Årsrapport 2006
Patientnämnden i Stockholms län


5 062 patientärenden inkom, vilket är en ökning med 6 %.

 Nämndens ärenden är en viktig kunskapskälla i patientsäker-

hetsarbetet.


Nämnden följer numera upp ärenden med synpunkter på
läkemedelsnära problem.



Ökande efterfrågan på statistik från nämnden.



Bemötandeärendena har ökat.



Klagomålen på akutsjukvården ökade med 20 %. Alltfler problem med tillgänglighet och bemötande.

 Primärvårdens tillgänglighet har förbättrats. Lättare att kom-

ma fram på telefon och att få läkartid.


46 % av tandvårdsärendena gäller avgifter och garantier.



14 % av ärendena avser psykiatri, vilket är en mindre ökning.



Aldrig tidigare har så många tvångsvårdade patienter inom
psykiatrin önskat och fått stödperson.
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ANTAL PATIENTÄRENDEN 2006
Till Patientnämnden kan patienter och anhöriga kostnadsfritt vända sig när det uppstått problem i kontakterna med all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, såväl landstings- som
kommunalt och privat driven, samt folktandvården och privata tandhygienister i Stockholms
län.
2006 inleddes med en dramatisk ökning av nämndens patientärenden. Vid halvårsskiftet uppgick ökningen till 18 procent för nämndens samtliga ärenden och 47 procent för ärenden som
avsåg akutsjukvården. Efter bland annat en genomgång av halvårsstatistiken med chefläkargruppen i landstinget vidtogs åtgärder som ledde till att utvecklingen planade ut under hösten.
Totalt inkom 5 062 ärenden under året, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2005.
Ett ärende avser en patient och innehåller i många fall flera vårdtillfällen. Majoriteten av
ärendena avser hälso- och sjukvård, 490 ärenden avser tandvård och 74 kommunal vård.
Om mängden ärenden ställs i relation till den vård som producerats under 2006, exempelvis
cirka 230 000 vårdtillfällen i sluten akutsjukvård, cirka 2,8 miljoner läkarbesök i primärvården och drygt 1,3 miljoner besök inom folktandvården står det klart att klagomålen till Patientnämnden är förhållandevis få. I relation till länets befolkning uppgår antalet ärenden till 2,6
per 1 000 innevånare.
Nämndens ärenden är en viktig kunskapskälla i patientsäkerhetsarbetet
Nämndens patientsäkerhetsärenden handlar oftast om felaktig eller utebliven medicinsk behandling, men även brister i vårdens administrativa rutiner med försvunna remisser och provsvar som medfört fördröjd behandling förekommer. Det kan också handla om bristande omvårdnad med fallskador och trycksår. Även dåligt bemötande, när sjukvårdens personal inte
lyssnar eller tar patienter på allvar kan medföra risker, liksom bristande information om till
exempel läkemedelsbehandling. Svårtillgänglig vård med långa väntetider på akutmottagningar och uppskjutna operationer medför att patienter utsätts för obehag, lidande och medicinska risker. Även brister i samverkan mellan/inom vårdgivare kan leda till incidenter och
tillbud. Det är angeläget att nämndens erfarenheter beaktas i vårdens patientsäkerhetsarbete.
Nämnden följer numera upp frågor och synpunkter på läkemedelsnära problem
Under de senaste åren har frågeställningar kring läkemedelsbehandling uppmärksammats hos
myndigheter och i media. Nämnden har då också mottagit ärenden med sådana synpunkter.
Totalt antal ärenden inom detta område uppgick 2006 till 156, vilket utgör 3 procent av den
totala ärendemängden.
Nämnden har speciellt uppmärksammat vården på att information om läkemedel och eventuella biverkningar ibland saknas, vilket kan innebära en patientsäkerhetsrisk i det enskilda fallet. Synpunkter på bristfällig information i såväl öppen som sluten vård har inkommit och
nämnden har inhämtat skriftlig återföring rörande vidtagna förbättringar.
Ännu större efterfrågan på statistik från nämnden
Nämndens ärenden registreras sedan 1993 systematiskt i en databas. Denna har därvid tillförts
flera tusen ärenden varje år. Med hjälp av detta material skickas årligen en rapport med sammanställning av föregående års samtliga ärenden med kommentarer till bland annat berörda
sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde, olika beredningar, tandvården, stadsdelsnämnder
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och övriga kommunala nämnder. Från och med 1999 års verksamhet lämnas dessutom rapport
till Socialstyrelsen, landstingsstyrelsen, landstingets revisorer, hälso- och sjukvårdsutskottet
med flera.
Utöver de många årsvisa rapporter som skickas ut har den spontana efterfrågan på specifik
statistik från nämnden under en tvåårsperiod ökat från 30 till 400 framställningar. Det gäller
främst primärvård, psykiatri och specialistvård och visar på ett ökat intresse för kvalitetsutveckling från vårdens sida. Det är särskilt glädjande att bl a enheter som tidigare haft många
ärenden hos nämnden numera följer statistiken månadsvis.
Antal ärenden som handlar om bemötande har ökat med fjorton procent
De ärenden som Patientnämnden registrerar under rubriken bemötande innehåller synpunkter
på att patienter blivit ovänligt, nonchalant eller oempatiskt bemötta av vårdpersonal eller att
personalen inte lyssnat på patienten. Att bli ovänligt bemött kan leda till att patienten känner
sig kränkt. När personalen inte lyssnar kan detta leda till att diagnosen fördröjs eller att säkerheten äventyras.
Av samtliga ärenden som nämnden handlagt under året utgör bemötandefrågorna 13 procent.
De uppgår till 659 ärenden, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2005. Bemötandeärendena har blivit fler i alla vårdtyper utom primärvården där antalet är oförändrat. De
största förändringarna ses för akutsjukvård och psykiatri, där de ökat med cirka 50 respektive
30 procent.
Liksom tidigare år avser flest bemötandeärenden primärvården. De handlar oftast om att patienter blivit ovänligt eller nonchalant bemötta antingen vid telefonkontakter eller i det direkta
mötet med vårdpersonal. Den stora ökningen inom akutsjukvården kommer att analyseras
närmare men nämnden har noterat fler klagomål avseende problem som uppstått i anslutning
till långa väntetider på akutmottagningar.
Akutsjukvårdens ärenden har ökat med tjugo procent
Patientnämndens ärenden angående vård och behandling vid akutsjukhusen ökade under år
2006 med 20 procent. Nämnden mottog totalt 1 335 sådana ärenden, vilket är en ökning med
226 ärenden.
De vanligaste klagomålen på akutsjukhusen registrerades under problemområdet behandling
och uppgick till 37 procent. Därefter kom synpunkter på tillgänglighet med 19 procent och
bemötande med 13 procent.
Behandlingsärendena ökade med 9 procent jämfört med föregående år. I dessa ärenden ansåg
ungefär hälften av patienterna att de fått ofullständig eller felaktig behandling. I en fjärdedel
av ärendena framhöll patienterna att de hade drabbats av komplikationer i anslutning till behandling.
Antalet ärenden som berörde tillgänglighet på akutsjukhusen ökade med 34 procent. Den
största andelen klagomål här handlade liksom föregående år om långa väntetider för besök
eller behandling.
Ärenden avseende bemötande inom akutsjukvården ökade med 53 procent vilket är oroväckande. Även om den medicinska behandlingen är av hög kvalitet kan ett dåligt bemötande ha
en avgörande betydelse för hur patienter upplever sitt möte med vården.
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Primärvårdens tillgänglighet har förbättrats. Det har blivit lättare att komma fram på
telefon och att få en läkartid.
Antalet primärvårdsärenden under året uppgår till 1 308, vilket är 76 färre än föregående år.
Primärvården svarar för 26 procent av alla ärenden och är den vårdtyp som efter akutsjukvården har flest ärenden hos nämnden.
Främst handlar primärvårdsärendena om missnöje med behandling, bemötande och tillgänglighet. Behandlingsärendena är flest, 33 procent och har ökat med 25 ärenden jämfört med
2005. Bemötandefrågorna utgör 19 procent. De ärenden som avser problem med tillgänglighet
i primärvården har minskat med cirka 100. Detta indikerar att primärvården i ökande utsträckning lyckats i sin ambition att förbättra befolkningens möjlighet att komma i kontakt
med sin vårdcentral på ett snabbt och enkelt sätt. På allt fler håll lyckas man klara av besöksgarantin som innebär att man ska få träffa sin husläkare inom sju dagar.
Tandvårdsärendena gäller främst avgifter och garantier
Totalt 490 klagomål och förfrågningar rör tandvården vilket utgör 10 procent av nämndens
totala mängd ärenden. Detta är exakt samma nivå som föregående år.
Det dominerande problemområdet gäller ekonomi och uppgår till 46 procent. Behandling, 24
procent, och rådgivning/information/hänvisning, 12 procent, är de två områden som kommer
därnäst i storleksordning.
De ekonomiska ärendena har i huvudsak handlat om garantier och avgifter. Behandlingsfrågor
rör mestadels ärenden som har anknytning till ekonomiska frågor och/eller till Patientförsäkringen (PSR) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ärenden som rör rådgivning/information/hänvisning visar på att det är många som hör av sig till nämnden för allmän
information gällande avgifter, rättigheter, subventionerad tandvård m m.
Barn och ungdomstandvården utgör 8 procent av den totala mängden tandvårdsärenden, vilket
är samma nivå som föregående år. Under tidigare år har många ärenden handlat om avslag på
den kostnadsfria tandregleringen, men under 2006 har fokuseringen legat mer kring resultatet
av tandregleringsbehandlingen.
Under året har nämnden behandlat ett principärende som visade på att rutinerna för samverkan vid akuttandvård under kvällstid brast och blev upphov till försenad vård. Vårdgivarna
införde därefter tydligare rutiner.
14 procent av ärendena avser psykiatri. Ärenden som rör bemötande har ökat.
Psykiatrisk vård innefattar i denna rapport allmänpsykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Det sammanlagda antalet ärenden som rör den psykiatriska vården
2006 uppgick till 717, vilket är en ökning med 46 ärenden jämfört med 2005. Liksom tidigare
år dominerar ärenden som rör behandling. Av det totala antalet ärenden nekas 24 procent behandling i någon form eller anser sig inte få den behandling man önskar. Många har även
synpunkter angående biverkningar av läkemedel. När det gäller patienträttsliga ärenden, 19
procent, har journalfrågor ökat något jämfört med tidigare år. I 15 procent av ärendena anser
sig patienten ha blivit illa bemött, en ökning med 24 ärenden sedan föregående år.
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Aldrig tidigare har så många tvångsvårdade patienter inom psykiatrin fått stödperson
Patientnämnden har sedan den 1 januari 1992 enligt lag skyldighet att förordna stödperson till
patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) eller enligt
lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129). Den 1 juli 2004 trädde den nya smittskyddslagen
(2004:168) i kraft, vilket innebär att även patienter som isoleras enligt smittskyddslagen har
rätt till stödperson. Detta är frivilligt och stödperson utses endast om patienten själv så önskar.
Syftet med stödperson är tvåfaldigt. Dels får patienten kontakt med en person ute i samhället
helt fri från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården fungerar.
Under 2006 uppgick antalet förordnanden till 228, vilket är rekord för verksamheten. För tredje året i följd har mer än 200 stödpersoner förordnats, vilket aldrig tidigare hänt. Orsakerna till
ökningen kan vara flera. Vårdtiden för dömda patienter har ökat och Patientnämnden har intensifierat sin information om verksamheten.
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ALLMÄNT OM ÄRENDEN HOS PATIENTNÄMNDEN
Patientnämndens förvaltning har under år 2006 hanterat 5 062 ärenden från patienter och anhöriga. Ett ärende avser en patient och innehåller i många fall fler än ett vårdtillfälle. Majoriteten av ärendena avser hälso- och sjukvård, 490 ärenden avser tandvård och 74 kommunal
vård.
Om mängden ärenden ställs i relation till den vård som producerats under 2006, exempelvis
cirka 230 000 vårdtillfällen i sluten akutsjukvård, cirka 2,8 miljoner läkarbesök i primärvården och drygt 1,3 miljoner besök inom folktandvården står det klart att klagomålen till Patientnämnden är förhållandevis få. Den vård som bedrivs har mestadels hög kvalitet och vårdpersonalen gör goda insatser i situationer som många gånger är synnerligen påfrestande.
Patientnämnden är den klagoinstans som mottagit flest ärenden även om inte allt missnöje
med vården kommer till nämndens kännedom. Missnöje kan även kanaliseras och lösas inom
vården eller av andra klagomålsinstanser. I information från landstinget och kommuner/stadsdelar om klagovägar framhålls att den som inte är nöjd i första hand ska försöka reda
ut problemet direkt med berörd personal eller verksamhetschef. Andra alternativ är att vända
sig till chefläkaren eller medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. När man inte lyckats klara
ut problemet i direktkontakt med berörd, eller av någon anledning inte vill göra detta, har man
möjlighet att vända sig till Patientnämnden.
Nämnden utgör en från vården fristående och opartisk instans som patienter och anhöriga kan
vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med all offentligt finansierad hälso- och
sjukvård (privat, kommunal och landstingskommunal) samt folktandvården och även viss
privat tandvård. Se även bilaga 1 om Patientnämndens uppgifter och handläggning av ärenden.
Patientnämndens ärenden utgör en viktig kunskapskälla som underlag för kvalitetsförbättringar i vården. Andra sådana kunskapskällor är anmälningar till Patientförsäkringen (PSR), Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah liksom avvikelserapporter, resultat från patientenkäter, kvalitetsregister med mera. Se
även avsnittet Statistik från olika klagomålsinstanser.
Ärendedatabasen Vårdsynpunkter ger skräddarsydd statistik
Patientnämndens ärenden registreras i ärendedatabasen Vårdsynpunkter som varit i bruk sedan 2002. I bilaga 2 beskrivs vilka variabler som registreras. Systemet är användarvänligt och
flexibelt och kan enkelt anpassas till förändringar i vårdens organisation. Statistiken används
bland annat som underlag för årsrapporter till Socialstyrelsen samt i rapporter till vårdgivare.
Det har blivit alltmer vanligt att såväl Beställare Vård som enskilda vårdgivare efterfrågar
statistik som kan skräddarsys efter önskemål, till exempel per sjukhus, klinik, vårdcentral,
kommun/stadsdel med mera. Under 2006 har önskemålen om sådan statistik ökat mycket
kraftigt.
Ärenden och klagomål
87 procent av alla ärenden avser synpunkter på och missnöje med vården. 13 procent avser
rådgivning/information/hänvisning där klagomål på vården inte framkommit.
Ett ärende kan ibland innehålla synpunkter på flera vårdgivare eller fler synpunkter på samma
vårdgivare. Två olika synpunkter eller vårdgivare kan vid behov registreras i samma ärende.
Det medför att antalet synpunkter blir fler än antalet ärenden. 544 av de 4 386 ärenden som
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avser synpunkter på vården innehåller två klagomål. Dessa utgör 12 procent av alla klagomål,
vilka allt som allt uppgår till 4 930.
En genomgång av statistiken med och utan de ovan nämnda 544 klagomålen visar att andelen
behandlingsproblem är något mindre och andelen bemötandeproblem något större som
tilläggsklagomål än som huvudklagomål. Detta förklaras sannolikt av att synpunkter på behandling har värderats allvarligare än synpunkter på bemötande och därför i större utsträckning registrerats som huvudklagomål.
För att möjliggöra jämförelser med tidigare år redovisas i denna rapport endast antalet ärenden. I lokala rapporter till respektive vårdgivare, beställare med flera kommer samtliga klagomål/synpunkter att redovisas.
Statistik från olika klagoinstanser
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Jämfört med övriga klagoinstanser handlägger Patientnämnden ett stort antal ärenden, vilket
framgår av figuren ovan. Den ökning av antalet ärenden som nämnden erfarit under 2006 ses
även hos de övriga instanserna. Patientförsäkringens ärenden ökade med 6 procent till 1 900,
anmälningarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ökade med 9 procent till
936 och anmälningarna enligt Lex Maria ökade med 47 procent till 337 ärenden. Det sistnämnda kan delvis förklaras med vårdens skyldighet att anmäla självmord i samband med
vård och behandling.
De som kontaktar Patientnämnden informeras om de olika klagomålsinstansernas uppdrag.
Dessa skiljer sig ju åt och det är den enskilde som väljer instans. Det är vanligt att man inte
önskar anmäla någon personal till HSAN utan hellre vill ha Patientnämndens hjälp att peka på
problemet så att vården kan vidta åtgärder för att förhindra att den negativa upplevelse man
själv varit med om ska drabba andra.
Nämnden har en funktion som problemlösare för enskilda individer, men också för grupper av
patienter genom att problemområden och systemfel identifieras och återförs till vården där de
utgör underlag för förbättringar. Nämnden kan även uppmärksamma vården på problem och
föreslå förbättringar och därigenom bidra till en positiv kvalitetsutveckling.
Då vården genomgår omstruktureringar, omorganisationer och förändringar upplever många
människor sig vilsna och söker en instans att vända sig till för att få svar på frågor om till exempel regler och rättigheter. Patientnämnden är en av flera instanser som enskilda kan vända
sig till för att erhålla korrekt information och få förslag på konstruktiva lösningar av problem
som uppstått.
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Problemområden – Patientnämnden i Stockholms län
Patientnämndens ärenden registreras i tio så kallade problemområden och inom dessa ett antal
delproblem. Samtliga framgår av bilaga 2. Problemområdet rådgivning/information/hänvisning används vid allmänna förfrågningar, det vill säga när inga klagomål framförs.
Kvalitetsproblem i vården som föranlett nämnden att föreslå förbättringar beskrivs i avsnittet
om principärenden under Patientnämndens förebyggande arbete.
Ärenden per problemområde 2004 – 2006
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Som framgår av figuren ses för 2006 ökningar inom de flesta områden. Dessa är antalsmässigt
störst för problemområdena behandling och bemötande som ökat med 123 respektive 83
ärenden. Information har ökat med 50 ärenden, administration med 46 och samverkan med
45. För områdena omvårdnad och tillgänglighet ses endast små skillnader. Ärenden rörande
ekonomi och juridik har minskat under 2006. Detta kan till stora delar förklaras av att ärenden
som inte avser något egentligt klagomål, till exempel frågor om avgifter eller rätten att få kopior av journaler, under 2006 mer konsekvent än tidigare hänförts till problemområdet rådgivning/information/hänvisning, som ökat med 160 ärenden.
I avsnittet Ärenden per problemområde beskrivs de olika problemområdena mer ingående.
Köns- och åldersfördelning
Av Patientnämndens ärenden 2006 avser 63 procent kvinnor och 37 procent män, vilket är
samma förhållande som 2005. Ärendenas fördelning på åldersgrupper för 2005 och 2006
framgår av nedanstående tabell.
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Som framgår ses relativt små förändringar mellan åren. Andelarna förhåller sig till varandra
på samma sätt som under 2005. Majoriteten av anmälningar finns i gruppen 20–64 år, vilket
huvudsakligen beror på den vida gruppindelningen.
Kvinnor respektive män per åldersgrupp
Som framgår nedan ses endast små skillnader rörande åldersfördelningen för kvinnor respektive män mellan 2005 och 2006.
Ärenden angående kvinnor
fördelade per åldersgrupp, %
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Ärenden angående män
fördelade per åldersgrupp, %

