 

Ärenden består till stor del av oklarheter om remisser skickats, remisser och 

undersökningsresultat som kommit bort, lång tid innan remiss hanteras samt att 

patienten inte vet vad som ska hända i nästa skede och att det är oklart vem som 

ansvarar för vad. 

Föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

reglerar vårdgivarens och verksamhetschefernas ansvar för att skriftliga direktiv 

och rutiner på de remitterande och mottagande enheterna. För remitterande enhet 

ska rutiner finnas för hur dokumentation av utfärdade remisser sker i journal och 

vem som ansvarar för detta, vem som ansvarar för bevakning av 

remissbekräftelse. För mottagande enhet ska det finnas rutiner för att remisser blir 

bedömd/åtgärdad. Rutinen har i syfte att säkerställa patientsäkerheten, förhindra 

att remisser kommer bort i hantering mellan olika instanser samt att patienten blir 

bedömd inom rimlig tid och att remissvar inkommer inom godtagbar tid. 

 

6.5.2. 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.  

 

6.5.3. Information till Socialstyrelsen på nationell nivå 
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet m m(1998:1656) ska nämnderna den 

sista februari varje år lämna till Socialstyrelsen 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 Socialstyrelsen 

specificerar den information som önskas och att patientnämnderna kan lämna 

uppgifter på ett strukturerat sätt. Det pågår ett utvecklingsarbete mellan 

företrädare för patientnämnderna och Socialstyrelsen med syfte att definiera de 

data som är intressanta och som är möjliga att redovisa. Den webbenkät som från 

och med februari 2013 ska besvaras har utarbetats i samverkan med 

arbetsgruppen.  

Enkäten omfattar frågor i tre delar förutom data på uppgiftslämnare:  

 Statistik, antal ärenden per vård typ, huvudproblem och kön. 

 Trender. 

 Samverkan med regional tillsynsenhet. 
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Förutom ovanstående enkät så vill Socialstyrelsen ta del av patientnämndens 

årsrapport. 

 

6.5.4. Information till Socialstyrelsen på regional nivå 
Under 2012 har inga gemensamma möten förekommit mellan patientnämnden och 

Socialstyrelsen region sydöst. Skäl har angetts bero på att förestående 

organisationsförändring upptar all tid, och där kontakt med patientnämnderna inte 

har prioriterats. 

 

6.5.5. 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 12 ärenden som berörts av 

information och vårdgaranti under 2012. 

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 patientgrupper. Under 2012 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 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.  
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7.2.1.1. Information på olika språk  
Information om patientnämndens verksamhet finns förutom på svenska, lättläst 

svenska och teckenspråk på följande andra språk:  

 Arabiska  Tyska 

 Bosniska  Engelska 

 Kroatiska  Somaliska 

 Serbiska  

  

Tabell 1. Förteckning andra språk med information om patientnämndens verksamhet. 

  

7.2.1.2. Gemensam hemsida för patientnämnder i landet 
För att ytterligare förbättra informationen om patientnämndsverksamheterna har 
ett nationellt arbete påbörjats under året 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


