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Lagen om patientnämndsverksamhet

 Lagen (1998:1656) 

om patientnämndens verksamhet *

* Kommer den 1 januari 2018 att ersättas med

lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
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Lag (2017:372)om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården
SFS nr: 2017:372 (träder i kraft 2018-01-01)

- Främja kontakterna mellan patienter och 
vårdpersonal

- Informera vården och allmänheten

- Hjälpa patienter att få den information 
patienterna behöver för att kunna ta till 
vara sina intressen i hälso- och sjukvården
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Lag (2017:372)om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården, forts…
SFS nr: 2017:372 (träder i kraft 2018-01-01)

- Hjälpa patienter att vända sig till rätt 
myndighet

- Bidra till kvalitetsutveckling, hög 
patientsäkerhet genom att 
uppmärksamma landstinget eller 
kommunen på riskområden och hinder för 
utveckling

- Om patienten är ett barn ska 
patientnämnden särskilt beakta barnets 
bästa.
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Vi arbetar med:

 Landstingens hälso- och sjukvård

 Privata vårdgivare som har avtal med 
landstinget

 Folktandvården och den tandvård 
som landstingen finansierar
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Klagomålsinstanser

 Patientnämndens förvaltning (PaN)

 Inspektion för vård och omsorg (IVO)

 Patientförsäkringen (LÖF)

 Läkemedelsförsäkringen (LFF)

 Diskrimineringsombudsmannen (DO)

 Justitieombudsmannen (JO)

 Datainspektionen (DI)
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Patientnämndens förvaltning
 Vi är en opartisk länk mellan vård och 

patient

 Genom att vända dig till oss hjälper du till 
att uppmärksamma fel och brister i vården

 Vi ska hjälpa och stödja patienter eller 
närstående i kontakten med vårdgivarna, 
(bemötande, behandling, tillgänglighet, ekonomi eller 
administrativa problem)

 Vi gör inga medicinska bedömningar och 
varken kan eller får avgöra huruvida 
vården gjort medicinskt rätt eller fel. Vi 
kan inte heller kräva att vårdgivaren 
ändrar på det som framförs.
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Patientnämndens förvaltning, forts…

 Alla synpunkter som kommer till oss är 
värdefulla eftersom de kan bidra till en 
bättre kvalitet och patientsäkerhet.

 Vi gör Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) uppmärksam på förhållanden som 
omfattas av kvalitet och patientsäkerhet.

 Vi rapporterar iakttagelser och avvikelser 
av betydelse för patienterna till ansvariga 
inom vården
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Problemområden

 Vård och behandling (felaktig, fel diagnos, 
resultat)

 Omvårdnad (miljö, kost, hygien, tillbud 
och olyckor)

 Kommunikation (bemötande, delaktighet, 
information)

 Patientjournal och sekretess 
(tystnadsplikt, dokumentation)

 Ekonomi (avgifter, ersättningskrav)
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Problemområden, forts…..

 Organisation och tillgänglighet (väntetid, 
inställda åtgärder, valfrihet)

 Vårdansvar (slussad runt, fast 
vårdkontakt, samverkan)

 Administrativ hantering (remisser, recept, 
intyg, provsvar)

 Rådgivning, information, hänvisning

 Övrigt
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Hur går det till

 Anmälaren ringer, skickar e-post, skriver

 Anmälaren får en handläggare som 
ansvarar för ditt ärende. Handläggaren 
ringer upp inom några dagar. Den kan 
också hänvisa till andra myndigheter. 

 Med anmälarens godkännande skriver vi 
till vårdgivaren, bifogar en kopia av din 
skrivelse med dina personuppgifter och 
begär in ett svar på dina synpunkter och 
klagomål. 
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Hur går det till, forts…
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 Vården ges möjlighet att bemöta anmälarens synpunkter, att 
förklara och reda ut det som hänt. 

 När svaret kommit in till patientnämndens förvaltning skickar 
vi det i ett brev till anmälaren. Det brukar ta drygt en månad.

 Om anmälaren accepterar svaret avslutas ärendet. Annars 
fortsätter dialogen med vården. Den avslutas när det inte är 
nödvändigt, eller möjligt, att komma vidare.