2005

2006

2005

2006

2
5
72
14
7

2
4
73
14
7

4
5
69
17
6

4
6
67
15
8

Kvinnornas andelar är större än männens i gruppen 20 till 64 år. För övriga grupper är förhållandet det motsatta.
Könsfördelning inom respektive åldersgrupp
Som framgår nedan är andelen kvinnor större än andelen män i alla åldersgrupper utom i den
yngsta, där andelen pojkar är större, under båda åren. De största förändringarna mellan åren
ses i grupperna 10-19 år respektive 80 år och äldre. I båda grupperna har flickornas/kvinnornas andelar minskat med 7 procent, vilket innebär att pojkarnas/männens andelar
ökat i motsvarande utsträckning.
Andel kvinnor inom
resp åldersgrupp, %
Åldersgrupp
0-9
10-19
20-64
65-79
80-

Andel män inom
resp åldersgrupp, %

2005

2006

2005

2006

46
63
64
59
69

44
56
65
60
62

54
37
36
41
31

56
44
35
40
38

Problemområden per kvinnor och män
Kvinnors och mäns synpunkter fördelar sig tämligen likartat mellan olika problemområden.
Behandlingsrelaterade problem är vanligast för båda könen och förekommer i drygt 30 procent av ärendena. Skillnader ses framför allt beträffande bemötande och i viss utsträckning
även för tillgänglighet. 15 procent av kvinnorna och 10 procent av männen klagar på bemötande medan 14 procent av männen och 12 procent av kvinnorna klagar på tillgänglighet
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Problemområden per åldersgrupp
I likhet med föregående år utgör problem med behandling den största andelen av klagomålen
för samtliga åldersgrupper och ligger i genomsnitt på drygt 30 procent. Andelen är störst i den
yngsta gruppen med 37 procent och minskar med stigande ålder för att utgöra 30 procent i den
äldsta gruppen.
Andelen klagomål på tillgänglighet ligger i genomsnitt på 15 procent. Den är förhållandevis
jämnt fördelad med undantag av gruppen 20-64 år, där den är lägst och utgör 12 procent av
samtliga klagomål.
Av samtliga klagomål avser 12 procent bemötande. Andelen varierar relativt kraftligt mellan
grupperna och är påfallande hög i den allra yngsta åldersgruppen, där den utgör 20 procent av
samtliga klagomål.
Könsfördelning per vårdtyp
Anmälningar från kvinnor dominerar traditionellt i alla verksamheter. De största skillnaderna
i könsfördelningen jämfört med 2005 avser primärvård, där männens andel ökat med 2 procent, och geriatrik, där männens andel minskat med 2 procent. Kvinnornas andelar har förändrats i motsatt riktning.

Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Specialistvård
Tandvård
Psykiatri
Kommunal vård
Geriatrik
Totalt

Andel kvinnor, %
2005
2006
66
60
66
66
63
57
59
63

64
60
66
67
64
58
61
63

Andel män, %
2005
2006
34
40
34
34
37
43
41
37

36
40
34
33
36
42
39
37

Åldersfördelning per vårdtyp
Åldersfördelningen i ärenden som rör olika vårdtyper är i stora delar densamma som 2005.
För samtliga åldersgrupper dominerar ärenden avseende akutsjukvård och primärvård och
uppgår till mellan 20 och 41 procent vardera. För den allra yngsta gruppen tillkommer utöver
dessa endast ett fåtal ytterligare ärenden som fördelas på samtliga övriga vårdtyper. För gruppen 10-19 år tillkommer huvudsakligen psykiatrisk vård och tandvård med 21 respektive 16
procent. För 20-64-åringar tillkommer psykiatrisk vård med 18 procent, specialistvård utanför
sjukhusen med 11 och tandvård med 10 procent. Ärenden rörande 65-79-åringar avser förutom akutsjukvård och primärvård flertalet övriga vårdtyper med tonvikt på psykiatrisk vård
och specialistvård utanför sjukhusen med cirka 10 procent vardera. Andelarna geriatrik och
kommunal vård är mycket små för denna grupp, runt 2 procent vardera. I den allra äldsta
gruppen har dessa andelar vuxit och uppgår till 12 procent vardera.
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Åldersfördelningen inom olika vårdtyper.

Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Specialistvård
Tandvård
Psykiatri
Kommunal vård
Geriatrik

0-9 år
%

10-19 år
%

20-64 år
%

65-79 år
%

80 år och äldre
%

5
4
2
0
0
0
0

4
5
4
8
7
0
0

68
65
75
72
90
12
10

16
17
14
17
3
24
21

7
9
5
2
0
64
69

Barn och ungdomar
Barnkonventionen med sina 54 artiklar är en internationell överenskommelse av offentligrättslig natur som Sverige anslöt sig till 1990. Konventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter att leva och utvecklas, att växa upp i trygghet, att
skyddas mot övergrepp samt att respekteras för sina åsikter. Barnets bästa ska alltid komma i
första hand.
Av nämndens 5 062 ärenden 2006 avser 379 barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder,
vilket utgör 7 procent av samtliga ärenden. Detta innebär en ökning med 4 procent jämfört
med föregående år, då nämnden hanterade 366 ärenden för denna åldersgrupp. För gruppen 09-åringar ses en minskning i antalet från 146 till 137. För 10-19-åringar ses en ökning i antalet
från 220 till 242.
Barn- och ungdomsärenden per vårdtyp
Av tabellen nedan framgår hur ärenden rörande barn och ungdomar fördelar sig mellan olika
vårdtyper.
2005
Vårdtyp
Akutsjukvård
Primärvård
Psykiatri*
Tandvård
Specialistvård
Handikapp-habilitering
Övrig vård
Totalt

Antal ärenden
94
112
51
40
30
4
35
366

2006
Antal ärenden
119
107
49
40
30
6
28
379

Andel %
31
28
13
11
8
2
7

* Barn och ungdomar vårdas inom BUP till och med 17 års ålder, därefter sker överföring till vuxenpsykiatrin,
som således behandlar 18- och 19-åringar.
Alla vårdtyper, med undantag av tandvård, domineras av problem med behandling, vanligtvis
nekad/ingen/ofullständig/felaktig sådan eller relaterat till diagnosen. För primärvården tillkommer många ärenden rörande bemötande, vanligen ovänligt/nonchalant bemötande och
brist på empati. Synpunkter rörande tandvård avser huvudsakligen ekonomiska frågor och
regelverket gällande tandreglering. Under året har 9 ärenden som berör barn och ungdomar
markerats som patientsäkerhetsärenden. Ett av dem beskrivs i avsnittet nedan.
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Patientsäkerhet
Bakgrund
Stockholms Läns Landsting har antagit ett handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård.
Enligt riktlinjerna för det lokala arbetet ska vården ha rutiner för hur patienters och närståendes erfarenheter av risker och avvikelser ska tas tillvara. Patientnämnden är en instans som
patienter och/eller närstående kan vända sig till när någon har varit med om en händelse som
lett till en skada eller utsatts för risk för skada. Nämndens ärenden är en viktig kunskapskälla
och det är angeläget att erfarenheterna tas tillvara i vårdens patientsäkerhetsarbete. Detta ligger i linje med Patientnämndens reglemente, fastställt av landstingsfullmäktige. I § 9 ges
nämnden i uppgift att verka för att sådana förhållanden som kan innefatta risker för felaktig
eller otillfredsställande vård eller behandling uppmärksammas av ansvariga nämnder och förvaltningar.
I landstingets handlingsprogram har fem riskområden lyfts fram som särskilt angelägna. Dessa utgörs av brister inom områdena läkemedelshantering, vårdhygien, informationsöverföring
och kommunikation samt fallskador inom vård och omsorg. I patientnämndens statistikprogram registreras sådana ärenden under behandling, omvårdnad, samverkan, administration
samt information. Övriga ärenden med bäring på patientsäkerheten återfinns under problemområdena bemötande och tillgänglighet. Ärenden där patienter utsatts för risk eller skada i
samband med medicinering beskrivs i avsnittet Läkemedelsärenden.
I arbetet med patientsäkerhetsfrågorna utgår nämnden från definitioner i SOSFS 2005:12,
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. Med vårdskada avses lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom
eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av
patientens tillstånd. Utifrån socialstyrelsens definition omfattas även ärenden där patienten
kanske inte direkt utsatts för fysisk skada, men ändå vållats lidande och obehag. Patientens
egen upplevelse av detta är alltid nämndens utgångspunkt.
Statistik
Av under året inkomna skriftliga ärenden har 101 bedömts som patientsäkerhetsärenden. Av
dessa har 69 ärenden avslutats medan 32 är under utredning. De flesta, 43 ärenden, avser
akutsjukvård. Därefter följer primärvård med 24 och specialistvård utanför akutsjukhusen
med 17 ärenden. Inom kommunal vård har 11 ärenden registrerats. Två ärenden vardera avser
tandvård och övrig vård medan ett avser geriatrik respektive psykiatri.
Liksom under föregående år återfinns flest patientsäkerhetsärenden, 42, under problemområdet behandling. Brister i administrativa rutiner har medfört att 16 ärenden registrerats, vilket
är något fler än under 2005. Därefter följer omvårdnadsbrister med 14 ärenden. Under problemområdet tillgänglighet har ärendena minskat från 28 till 9. 11 ärenden rör bemötande, 3
samverkan och övriga juridik och information. Nedan redovisas exempel inom respektive
problemområde.
Behandling
När det gäller behandlingsärenden kan även anmälan till PSR och/eller HSAN vara aktuell
och anmälaren hänvisas dit. Ofta uttrycks dock att man inte vill peka ut någon särskild vårdpersonal. Man väljer därför att vända sig till Patientnämnden för att få en förklaring till det
inträffade och för att man vill förhindra att något liknande ska hända någon annan.
¾ Ett ärenden avser en äldre kvinna med cancer som vårdades både vid akutsjukhus och
på geriatrisk klinik. Under vårdtiden på geriatriken upplevde anhöriga att kvinnan fick
för svaga doser i sin morfinpump och plågades svårt. Först efter deras begäran ökades
dosen. I yttrande till nämnden beklagade ansvariga att man brustit i handhavande av
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smärtlindringen. Nämndens utredning har lett till en översyn av rutiner gällande behandling av patienter med smärttillstånd. Ärendet beskrivs ytterligare i avsnittet om
akutsjukvård.
Administration
Patientnämnden har under året behandlat flera ärenden där bristande administrativa rutiner fått
till följd att diagnos och/eller behandlingsinsats försenats. Det vanligaste är att remisser och
provsvar kommer bort. I fallet nedan utfördes inte ordinerad provtagning.
¾ En 15-årig pojke med medfödd missbildning av urinröret uppsökte sin vårdcentral på
grund av besvär vid vattenkastning. Han lämnade urinprov på morgonen och läkaren
skulle höra av sig om man fann något anmärkningsvärt. Inget hördes dock från vårdcentralen. Pojkens allmäntillstånd blev sämre och modern ringde upp läkaren. Då uppdagades att vårdcentralen inte fått svar på den urinodling som begärts. Laboratoriet
hade glömt att skicka en odling, efter kontroll med sticka hade man slängt provet. Nytt
urinprov visade på bakteriell infektion. I yttrande från vårdcentralens verksamhetschef
anges att laboratoriet missade att skicka provet för bakteriologisk analys, vilket upptäcktes först när modern ringde för att få svar. Avvikelserapport har skickats till laboratoriet för att uppmärksamma personalen på deras rutiner vid analys av både urinstatus och urinodling.
Omvårdnad
Brister i omvårdnad och tillsyn hos framför allt äldre personer medför inte sällan vårdskador
som till exempel trycksår, fallskador, undernäring eller vätskebrist. Det största antalet klagomål gällande brister i omvårdnad avser den kommunala vården. Men även vid akutsjukhus
händer det att äldre personer far illa, vilket nedanstående ärende är ett avskräckande exempel
på.
¾ En äldre förvirrad kvinna togs under vintern in akut på en medicinavdelning. Hon förirrade sig utanför sjukhuset och hittades ihjälfrusen utan ytterkläder och skor först flera timmar efter försvinnandet. Ärendet har behandlats som ett principärende och
nämnden har tagit del av de åtgärder som säkerhetsgruppen vid sjukhuset tagit fram
med anledning av det inträffade. Man har bland annat skärpt rutinerna för sökning av
försvunna patienter, information om att nödutgångar ska hållas låsta har spritts till alla
enheter och strålkastare har införskaffats till sjukhusets väktare för relevant belysning
vid eftersökningsarbete.
Bemötande
Ett gott bemötande innebär bland annat att läkare och annan vårdpersonal är lyhörda och lyssnar på vad patienterna berättar om sina symptom och problem. Patientens oro måste tas på
allvar. Ärenden hos Patientnämnden visar att så inte alltid är fallet och att detta kan förorsaka
patienten onödigt lidande.
¾ En ung kvinna skulle ta blodprover på ett närvårdslaboratorium. Hon talade om för
sjuksköterskan att hon var stickrädd och ville ligga ner. Denna lyssnade inte på henne,
bagatelliserade hennes rädsla och tog provet sittande. Kvinnan svimmade och föll
framåt. I fallet skadade hon käken och tänderna. Patientnämnden begärde redovisning
av åtgärder för att förhindra ett upprepande av händelsen. Verksamhetschefen för laboratorieverksamheten initierade en satsning på att förbättra omhändertagandet av
stickrädda patienter. Vid nämndens uppföljning ett halvår senare hade policy och riktlinjer för provtagning på stickrädda patienter utarbetats, utbildning innehållande patientbemötande hade genomförts och stickrädda patienter erbjuds fortsättningsvis provtagning av personal med specialiserad kompetens.
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Information
God och tydlig information och kommunikation mellan vårdpersonal och patient/närstående
är av största vikt för att förebygga missförstånd som kan leda till att patientsäkerhetsrisker
uppstår. Informationsbrist i samband med läkemedelsbehandling redovisas i avsnittet Läkemedelsärenden.
Tillgänglighet
Bristande tillgänglighet till vård kan innebära risker för patienterna. Lång väntan på planerad
behandling och oklara besked om när denna kan inledas upplevs som mycket stressande och
för med sig en många gånger befogad rädsla för att sjukdomen ska förvärras innan behandling
kan inledas. Cancerpatienter som väntar på strålbehandling är särskilt utsatta.
Långa väntetider på akutmottagningar med bristande tillsyn och omvårdnad är en riskfaktor
speciellt för äldre, vilket har uppmärksammats i Socialstyrelsen verksamhetstillsyn av akutmottagningar under året. Om lång väntan på vård kombineras med bristfälligt omhändertagande och ofullständig information kan ett akutmottagningsbesök bli både riskfyllt och plågsamt. Då Patientnämnden fick ta emot flera sådana klagomål under en kort tid togs frågan upp
som ett principärende. Nämnden ville genom detta visa på de problem och obehag som patienter kan uppleva när de söker vård på någon av länets akutmottagningar. En skrivelse sändes
till direktörerna för samtliga sjukhus med akutmottagningar med begäran om återrapportering
avseende såväl befintliga rutiner och organisation av arbetet som planerade åtgärder i syfte att
förbättra omhändertagandet. Av svaren framgick att ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete
i syfte att förbättra prioritering, information, omvårdad och tillsyn under väntetiden pågår.
Nämnden har också under året haft ärenden där patienter som själva kommit gående till en
akutmottagning inte prioriterats adekvat. I ett principärende har nämnden ifrågasatt att den
allra första kontakten och bedömningen sker av icke sjukvårdsutbildad personal vid receptionsdisken.
Samverkan
Smidig samverkan är nödvändig för att garantera säker och effektiv vård till personer som har
insatser från både landstingets sjukvård och kommunens hemtjänst eller personliga assistenter. Regelverk för delegering av sjukvårdsuppgifter och uppgjorda samverkansöverenskommelser måste följas.
¾ En kvinna med svår MS har personliga assistenter. Hon behöver bland annat hjälp
med sondmatning i en så kallad PEG-sond, vilket de personliga assistenterna sköter efter delegering från distriktssköterskan. Vid flera tillfällen har assistenter kommit via
Trygghetsjouren utan någon som helst information om kvinnans skötsel. De har inte
heller känt till hur sondmatning ska utföras på ett säkert sätt. Av yttrande från berörd
stadsdel framkom att på grund av såväl bristfällig information som avsaknad av rutiner
förmedlades inte behovet av hälso- och sjukvårdande uppgifter som kräver delegering
till Trygghetsjouren. Med anledning av detta ärende har arbete inletts för att upprätta
skriftliga rutiner för hur samverkan ska ske vid akuta behov av vikarier.
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ÄRENDEN PER PROBLEMOMRÅDE
I detta avsnitt redovisas 2006 års ärenden fördelade på problemområden. Nämnden använder
sig av tio sådana områden och inom dessa ett antal delproblemområden, vilka samtliga framgår av bilaga 2.
Administration
Administrativa problem avser brister i hantering av remisser, provsvar, intyg och kallelser
samt övriga administrativa problem. Ärenden angående läkares medicinska bedömning och
därav följande beslut om att skriva remiss och intyg eller att ta prover redovisas i avsnittet
rörande behandling.
Totalt förekom 235 administrativa ärenden under 2006, vilket utgör 5 procent av årets samtliga ärenden. Detta är en ökning med 45 ärenden i förhållande till 2005.
Delproblem inom problemområdet administration
2005
Delproblem
Brister i hantering av:
- remisser
- intyg
- provsvar
- kallelser
Övrig administration
Totalt