Antal ärenden med förbättringsåtgärder
för respektive vårdtyp, ärenden avslutats under 2016
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Stödpersonsverksamheten

 Att få stödperson är en rättighet om man 
vårdas enligt…

 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
(1991:1128)/innefattar ÖPT

 Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) 
(1991:1129) innefattar ÖPT

 Smittskyddslagen (SmL) (2004:168)5kap. 
Isolering 19§-24§
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Vårdens skyldigheter

 Chefsöverläkaren ska se till att patienten 
genom en individuellt anpassad 
information upplyses om sin rätt att få en 
stödperson så snart patientens tillstånd 
medger detta (30-31 a §§)

 Chefsöverläkaren ska till förvaltningen 
anmäla när det finns skäl att utse en 
stödperson.

 När patienten begär det, ska en 
stödperson utses 
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Anmälan från vården
eller egen anmälan
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Informationsfoldrar ska finnas 
där patienten finns, t. ex i 

väntrummen eller på 
avdelningar



Stödpersonsprocessen
Förordnande 
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Ersättning utgår
1500kr 

per patient
och månad

Reseersättning 
utgår

i vissa fall 

Behov av män i åldrar
30 år- 65 år

Intresseanmälan Förordnande skyndsamt
3dgr - LPT
7dgr- LRV



Stödpersonsbank

 Åldrar 23-80+

 Aktiva, 220 st

 Män, 111 st

 Kvinnor, 108 st

 Språk (35 olika språk)

 Geografiskt område
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Språk

Amharinja, arabiska, bengali, 
bosniska, bulgariska, danska 
dari, engelska, finska, franska, 
grekiska, hindi, holländska, 
italienska, japanska, kroatiska, 
kurdiska, mandinka, norska, 
persiska, polska, portugisiska, 
ryska, sawahili, somaliska, 
spanska, syrianska, teckenspråk, 
tigrini, turkiska, tyska, ungerska, 
urdu, wolof 

Stockholm2017-09-08 Stockholm 21



Stödpersonens uppgifter forts….

 Aktiviteter 

Promenader, cafébesök, sociala 
samtal, fysisk aktivitet, bio, 
sportevenemang, besök på 
vårdcentral, hos optiker eller 
sjukgymnast samt närvaro i 
samband med personliga inköp
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Stödpersonens uppgifter är att:

 Vara ett personligt stöd

 Besöka patienten på vårdavdelningen 
eller utanför (30-31 a §§)

 Träffa patienten en gång i veckan

 Vara med på vårdplaneringar om 
patienten vill och vården inte motsäger 
sig detta 

 Vara med vid förvaltningsrätten (LPT 
§37) om patienten vill
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Stödpersonsprocessen
Avslut förordnande

Vården  
meddelar avslut 

tvångsvård alt. ändrad vårdform

Förlängning 
fyra veckor

Överföring till
socialtjänsten om båda vill

Avslut förordnandet
brev till patient, vården, SP 

och förvaltningsrätten
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Slutsatser patientenkäten bland 
tvångsvårdade patienter inom RPV

 91% av patienterna är nöjda med att ha en 
stödperson

 85% av samtliga patienter (öppen och 
heldygnsvård) har fått stöd av sin stödperson

 37% av samtliga patienter, en tredjedel, har 
haft sin stödperson med sig i rätten

 Majoriteten av patienterna tycker att det är 
viktigt eller mycket viktigt med stödperson

 Stödpersoner uppfyller en viktig social 
funktion för de flesta patienter
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Slutsatser patientenkäten bland 
tvångsvårdade patienter inom RPV

 81% av patienterna ansåg att de har 
stort inflytande på innehållet i träffar

 De som inte kunde påverka innehållet i 
träffarna svarade att det beror på att de 
har begränsad frihet och vårdas på en 
låst avdelning  

 Besöksfrekvensen och innehållet i 
träffar stämmer väl in på 
stödpersonernas redovisning i 
månadsrapporter

 Utbildning, fortbildning, kvalitetskontroll 
och fokus på innehållet i uppdraget 
fyller en viktig funktion
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Utbildning

Fortbildning

Kvalitetskontroll



Förbättringsområden

 Samarbete med och information till 
vården bör utvecklas

 Säkerställa att alla patienter får 
information av vården om sin rätt att få 
en stödperson

 Stödpersonsutbildning och annan 
information - fokus på innehållet i 
uppdraget och besöksfrekvensen

 I möjligaste mån tillgodose patienternas 
önskemål beträffande vilken typ av 
stödperson som önskas
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Samarbete

Flera 
nöjda 

patienter



Tack!

milana.bosnic-kapfalt@sll.se

08-690 67 19

www.patientnamndenstockholm.se