Antal ärenden
58
29
18
15
70
190

2006
Antal ärenden

Andel, %

85
33
33
8
76
235

36
14
14
3
32

Vårdtyper inom problemområdet administration
2005
Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Specialistvård
Psykiatrisk vård
Övrig vård
Totalt

2006

Antal ärenden

Antal ärenden

Andel, %

65
55
27
20
23
190

87
74
35
22
17
235

37
31
15
9
7

Ärendena har ökat för alla vårdtyper, men främst för primärvård och akutsjukvård, som båda
fått knappt 35 procent fler ärenden än föregående år.
Den vanligaste anledningen till missnöje med en enskild administrativ fråga är remisser som
försvunnit på vägen, skickats till fel vårdgivare eller inte skickats alls. Dessa ärenden har ökat
med 47 procent jämfört med 2005 och utgör nu 36 procent av samtliga administrativa ärenden.
¾ En kvinna remitterades vid ett besök på sin vårdcentral vidare till specialist. Då hon
efter två månader inte fått någon tid på specialistmottagningen kontaktade hon sin
vårdcentral igen. Hon blev då upplyst om att läkaren glömt att skicka den. Denne bad
inte om ursäkt utan ansåg att ansvaret var kvinnans och att hon varit för snäll som inte

17

hört av sig när hon inte blev kallad. Verksamhetschefen beklagade i yttrande till
nämnden det inträffade och var mycket tacksam över att patienten hörde av sig. Den
aktuelle läkaren var ledsen över det inträffade och hade ändrat sin handläggning så att
föreslagna remisser alltid skrevs direkt vid besöket och skyndsamt skickades till remissinstansen. Verksamhetschefen hoppades att man genom dessa förändringar nu
hade en bättre och patientsäkrare handläggning.
Problem med försenade intyg och provsvar har ökat, det sistnämnda med hela 83 procent jämfört med föregående år. Däremot har ärenden som rör kallelser minskat.
¾ I ett fall opererades en kvinna för cellförändringar i livmoderhalsen. Prover skickades
till patolog och besked skulle ges så snart provsvaren kommit. Efter några månader
kontaktade kvinnan ånyo kliniken då hon fått blödningar. Hon hade under hela denna
tid inte hört något angående provsvaret. Då framkom att provsvaret varit borta i drygt
tre månader. I yttrande till nämnden beklagade ansvarig läkare det inträffade. En utredning har gjorts vid kliniken och rutiner har därefter ändrats. All personal har informerats, dels i samband med en arbetsplatsträff dels genom ett nytt styrdokument. Efter
genomgång med chefläkaren har ärendet också anmälts enligt Lex Maria.
¾ I ett annat fall kallades en kvinna som bor avlägset i skärgården till en specialistmottagning på ett av akutsjukhusen. När hon efter en lång resa kom dit visade det sig att
mottagningen var semesterstängd. I yttrande till nämnden framförde den aktuella kliniken sina ursäkter och informerade om gjorda förändringar i administrativa rutiner för
att undvika liknande händelser i framtiden. Kvinnan erbjöds också en ny snar besökstid.
Väntan är ett återkommande tema i de flesta klagomål angående remisser, provsvar, intyg och
kallelser. Patienten undrar varför det dröjer med besked och försöker utröna vad som hänt.
Man vänder sig till Patientnämnden för att till exempel få hjälp med att reda ut varför remissen inte skickats. Den som drabbas känner sig nonchalant bemött och spekulerar ibland i om
det beror på glömska, slarv, hög arbetsbelastning, stress eller dåliga rutiner.
Förklaringen från vårdgivaren kan vara att remissen av någon anledning inte blivit skriven av
läkaren, att den inte sänts iväg eller att sekreteraren har hög arbetsbelastning. Läkaren som
skulle skriva remissen kan ha gått på ledighet eller slutat sin anställning. Ibland är det en enskild läkare eller annan personal som av olika anledningar inte tillämpat befintliga rutiner,
ibland är det rutinerna som behöver ses över.
En väl fungerande bevakning av remisser och provsvar är angeläget ur patientsäkerhetssynpunkt. Att tiden går medför ofta att patienten oroar sig för sin hälsa och det kan även innebära
en risk för patienten om en nödvändig uppföljning eller behandling försenas. Nämnden har i
dylika fall tagit upp ärendet som ett principiellt ärende för att få till stånd en översyn av rutiner.
Övrig administration
Under denna rubrik redovisas klagomål av varierade administrativ och organisatorisk karaktär, som var för sig inte är så omfattande. Sammantaget förekom 76 sådana ärenden, vilket är
samma nivå som 2005. Här återfinns fall av borttappade eller förkomna föremål som körkort,
proteser och legitimationskort. Ärenden handlade även om att man nekats inbetalningskort på
vårdcentraler när kontanter saknades. Vidare förekom problem vid tidbokning och några
ärenden handlade om förväxling av personer i kallelser, journaler eller vid läkemedelsexpediering.
¾ Problemet med svårigheter vid tidbokning kan illustreras med en kvinna som ville
ändra en bokad tid på sin vårdcentral. Sjuksköterskan hon fick telefonkontakt med
kunde endast avboka tiden och hänvisade henne till läkaren för att boka en ny tid. Ef-
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ter flera dagars försök lyckades hon komma fram till läkaren, som då hänvisade henne
tillbaka till sjuksköterskan för bokning av ny tid. Den aktuella vårdcentralen har efter
ärendets handläggning sett över sina rutiner så att mottagningssköterskorna nu kan
boka om tidigare inbokade läkartider.
Behandling
Här redogörs för synpunkter som rör medicinska beslut och åtgärder från sjukvården. Nämnden har en opartisk roll i ärendehandläggningen och förväntas inte granska eller bedöma vårdens medicinska behandling av en patient. I dessa ärenden bistår nämnden patienter som behöver stöd och hjälper till att ställa frågor. Ibland kan ett möte mellan patient och vårdgivare
leda till bättre förståelse av det som inträffat.
Problem med den medicinska behandlingen utgör den vanligaste anledningen till kontakt med
Patientnämnden. Ärendena uppgår till 1 555 och utgör 31 procent av samtliga ärenden 2006.
Antalet behandlingsärenden har ökat med 123 ärenden eller 9 procent jämfört med 2005.
Delproblem inom problemområdet behandling
2005
Delproblem
Behandling
Komplikationer
Diagnos
Medicinering
Intyg
Remiss
Prover
Teknisk utrustning
Totalt

Antal ärenden

2006
Antal ärenden

801
168
161
138
84
49
15
16
1 432

790
219
214
156
87
54
25
10
1 555

Andel, %
51
14
14
10
6
3
2
1

Mer detaljerad information om innehållet i de olika delproblemen ges i bilaga 2.
Vartannat ärende avser nekad/ingen/ofullständig/felaktig behandling. Därefter följer ärenden
gällande komplikationer efter behandling och problem relaterade till diagnosen. Jämfört med
föregående år ses ökningar inom samtliga delproblemområden utom teknisk utrustning.
Vårdtyper inom problemområdet behandling
2005
Vårdtyp
Akutsjukvård
Primärvård
Psykiatrisk vård
Specialistvård
Tandvård
Geriatrik
Kommunal vård
Handikapp-habilitering
Övrig vård
Totalt

Antal ärenden
449
404
286
160
78
15
8
2
30
1 432

2006
Antal ärenden
488
430
268
177
116
15
15
6
40
1 555

Andel, %
31
28
17
11
7
1
1
3
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Som framgår ses en ökning av ärenden för de flesta vårdtyper. För geriatrisk vård ses ingen
förändring, medan ärenden rörande psykiatri minskat något. Detta redovisas ytterligare i avsnitten om respektive vårdtyp.
Variationen i ärendena beror bland annat på skillnader i olika verksamheter. Akutsjukvården
och primärvården har större andelar synpunkter på behandling än övriga vårdtyper. Skillnaderna mellan allvarliga medicinska konsekvenser och mindre allvarliga frågeställningar är
också stora.
Efter ett ärendes handläggning kan det som upplevdes som alarmerande få sin förklaring i ett
yttrande från vårdgivaren, och patienten lugnas. Det är olika hur nöjd en anmälare blir efter att
ärendet handlagts hos nämnden. Att få en godtagbar förklaring, möta empati och, då det är
befogat, även få en ursäkt leder ofta till att anmälaren godtar förklaringen från vården. I vissa
fall har vården brustit, i andra fall kan det vara patienten som har orealistiska krav och förväntningar på vården och blir missnöjd av den anledningen.
Bemötande
I Nationalencyklopedin definieras ordet bemötande som ”uppträdande mot någon/något”.
Men ett gott bemötande inom sjukvården handlar inte enbart om ett vänligt uppträdande. Det
innebär också att respektera patientens värdighet och integritet, att visa omtanke och empati
samt att informera och göra patienten delaktig.
När patienter eller anhöriga vänder sig till Patientnämnden med synpunkter på det hur de bemötts i sina kontakter med sjukvården förmedlar de ofta en känsla av utsatthet. I de berättelser
som nämnden får ta del av kan det framkomma att patienter blivit kränkta och förtvivlade när
de anser att sjukvårdspersonal inte respekterat dem eller lyssnat på dem. Patienter och anhöriga kan uppleva att de befinner sig i underläge, de är på många sätt beroende av vårdpersonalen och de är ofta försvagade på grund av egen eller anhörigs sjukdom.
Av de ärenden som nämnden handlagt under 2006 utgör bemötandefrågorna 13 procent vilket
motsvarar 659 ärenden. Det är en ökning jämfört med föregående år då 576 ärenden registrerades under detta problemområde. I ytterligare 131 ärenden har bemötandefrågor registrerats
som ett tilläggsproblem. Dessa är inte inkluderade i statistiken här eftersom endast huvudproblemen redovisas i denna rapport.
Vårdtyper inom problemområdet bemötande
Antalet bemötandeärenden har ökat inom alla vårdtyper utom primärvård där det är oförändrat. Den största ökningen finns inom akutsjukvård och psykiatri. Antal bemötandeärenden
fördelade på vårdtyper framgår av tabellen nedan.
2005
Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Psykiatrisk vård
Specialistvård
Tandvård
Övrig vård
Totalt

2006

Antal ärenden

Antal ärenden

Andel, %

259
110
86
58
25
38
576

253
168
110
67
33
28
659

38
25
17
10
5
4
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Delproblem inom problemområdet bemötande
Nämndens bemötandeärenden registreras på två delproblem. 84 procent avsåg ovänligt/nonchalant bemötande/brist på empati och 16 procent ej lyssnad till/ej trodd. Detta innebär inte någon större förändring jämfört med föregående år.
Till och med 2005 registrerades ytterligare ett delproblem, blivit slussad runt i vården, ingen
tar ansvar, under problemområdet bemötande. Från och med 2006 redovisas detta under problemområdet samverkan. Antalet sådana ärenden uppgår för 2006 till 38. Trots att ett delproblem överförts till ett annat problemområde har det totala antalet ärenden som avser bemötande således ökat detta år.
Att bli ovänligt, nonchalant eller oempatiskt bemött
I många av Patientnämndens ärenden där det ingår frågor eller problem av bemötandekaraktär
är det uppenbart att ett dåligt bemötande kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda patienten eller för anhöriga. Att bli ovänligt, nonchalant eller oempatiskt bemött kan för lång tid
framöver medföra att den drabbade känner sig obehaglig till mods vid tanken på den aktuella
situationen. Patienten kan känna sig kränkt och fråntagen en del av sin värdighet.
¾ I ett ärende som nämnden hanterat uppsökte en man med magsmärtor sjukhusets
akutmottagning. Då han hade mycket ont medan han väntade skrek han på hjälp. Först
efter drygt en och en halv timme kom en läkare. Denna sa åt honom att sluta skrika,
vilket mannen upplevde som mycket kränkande. Han fick en smärtstillande spruta. Efter ytterligare två timmar kom en annan läkare och frågade vad det var för fel. Den
första läkaren hade inte lämnat någon rapport och prover som var tagna hade försvunnit. Mannen lades in för observation. Först efter ett och ett halvt dygn opererades han
för brusten blindtarm. I det yttrande som Patientnämnden inhämtade beklagade klinikchefen att patienten uppfattat omhändertagandet som bristfälligt. Det framkom att kliniken ständigt arbetar med att förbättra handläggningen av patienterna. Yttrandet översändes till mannen som förklarade sig nöjd med svaret.
Att vara anhörig
Att som anhörig uppleva att en svårt sjuk patient får ett dåligt omhändertagande eller att anhöriga får ett dåligt bemötande i samband med en närståendes sjukdom eller död är en smärtsam
upplevelse.
¾ En kvinna, vars far oväntat avlidit för ett antal år sedan kontaktade Patientnämnden eftersom hon ansåg att läkaren behandlat henne oempatiskt då hon tog farväl av sin döende far. Det var fortfarande ett plågsamt minne. Nämnden ordnade ett möte mellan
läkaren och kvinnan. Efter att hon hade fått lämna sina synpunkter var kvinnan nöjd
och ärendet avslutades.
¾ Hustrun till en man som avled i sviterna av en svår lungsjukdom ansåg att makens
diagnos hade kunnat framföras på ett skonsammare sätt än vad som skedde. Patientnämnden inhämtade ett yttrande från sjukhuset där ansvarig läkare svarade på kvinnans frågor och även gav förklaringar till bakomliggande orsaker.
¾ En kvinna vårdades på intensivvårdsavdelning och medicinsk vårdavdelning fram till
sin död. Anhöriga upplevde nonchalans och brist på empati och information från flera
i personalgruppen. De önskade en förklaring och svar på ett antal frågor. Patientnämnden har begärt ett yttrande från sjukhuset, vilket i skrivande stund inte inkommit till
nämnden.
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När personalen inte lyssnar
Att vårdpersonal inte lyssnar till patienten kan medföra fördröjd diagnos, allvarligt obehag
eller äventyrad patientsäkerhet.
¾ En man vårdades på en geriatrisk avdelning för svårigheter med att svälja och äta. På
avdelningen hade mannen tvingats att äta, ingen hade lyssnat på hans protester. Under
en undersökning fick mannen en hjärtinfarkt och vätska i lungorna. I samband med
detta uppdagades att stora mängder mat hamnat i luftvägarna. Mannen måste vårdas i
respirator. Anhöriga ville inte anmäla någon men önskade svar på en del frågor och
valde därför att rådgöra med Patientnämnden per telefon.
¾ En man sökte på en akutmottagning då han hade buksmärtor och blödning från tarmen. Han påtalade detta vid inskrivningen samt att han mådde dåligt. Receptionspersonalen lyssnade inte utan hänvisade till att andra var sjukare och att han fick vänta på
sin tur. Mannen upplevde att andra gick före i kön. Efter en och en halv timme fick
han träffa en sjuksköterska och efter ytterligare en och en halv timme en läkare. Mannen blev senare inlagd på vårdavdelning för blodtransfusion och vård. I det yttrande
som Patientnämnden inhämtat från sjukhuset beklagas att mannen upplevt sig illa bemött. Det framkom även att det på akutmottagningen finns skyltar som uppmanar patienter som har ont eller känner tryck över bröstet att ta kontakt med en sjuksköterska.
Ärendet är fortfarande under utredning hos nämnden.
Bemötandeproblem i olika vårdtyper
Bemötandeärendenas förekomst varierar mellan olika vårdtyper. Hur stora andelar inom respektive vårdtyp som utgörs av bemötandeärenden framgår av tabellen nedan.
2005
Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Psykiatrisk vård
Specialistvård
Tandvård
Övrig vård
Totalt

2006

Antal ärenden

Andel, %

Antal ärenden

259
110
86
58
25
38
576

19
10
13
11
5
6

253
168
110
67
33
28
659

Andel, %
19
13
15
13
7
4

Primärvård
I primärvården handlar bemötandefrågorna ofta om att patienter känner sig ovänligt eller
kränkande bemötta vid tidsbeställning eller telefonkontakt samt i mötet med läkaren. Inom
primärvården registrerades 253 bemötandeärenden vilket motsvarar 19 procent av samtliga
primärvårdsärenden.
¾ En 63-årig kvinna var mycket missnöjd med sin husläkarmottagning. Hennes läkare
hade bemött henne ovänligt och nonchalant och hon ansåg att husläkaren var ointresserad, inte lyssnade på henne och inte tog hennes oro på allvar. Kvinnan hade också
haft svårt att få tag på läkaren för att få svar på en genomförd undersökning och vid ett
tillfälle hade en utlovad remiss inte skrivits. Vid den telefonkontakt som Patientnämnden hade med kvinnan framkom att hon själv ville försöka byta vårdcentral. Hon fick
information om vart hon kunde vända sig och hon skulle återkomma till nämnden om
hon önskade ytterligare hjälp. Då kvinnan inte hördes av igen avslutades ärendet utan
övrig åtgärd.
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¾ En 41-årig kvinna beskrev hur hon vid flera tillfällen blivit ovänligt bemött vid telefonkontakt med sin vårdcentral. Hon upplevde att hon blivit både avsnäst och uppläxad av en mottagningssköterska. Av yttrande från vårdcentralens verksamhetschef
framgick att denne hade haft ett samtal med berörd mottagningssköterska och att en
avvikelserapport över det inträffade skulle skrivas enligt vårdcentralens kvalitetssystem. Verksamhetschefen beklagade att kvinnan hade blivit dåligt bemött och avslutade med en förhoppning om att hon skulle bli nöjd med sina framtida kontakter med
vårdcentralen. Ärendet avslutades då kvinnan var nöjd med svaret.
Akutsjukvård
I akutsjukvården har ärendena som avser bemötande ökat med 53 procent jämfört med föregående år. 168 bemötandeärenden registrerades 2006, vilket motsvarar 13 procent av samtliga
ärenden i akutsjukvården. Nedan ges exempel på brister i bemötandet från två vårdavdelningar och en akutmottagning.
¾ En 59-årig man hade synpunkter på såväl bemötande som omvårdnad i samband med
en hjärtoperation. Han upplevde att personalen på vårdavdelningen inte ville hjälpa
honom, till exempel fick han efter operationen sitta på en stol i flera timmar innan han
fick en säng. Han fick inte heller hjälp med att byta sängkläder och skjorta när han
svettats kraftigt. I yttrandet från sjukhuset framförde avdelningens chefsjuksköterska
att personalen tagit del av skrivelsen och uppriktigt beklagade patientens upplevelser.
Personalen strävar efter att ge god omvårdnad med patienten i fokus. Att ta del av patienters upplevelser är en hjälp i det arbetet och ger möjlighet till reflektion. Yttrandet
översändes till mannen som förklarade sig nöjd, varvid ärendet avslutades.
¾ En kvinna som led av Parkinsons sjukdom blev lämnad ensam på toaletten på en vårdavdelning. Hon ramlade och gjorde illa ryggen och tog sig därefter krypande tillbaka
till sängen. Ingen undersökning gjordes av ryggen medan hon var kvar på sjukhuset
och ingen kommenterade det inträffade när hon berättade om det. Hon hade även blivit
tillsagd av nattpersonal att hon behövde duscha för hon luktade illa. Patientnämnden
inhämtade yttrande sjukhuset. Nattsjuksköterskans beskrivning av händelserna skiljde
sig från kvinnans. Chefsjuksköterskan redovisade att händelsen dokumenterats, att
kvinnan blev undersökt av läkaren dagen efter och att det inträffade avvikelserapporterats. Händelsen kommer att tas upp med berörda personer och även generellt. Efter utskrivningen har en fraktur på en ryggkota konstaterats och kvinnan har fått information om HSAN och PSR. Ärendet har därefter avslutats.
¾ En kvinna skrev till nämnden med synpunkter på vård och bemötande vid ett besök på
en akutmottagning. Hon hade ramlat och slagit i svanskotan men upplevde sig inte
trodd för sina smärtor, då röntgen inte visat någon skelettskada. Kvinnan fick dock efter övertalning från en anhörig stanna på sjukhuset över natten. På vårdavdelningen
svimmade hon på toaletten och även då upplevde hon sig inte trodd. Ingen omtanke
visades från sjuksköterskan, ingen tittade till henne på natten. I yttrande till nämnden
förklarade verksamhetschefen behandlingsrutinerna vid denna typ av skador. Även rutinerna för hur patienterna övervakas på natten beskrevs. Kvinnan har tagit del av yttrandet och därefter inte hörts av varför nämnden uppfattar att hon är nöjd med svaret.
Psykiatrisk vård
I psykiatrin har ärenden som avser bemötandefrågor ökat med 28 procent. År 2006 registrerades 110 bemötandeärenden vilket motsvarar 15 procent av samtliga psykiatriärenden. Ytterligare information om dessa finns i psykiatriavsnittet.
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Bemötandeproblem i övriga problemområden
I många ärenden ingår bemötande som en del av problematiken. I ärenden där patienten uppgivit att behandlingen varit felaktig eller att det funnits brister i omvårdnaden kan problemet
ha sitt ursprung i att sjukvårdpersonalen inte lyssnat på patienten. Detta kan i sin tur leda till
att behandlingen blir felaktig eller fördröjd.
I Stockholms läns landstings policydokument ”Att stärka patientens ställning” anges under
rubriken bemötande: Patientens egen medverkan vid och ansvarstagande för vård och behandling är väsentlig för att ett gott vårdresultat ska uppnås. Samspel mellan patient och hälso- och
sjukvårdens personal är grunden för ett konstruktivt vård- och behandlingsförhållande. Samspelet bygger på ömsesidig respekt för varandras kompetens och erfarenhet.
Behandling
Följande exempel kan belysa hur ett ärende som registrerats under problemområdet behandling kan ha sitt ursprung i ett bristande bemötande. I det här fallet handlar det om en läkare
som inte lyssnat på sin patients berättelse:
¾ En kvinna uppsökte sin husläkare eftersom hon drabbats av svår klåda. Hon hade en
månad tidigare haft nära kontakt med en person som hade skabb. Kvinnan misstänkte
nu att hon själv var smittad. Läkaren undersökte kvinnans händer och gjorde bedömningen att hon hade torr hud och därför skulle smörja in dem med fet kräm. Kvinnan
ville att läkaren skulle undersöka resten av kroppen eftersom hon hade mest klåda på
insidan av låren, i armhålorna och på magen, men läkaren tyckte inte det var nödvändigt. Klådan tilltog under de följande veckorna. Vid ett nytt besök på vårdcentralen
upplevde kvinnan att hon åter blev avfärdad och att läkaren motvilligt skrev ut ett recept på Tenutex för behandling av skabb utan att först undersöka henne. Hon litade
inte på sin husläkare utan uppsökte en annan läkare. Denne konstaterade att kvinnan
hade skabb, hon behandlades och förbättrades snabbt. Kvinnan anser att om husläkaren hade lyssnat på henne från början hade hon sluppit flera månaders onödigt fysiskt
och psykiskt lidande. Hon hade också kunnat undvika utgifter för onödiga läkarbesök
och mediciner. Ärendet är även anmält till Patientförsäkringen där utredning pågår.
Omvårdnad
Nedanstående exempel är registrerat under problemområdet omvårdnad men har sitt ursprung
i att personalen inte lyssnat på patienten. Synpunkterna framfördes i ett telefonsamtal till Patientnämnden.
¾ En svårt cancersjuk patient som skulle röntgas bad personalen att ta det mycket försiktigt när de skulle flytta honom till röntgenbritsen. Han hade långt gången skelettcancer
och mycket ont i hela kroppen. Man lyssnade inte på mannen, och konsekvensen blev
att han efter undersökningen inte kan gå.
Information
Patientnämnden registrerar ärenden som handlar om brister i information som ett särskilt problemområde. Antalet ärenden som under 2006 har registrerats under detta problemområde
uppgår till 174 eller 3 procent av samtliga ärenden som registreras. Bristande information
tangerar bemötandefrågorna. Av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 framgår under rubriken bemötande att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner så att patientens värdighet och integritet respekteras, att patienter och närstående visas omtanke och respekt och att patient och
närstående informeras och görs delaktiga om det inte finns hinder för detta enligt sekretessla-
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gen. Följande exempel kan belysa hur information kan ha en stark anknytning till bemötande:
¾ En kvinna kontaktade Patientnämden efter att ha tillbringat 14 timmar på en akutmottagning. Hon upplevde att hon blev ovänligt och oempatiskt bemött av de flesta i personalen. Hon ansåg också att informationen angående förväntad väntetid var bristfällig. Eftersom hennes relativt små barn var ensamma hemma kände hon sig mycket
pressad av den långa väntetiden. När hon efter 14 timmar fortfarande inte hade fått
träffa någon läkare bestämde hon sig för att åka hem till sina barn som varit ensamma
en stor del av natten.
Av det yttrande som Patientnämnden inhämtade från verksamhetschefen på akutkliniken framgick att det vid det aktuella tillfället var extremt hög belastning på akutmottagningen. Man beklagade att besöket blev både långvarigt och påfrestande. Kvinnan
var inte helt nöjd med svaret men valde ändå att avsluta ärendet.
¾ En man skrev med synpunkter på den långa väntetiden på en akutmottagning. Han
sökte akut för högt blodtryck och visades vid ankomsten in i ett undersökningsrum där
han sedan fick vänta i fyra timmar. Han lämnade då mottagningen och upplevde sig
behandlad med nedlåtenhet eftersom han inte fått information om väntetid och prioritering på akutmottagningen. Mannen hade även sänt sin skrivelse till sjukhusets direktör och till akutmottagningens chef. Han fick svar, som han var nöjd med, från båda
varefter ärendet avslutades vid nämnden.
¾ En släkting till en avliden kvinna sände patientnämnden en skrivelse för kännedom
angående händelseförloppet vid dödsfallet. Familjen fick otillräcklig information och
kroppen var flyttad när de kom till sjukhuset. Nämnden kontaktade sjukhusets patientvägledare som meddelade att utredning av frågan pågick. Kvinnans dotter skulle få
svarsbrev från ansvarig läkare. Patientnämnden hade ärendet under bevakning och det
avslutades utan ytterligare åtgärd.
Avslutningsvis kan framhållas att i ”Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting” anges som en vision att patienternas behov av trygghet och värdighet ska prägla all
vård och behandling och att patienternas integritet och rätt till självbestämmande alltid ska
respekteras. I dokumentet finns ett antal omsorgsprinciper varav två handlar om bemötande.
Där framgår att allt bemötande i hälso- och sjukvården ska präglas av omtanke och empati
och att bemötande i vården ska utgå från att varje individ är unik med olika behov. En viktig
del av omsorgen är det sätt på vilket personal bemöter patienter och närstående.
Ekonomi
De ekonomiska ärendena rör avgifter, ersättnings- och garantikrav (framför allt inom tandvården) samt bristande resurser med mera. Dessa ärenden har ofta en koppling till bristande eller
utebliven information om vårdens taxor.
De ekonomiska frågorna utgör 9 procent av samtliga ärenden och uppgick för 2006 till totalt
460. Detta är en minskning med 21 procent jämfört med 2005, vilket delvis kan förklaras med
att ärenden som avser frågor om till exempel avgifter, ersättning och garantier där inget problem föreligger hänförts till problemområdet rådgivning/information/hänvisning.
Delproblem inom problemområdet ekonomi
Krav på ersättning utgör 55 procent av de ekonomiska ärendena och förekommer till exempel
när man av olika skäl inte fått den vård eller rehabilitering man önskat, eller inte fått den tillräckligt snabbt, på landstingets bekostnad.
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Avgiftsfrågor utgör 45 procent av de ekonomiska spörsmålen, vilket är en minskning med
35 procent jämfört med 2005. Nämnden har under året haft många ärenden rörande tolkning
av regelverket och korrekt debitering av patient- och uteblivandeavgift samt reglerna kring
högkostnadsskyddet. I de flesta fall har nämnden kunnat förklara gällande regler och ibland
även kunnat hjälpa patienter att få avgifter återbetalda då man blivit feldebiterad.
Vårdtyper inom problemområdet ekonomi
49 procent av ärendena rör tandvården och handlar i huvudsak om garantier, t ex hur och när
garantin för en behandling faller ut. Ofta önskar patienten sina pengar åter för en behandling
som inte blev till belåtenhet. Detta beskrivs närmare i avsnittet om tandvård. Därefter följer
akutsjukhusen med 15 procent av de ekonomiska ärendena. Specialistvård utanför akutsjukhus berörs i 12 procent av ärendena och primärvården i 10. Övriga vårdtyper har mycket få
ekonomiska ärenden.
Information
Under 2006 har Patientnämnden hanterat 174 ärenden angående bristande information, vilket
innebär 3 procent av samtliga ärenden. Detta är en ökning i antal jämfört med 2005 då 124
sådana ärenden inkom.
Anmälningarna handlar om att man:
-

inte fått information
fått information för sent
fått fel information
fått otillräcklig information

Det bör framhållas att problem med brister i informationen egentligen är fler då det inte är
ovanligt att ärenden rörande medicinsk behandling efter nämndens utredning visar sig innehålla brister i information och kommunikation.
Relativt många klagomål rör bristande information i samband med olika undersökningar och
behandlingar. I andra fall har man fått svävande information om väntetider för bland annat
operationer och otillräcklig information vid utskrivning från slutenvård. Nämnden har särskilt
uppmärksammat ärenden rörande information kring läkemedel. Dessa redovisas i avsnittet
Läkemedelsärenden.
Vårdtyper inom problemområdet information
2005
Vårdtyp
Akutsjukhus
Tandvård
Primärvård
Psykiatrisk vård
Specialistvård
Övrig vård
Totalt

Antal ärenden
45
25
13
11
18
12
124

2006
Antal ärenden
67
29
20
17
16
25
174

Andel, %
39
17
11
10
9
14

Majoriteten av ärendena avser akutsjukvården, vilket hänger samman med att patienterna anser sig ha fått veta för litet om omständigheterna kring sin sjukdom, diagnos och behandling.
Ett flertal klagomål rör bristande information i samband med äldre personers vård och döds-
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fall. Här är det anhöriga som inte fått den information de önskat. För tandvården rör det sig
uteslutande om bristande information om behandlingskostnader.
Juridik
I de juridiska ärendena ingår fem delproblemområden; sekretess, journalfrågor, lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård, valfrihet samt övriga juridiska frågor.
Antalet juridiska ärenden uppgår till totalt 450 under 2006 och utgör 9 procent av den totala
ärendemängden. Detta är en minskning med 92 ärenden eller 17 procent jämfört med 2005, då
nämnden hanterade 542 sådana ärenden. Minskningen är fördelad på samtliga juridiska delproblemområden. I detta sammanhang bör nämnas att de juridiska ärendena under problemområdet rådgivning/information/hänvisning har ökat med 77 ärenden, från 54 under 2005 till
131 år 2006. Detta beror sannolikt på att nämnden under 2006 registrerat fler juridiska ärenden under problemområdet rådgivning/information/hänvisning, då dessa mer haft karaktär av
upplysning och information än att anmälarna framfört ett specifikt klagomål på vården i dessa
frågor.
De flesta juridiska ärendena finns, som tidigare år, huvudsakligen inom psykiatri, primärvård,
och akutsjukvård där 138, 137 respektive 95 ärenden registrerats. I avsnitten om respektive
vårdtyp ges ytterligare information om de juridiska ärendena.
Delproblem inom problemområdet juridik
Journalfrågor
Den största gruppen av de juridiska ärendena rör, liksom tidigare år, synpunkter på journaler.
Dessa ärenden utgör 39 procent av samtliga juridiska ärenden. De uppgår till 177 ärenden,
vilket är 36 färre än 2005.
Ärendena handlar i de allra flesta fall om att man skulle vilja se vad som står i sin egen eller
en nära anhörigs journal eller att man önskar få en uppgift i journalen ändrad eller raderad.
Handläggningen från Patientnämndens sida består ofta i att informera patienten om hur denna
kan få kopia av sin journal. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att ta kontakt med sjukvårdspersonal för att informera om gällande regler. Som patient har man som regel rätt att läsa
eller skriva av sin journal. Man har också rätt att få en avskrift eller en kopia av den. I undantagsfall kan dock journaluppgifter undanhållas för patienten. Nämnden får även klagomål på
att det tar för lång tid att få begärd journalkopia och upplyser då om att en sådan begäran ska
behandlas så snart det är möjligt. Beträffande önskemål om att få rättat i journaler hänvisas till
den som fört journalen. Önskemål om att journalen till viss del eller i sin helhet ska förstöras
hänvisas till att ansökan ska göras hos Socialstyrelsen. Andra frågor kan gälla att man vill att
journalen helt ska vara skriven på svenska och att latinska ord inte ska användas. Några har
synpunkter på att journal inte har förts alls eller till viss del och andra har synpunkter på att
journalerna inte är signerade.
Patientnämnden har med anledning av att nämnden under lång tid fått många frågor kring
journaler tagit fram en informationsbroschyr med namnet ”Patientens rätt att ta del av sin
journal”. Denna sprids till patienter och anhöriga. Under 2006 har denna broschyr även skickats till samtliga allmänna sjukhus inom landstinget och till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde med en önskan att information på området sprids till personalen för att öka kunskapsnivån, vilket sedan har genomförts.
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Valfrihet
Ärenden som rör valfrihet, det vill säga rätten att välja vem som ska ge aktuell vård, är liksom
föregående år den näst största anmälningsorsaken och utgör 26 procent. År 2006 uppgick valfrihetsärendena till 119, vilket är en minskning med 7 ärenden jämfört med 2005.
Även inom detta delproblemområde informerar Patientnämnden om gällande rätt. Det vill
säga att landstinget enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. Den enskildes val får inte begränsas till ett visst geografiskt område inom landstinget.
Även inom stora delar av den övriga hälso- och sjukvården har landstinget beslutat att valfrihet ska råda. Patientens valmöjligheter inom Sverige finns bland annat reglerat i Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården (A 00:56). I januari 2004 kom även domar från Regeringsrätten som gav patienter rätt till retroaktiv ersättning
för sjukvård i andra EU/EES-länder.
Patientnämnden får i stort sett endast frågor om valfriheten inom landstinget. De som kontaktar nämnden har oftast svårt att i praktiken kunna välja läkare inom primärvården, då det som
regel är fullt på mottagningarna. Även de som flyttar inom länet har svårt att få gå kvar där de
tidigare listat sig, trots att den rättigheten är tydligt formulerad. Patienter i psykiatrin önskar
nämndens hjälp när det har blivit problem med att byta psykiatrisk sektor. Nämnden får även
frågor gällande val vid remittering till specialistmottagning vid sjukhus och då till exempel att
man som patient inte fått välja till vilket sjukhus remissen ska sändas. I avsnittet om principärenden beskrivs ett ärende rörande rätten att välja förlossningsklinik.
Övriga juridiska ärenden
Det tredje största delproblemområdet är gruppen övriga juridiska ärenden som består av 79
ärenden, 18 procent. År 2005 uppgick antalet till 95.
Här finns en ansenlig variation bland ärendena. En stor andel, 25 ärenden, gäller svårigheter
att få tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade i enlighet med 3 b § 1 stycket 3 punkten hälso- och sjukvårdslagen. Här har man synpunkter på att man inte har fått tolk till olika möten, kurser, fritidsaktiviteter och även sjukvårdsbesök. År 2005 hanterade nämnden 22 sådana ärenden. Både 2001 och 2004 tog nämnden upp principärenden i frågan, eftersom anmälningarna fördubblades under dessa år. Hälsooch sjukvårdsutskottet har den 31 januari 2006 beslutat att göra en översyn av landstingets
tolktjänst där det övergripande målet ska vara att förbättra tolkservicen. Översynen beräknas
bli klar i början av 2007. Se även under avsnittet Betänkanden och motioner hur nämnden
yttrat sig över utredningen ”Teckenspråk och teckenspråkiga – Översyn av teckenspråkets
ställning” (SOU 2006:54).
Här finns också ärenden gällande att man inte får e-postadress till läkare och att sjukvårdspersonal inte svarar på skrivelser. Vidare förekommer ärenden där man uppger att sjukvårdspersonal gjort otillbörliga närmanden. En del har funderingar kring och synpunkter på rätten till
förnyad medicinsk bedömning enligt 3 a § 3 stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
Lex-Mariaanmälan enligt 6 kapitlet 4 § lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område.
Lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård
38 ärenden avser delproblemområdet lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) och lagen
om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), 8 procent av det totala antalet juridiska ärendena. År
2005 utgjordes denna grupp av 46 ärenden.
Flera av anmälningarna rör att man anser sig felaktigt tvångsvårdad och vill att vården ska
upphöra. En del är missnöjda med vården och permissionerna. En del anmälningar gäller
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missnöje med sjukvårdspersonals agerande vid polishandräckning. En del skulle själv vilja
välja var de ska vårdas. Anhöriga önskar vara mer delaktiga i tvångsvården än vad de är. En
anmälan rör missnöje med att en patient som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård har
placerats nära brottsoffrets bostad.
Sekretess
Det minsta delproblemområdet utgörs av sekretess och har minskat till 37 ärenden, vilket utgör 8 procent av de juridiska ärendena. År 2005 avsåg 62 ärenden bristande sekretess.
Anmälarna har bland annat framfört kritik mot att personal felaktigt skickat andra patienters
journaler till dem per post eller fax samt att journaluppgifter lämnats till andra enheter i vården eller till närstående utan patientens samtycke.
Ett ärende som tar upp att översändande av journalkopior lett till bristande sekretess beskrivs i
avsnittet om principärenden.
Omvårdnad
Antalet ärenden som avser problem med omvårdnad uppgår till 104, vilket är en ökning med
5 ärenden jämfört med föregående år och motsvarar 2 procent av samtliga ärenden under
2006. Klagomål avseende den kommunala vården dominerar med 35 procent av samtliga omvårdnadsärenden.
Vårdtyper inom problemområdet omvårdnad
2005
Vårdtyp
Kommunal vård
Akutsjukhus
Geriatrisk vård
Specialistvård
Primärvård
Psykiatrisk vård
Övrig vård
Totalt

Antal ärenden
43
32
11
7
4
1
1
99

2006
Antal ärenden
36
29
10
10
7
7
5
104

Andel, %
35
28
10
10
7
7
5

Delproblem inom problemområdet omvårdnad
Klagomål på brister i basal personlig omvårdnad är vanligast, 60 sådana ärenden förekommer.
Inom kommunal vård handlar det oftast om otillräcklig hjälp med personlig hygien och intag
av föda och vätska. Anhöriga klagar på att personalen inte hinner med att ge de boende ett
meningsfullt dagsinnehåll, utomhusvistelser och promenader efterlyses. Flera ärenden visar
att även på akutsjukhusen har äldre personer och funktionshindrade många gånger svårt att få
tillräcklig hjälp och uppmärksamhet.
I 21 ärenden påtalas bristande tillsyn och övervakning eller otillräckliga säkerhetsåtgärder,
som har givit upphov till olyckor, ibland med allvarliga skador och även dödsfall som följd.
Av dessa har 16 inträffat på sjukhus och 5 på äldreboende.
23 ärenden avser brister i boendemiljön, eller vårdmiljön om det gäller sjukhus och rehabiliteringshem. Vanligast är klagomål på dålig städning och dålig mat. Några tar upp problem
med att få lugn och ro och avskildhet för svårt sjuka och döende personer och deras anhöriga
på sjukhus. Patienter som vårdats inom geriatriken har synpunkter på att dementa och oroliga
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patienter vårdas tillsammans med icke dementa. Bristande hygienrutiner vid öppenvårdsmottagningar och laboratorier har påtalats i flera ärenden.
Rådgivning/information/hänvisning
En av nämndens huvuduppgifter är att ge råd, informera och vid behov hänvisa till andra instanser. Detta ingår mer eller mindre som en del i handläggningen av alla ärenden. Då det är
fråga om att enbart ge information om till exempel gällande regler, och inget problem eller
klagomål framförs, registreras ärendet under detta problemområde.
676 ärenden av denna karaktär förekom under året, vilket utgör 13 procent av den totala ärendemängden. Det är en ökning med 160 ärenden jämfört med 2005. Detta kan till stora delar
förklaras med att ärenden som inte avser något egentligt klagomål mer konsekvent än tidigare
hänförts till problemområdet rådgivning/information/hänvisning. Ökningen är generell för de
olika delproblemen, men störst för de juridiska frågeställningarna, vilket nämnts i avsnittet
om de juridiska ärendena.
Delproblem inom problemområdet rådgivning/information/hänvisning
Ärendena delas upp i nedanstående delproblem. Antalet ärenden visar kanske på att många ser
nämnden som ett bra alternativ att vända sig till i olika typer av frågor även om de inte grundar sig i ett klagomål på vården.
2005
Delproblem
Juridik
Ekonomi
Politiska beslut
Allmänt beröm
Övriga frågor
Utom SLL
Totalt

Antal ärenden
54
60
18
2
227
155
516

2006
Antal ärenden
131
90
13
7
232
202
675

Andel, %
19
13
2
1
34
30

Den information och rådgivning som givits av nämnden rör främst olika klagovägar samt
hänvisning till andra myndigheter och samhällsinstanser. Mycket berör även allmän information om kostnader och regelverk. Ibland gäller det frågor om och klagomål på verksamheter
som ligger utanför Patientnämndens område men där det finns klara beröringspunkter med
vården.
Exempel på frågor som inkommit under året:
-

Gäller frikort utan legitimation?
Hur får man kontakt med psykiatrin?
Operationsmöjligheter i annat landsting.
Avgift för journalkopior.
Valfrihet gällande sjukhus.
Frågor om sjukhusansluten hemsjukvård.
Kostar läkarintyg?
Är tandvård subventionerad vid remiss från läkare?
Medicinsk kompetens vid äldreboende.
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Samverkan
Totalt 92 ärenden handlar om samverkansbrister i vården. Andelen har fördubblats sedan föregående år och utgör 2 procent av det totala antalet ärenden. Ökningen förklaras huvudsakligen med att delproblemet blivit slussad runt i vården/ingen tar ansvar har överförts från problemområdet bemötande till samverkan. 38 av ärendena avser just bollande av patienter mellan olika vårdgivare. Ytterligare 38 ärenden har registrerats på övriga brister i samverkan
inom/mellan vårdgivare, och 16 på bristande vårdplanering.
I frågor som gäller bristande samverkan är oftast fler verksamheter och vårdgivare involverade. Ärendena registreras på den verksamhet där problemet först uppkommer, det vill säga där
samverkan borde ha initierats. Flest ärenden, 29, har registrerats på primärvård, därefter följer
akutsjukvård med 22, psykiatri med 18, specialistvård, geriatrik och övrig vård med 6 vardera
och kommunal vård med 2 ärenden.
Patienter som bollas mellan husläkare och specialistläkare är ett återkommande problem. Läkarna hänvisar till varandra för sjukintyg och andra intyg för till exempel färdtjänst. Särskilt
vanligt tycks detta vara vid ortopediska diagnoser och för patienter med smärtproblematik.
En annan grupp som många gånger upplever att de hänvisas runt i vården är patienter med
cancerdiagnos. Där förekommer samordningsproblem då provtagningar, behandlingar och
information kan vara dåligt koordinerade. Man efterlyser någon som har det övergripande
vårdansvaret och många önskar sig en vårdkoordinator.
Flera av ärendena avseende akutsjukvården och geriatriken handlar om brister i vårdkedjan.
Utskrivning har skett utan vårdplanering och patienter som är beroende av hjälp i hemmet har
skickats hem utan att hemtjänst eller hemsjukvård kontaktats. I andra fall har vårdplaneringsmöte hållits, men anhöriga har upplevt att vårdplaneringen inte stämt överens med de förväntningar och behov som funnits. Brister och otydligheter i samverkan och vid vårdplanering
skapar onödig oro och otrygghet för patienter och närstående. Med en klar ansvarsfördelning
mellan vårdgivarna och tydlig information om vad som planeras kan de flesta problem förebyggas.
Ärenden som visar på samverkansproblem mellan kommun och landsting för personer som
vårdas i hemmet förekommer. Två sådana ärenden redovisas i avsnitten Patientsäkerhet respektive Kommunal vård.
Ibland förekommer samverkansproblem mellan psykiatrisk vård och primärvård. Dessa beror
ofta på oklarheter i ansvarsfördelningen rörande omhändertagande av patienter med psykiatriska problem som av psykiatrin inte bedöms behöva specialistpsykiatrisk vård. Detta kan leda
till att patienter bollas mellan psykiatrisk mottagning och vårdcentral utan att få den hjälp de
behöver.
Tillgänglighet
656 ärenden, 13 procent av det totala antalet ärenden under året, gällde tillgänglighet, det vill
säga möjligheten att nå och få vård. Detta är en liten minskning med 13 ärenden jämfört med
föregående år.
Bristerna i tillgänglighet delas in i 7 delproblemområden. Det vanligaste tillgänglighetsproblemet består av lång väntetid för besök och behandling. Dessa ärenden uppgår till totalt 299,
vilket utgör 46 procent av årets samtliga tillgänglighetsärenden, en minskning med 8 procent
jämfört med föregående år.
Antalet ärenden avseende problem med telefontillgänglighet utgör 24 procent, 156 ärenden,
vilket är ungefär detsamma som föregående år. Därefter följer synpunkter på att man nekats
besökstid. Dessa uppgår till 86 ärenden, 13 procent, vilket är 6 färre än 2005.
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Andra delproblem relaterade till tillgänglighet är bristande kontinuitet, t ex vid kontakt med
läkare samt inställda åtgärder, fysisk tillgänglighet och för tidig utskrivning/ingen eftervård
och/eller rehabilitering För dessa ligger andelarna för 2006 mellan 2 och 6 procent.
Även om ingen större skillnad ses jämfört med 2005 i det totala antalet ärenden avseende tillgänglighet har förändringar skett när det gäller fördelningen mellan vårdtyper. För akutsjukvården ses en kraftig ökning, med 34 procent, från 184 till 247 ärenden. Här är långa väntetider det huvudsakliga problemet. För primärvården ses däremot en minskning med 27 procent,
från 319 ärenden till 233, vilken helt och hållet förklaras med förbättrad telefontillgänglighet.
För övriga vårdtyper ses inga nämnvärda skillnader.
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ÄRENDEN PER VERKSAMHET
Akutsjukhus
Ärenden som avser akutsjukvården ökade kraftigt under 2006. Detta var särskilt tydligt efter
första halvåret då ökningen uppgick till 47 procent jämfört med motsvarande period 2005.
Med anledning av detta genomfördes en särskild halvårsredovisning för chefläkargruppen,
vilket bidrog till att ökningen planade ut och stannade på 20 procent för helåret. För 2006 ses
1 335 ärenden avseende akutsjukvård, vilket är 26 procent av nämndens totala ärendeantal för
året och 226 ärenden fler än föregående år.
Därutöver har antalet skriftliga ärenden ökat kraftigt, från 273 föregående år till 386 under
2006, eller med 41 procent.
Ärenden avseende akutsjukhus per problemområde
De vanligaste klagomålen på akutsjukhusen avser behandling, tillgänglighet och bemötande.
Behandlingsärendena är här något vanligare än för nämndens samtliga ärenden, 37 procent
jämfört med 31. Därefter följer synpunkter på tillgänglighet med 19 procent, bemötande med
13 och juridik med 7 procent. Administrativa problem samt rådgivning utan att något problem
föreligger utgör vardera 6 procent av ärendena. Därefter följer ekonomi och information med
5 procent vardera och slutligen samverkan och omvårdnad med 2 procent vardera.
De viktigaste skillnaderna jämfört med 2005 består av att problem med bemötande ökat med
53 procent, tillgänglighet med 34 och behandling med 9. Särskilt oroväckande är den stora
ökningen rörande synpunkter på bemötande. Den är dessutom i realiteten avsevärt större när
hänsyn tas till att ett av de delproblem som till och med 2005 redovisades här, blivit slussad
runt i vården/ingen tar ansvar, överförts till problemområdet samverkan, vilket tidigare
nämnts.
Behandling
Under detta problemområde registrerades 488 ärenden, vilket är 9 procent fler än föregående
år. Av tabellen nedan framgår hur ärendena fördelar sig mellan olika delproblem.
2005
Delproblem
Behandling
Komplikationer
Diagnos
Medicinering
Intyg
Remiss
Prover
Teknisk utrustning
Totalt

2006

Antal ärenden

Antal ärenden

Andel, %

252
104
53
21
7
5
3
4
449

252
118
73
21
10
7
6
1
488

52
24
15
4
2
1
1
-

¾ En cancersjuk kvinna som vårdades av ASIH uppsökte ett akutsjukhus på grund av
svåra magsmärtor och lades in på en vårdavdelning. Där togs den morfinpump hon
hade bort och ersattes av smärtstillande tabletter. Dessa gav dock inte effektiv smärtlindring. Efter två dygn flyttades kvinnan till geriatriken. Där kopplades en ny morfin-
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pump in men doserna var så svaga att kvinnan plågades av svåra smärtor. Först efter
anhörigas begäran ökades dosen. Kvinnan fick inte besök av någon läkare på tre dygn,
vilket eventuellt berodde på att det var helg. När anhöriga slutligen fick kontakt med
läkaren fick de beskedet att kvinnan bara hade timmar kvar att leva. I yttrande från
akutsjukhuset förklarar avdelningens chefssjuksköterska att morfinpumpen togs bort
för att kassetten med morfin var tömd och att man inte hade samma typ av pump på
sjukhuset. Patientens smärtanfall behandlades i stället med morfininjektioner. Avdelningens målsättning var att snabbt få kvinnan flyttad till geriatrikens palliativa enhet. I
yttrande från geriatriken beklagades att anmälaren upplevt att smärtbehandling och läkartillsyn inte varit optimala. Som en följd av att nämnden hanterat ärendet bedömdes
det inträffade av kvalitetsansvarig läkare. Ärendet har lett till översyn av rutiner gällande såväl behandling av patienter med smärttillstånd som kunskaper om jourhavande
läkares närvaro och åligganden.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsärendena i akutsjukvården ökade från 184 för 2005 till 247 under 2006. Hur
dessa fördelas mellan olika delproblemområden framgår av tabellen nedan.
2005
Delproblem
Lång väntetid
Inställda åtgärder
Telefon
Nekad besökstid
För tidig utskrivning
Bristande kontinuitet
Fysisk tillgänglighet
Totalt

Antal ärenden
130
18
13
8
9
4
2
184

2006
Antal ärenden
158
26
26
15
13
7
2
247

Andel, %
64
11
11
6
5
3
1

Nämnden har under flera år uppmärksammat problemet med operationer som, på grund av
andra än medicinska skäl, ställs in med kort varsel. Det är därför glädjande att ett centralt beslut rörande ersättning till patienter som drabbas av detta kommer att fattas.
¾ I ett fall skulle en man som hade genomgått en serie fotoperationer efter en fallolycka
genomgå en sista operation. Två gånger tidigare hade operationen ställts in med
mycket kort varsel. Vid det tredje tillfället var mannen premedicinerad och klar för
operation när han meddelades att även den här operationen skulle skjutas upp. Operatören skulle göra en studieresa med syfte att fördjupa sig i just den typ av skada som
mannen hade. Enligt det yttrande som Patientnämnden inhämtade från ansvarig läkare
var det ingrepp som mannen skulle genomgå högspecialiserat och det fanns endast en
läkare som kunde genomföra det. För att förbättra sin kompetens hade han begärt att få
studera denna typ av operation utomlands. När läkaren träffade mannen på operationsdagen bedömde han att det var bättre för mannen att vänta med operationen tills efter
utlandsvistelsen, då läkaren höjt sin egen kompetens. I yttrandet beklagades att beskedet kom så sent, vilket berodde på att läkaren just fått besked om att hans ansökan beviljats. Mannen var nöjd med svaret men han ville framföra till vården att det är viktigt
att patienter informeras och att vården förvissar sig om att patienten har förstått.
¾ Ett barn i förskoleåldern skulle på grund av en nyupptäckt tumör genomgå en operation. Barnet fick en operationstid klockan åtta på morgonen men innan operationen
kom till stånd hade den skjutits upp nio gånger under två dygn. Patientnämnden har

34

fått kännedom om att orsaken till detta var att ett antal oplanerade, akuta operationer
måste ges företräde.
Bemötande
För många patienter kan bemötandet från vårdpersonalen ha en avgörande betydelse för hur
de upplever sitt möte med vården. Även om den medicinska behandlingen har varit av hög
kvalitet kan ett dåligt bemötande innebära att patienter känner sig kränkta och illa behandlade.
I de bemötandeärenden nämnden handlagt under året har det handlat om att patienten upplevt
personalen som otrevlig eller oempatisk eller att personalen inte har lyssnat på patienten.
Totalt 168 ärenden avseende bemötandeproblem i akutsjukvården registrerades under 2006,
vilket är en ökning med 53 procent, eller 58 ärenden, jämfört med föregående år. Majoriteten
av ärendena avser ovänligt/nonchalant bemötande eller brist på empati från vårdpersonal.
2005 hanterade nämnden 110 ärenden rörande bemötande vid akutsjukhusen, av vilka 16 utgjordes av delproblemet blivit slussad runt i vården. Dessa ingår, som tidigare nämnts, inte i
bemötandeärendena för 2006. Om dessa utesluts även från statistiken för 2005 ses för 2006 en
drygt 80-procentig ökning av antalet bemötandeärenden.
Juridik
95 ärenden är av juridisk karaktär, varav 67 procent rör journalfrågor av olika slag, t ex att
man inte fått begärda journalkopior eller önskar göra ändringar eller ta bort delar av journal
som man anser felaktiga. Resterande ärenden avser valfrihet, sekretess/tystnadsplikt och övriga juridiska frågor.
Administration
74 ärenden avser administrativa brister. Av dessa berör 32 procent hantering av remisser, 20
procent hantering av provsvar och 10 procent vardera avser hantering av intyg och kallelser.
Resterande 28 procent avser övrig eller ospecificerad administration.
¾ Patientnämnden uppmärksammades i en skrivelse bland annat på att brev där patienter
kallades till en specifik mottagning varken var undertecknade eller angav telefonnummer eller e-postadress. Efter nämndens kontakt med mottagningen åtgärdades
dessa brister.
¾ I ett annat fall kallades en kvinna skriftligen till en mottagning på ett av de stora sjukhusen. I kuverten fanns dessutom kallelse och remisser avseende en annan person.
Kvinnan ville veta hur felet uppstått och även att man skulle se över rutinerna för att
förhindra en upprepning av det inträffade. Enligt yttrande från mottagningsansvarig
läkare har kallelserna vid kuverteringen fastnat i varandra och stoppats i samma kuvert. Händelsen har avvikelserapporterats och man arbetar med att öka noggrannheten
vid kuverteringen.
Ekonomi
71 ärenden avser ekonomiska frågor. 75 procent av dessa avser ersättningskrav och garantifrågor medan resterande 25 procent avser avgifter. Vanliga ersättningskrav handlar om att
man vill ha kompensation för uteblivet behandlingsresultat.
Övriga ärenden vid akutsjukhus
Av resterande ärenden rörande akutsjukvården avser 67 brister i informationen, till exempel
att man inte fått någon information alls om vård och behandling, att man fått den för sent eller
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att den varit otillräcklig. I 29 ärenden framförs synpunkter på omvårdnad, till stor del brister i
tillsyn av äldre och/eller förvirrade patienter. 22 ärenden avser samverkan. Dessa fördelar sig
tämligen jämnt mellan delproblemområdena blivit slussad runt i vården utan att någon tar
ansvar, brister i samverkan mellan olika vårdgivare eller inom en vårdgivares ansvarsområde
samt brister i vårdplanering. Samverkansbrister kan även spåras i ärenden som registrerats
under utebliven eller fördröjd behandling/rehabilitering, liksom under tillgänglighet och då
under delproblemet för tidig utskrivning, ingen eftervård/rehabilitering, vilket innebär att
denna typ av ärenden i realiteten är fler.
74 ärenden har registrerats som rådgivning/information/hänvisning. De kan avse allmänna
frågor om till exempel regler och rättigheter. Inga klagomål framkommer här och därför registreras ärendet inte under något av ovanstående problemområden.
Av samtliga ärenden som avser akutsjukvård utgör 123 synpunkter som inte kan hänföras till
något enskilt sjukhus eller då anmälaren inte vill uppge vilket sjukhus som avses. Under 2005
uppgick dessa ärenden till 105. De avser huvudsakligen juridiska och ekonomiska frågor samt
synpunkter på behandling.
Specialiteter med flest antal ärenden
Antal ärenden
Specialitet

2004

2005

2006

Ortopedi
Internmedicin
Kirurgi
Gynekologi/
förlossningsvård

221
189
129
103

211
225
118
102

284
212
127
127

Andel av
akutsjukvård
2006, %
21
16
10
10

Inom de fyra specialiteterna med flest antal ärenden ses en ökning med 35 procent för ortopedi jämfört med 2005. Internmedicin har minskat något medan kirurgi och gynekologi/förlossningsvård ökat något. Ordningsföljden bland specialiteterna har förändrats så att
ortopedi nu har flest antal ärenden.
Samtliga specialiteter domineras av problem rörande behandling. Övriga problemområden
varierar något mellan specialiteterna. De största andelarna avseende behandling och bemötande förekommer inom gynekologi och den största andelen ärenden avseende tillgänglighet
finns inom ortopedi.

Ortopedi

Internmedicin

Kirurgi

Problemområde

%

Problemområde

%

Problemområde

Behandling
Tillgänglighet
Bemötande
Administration

40
33
9
5

Behandling
Tillgänglighet
Bemötande
Information
Administration

32
16
16
8
8

Behandling
Tillgänglighet
Bemötande
Ekonomi

Gynekologi
%
46
16
13
8

Problemområde

%

Behandling
Bemötande
Tillgänglighet
Information

50
20
8
7
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Akutmottagningar
För akutmottagningarna ses en ökning med 45 procent jämfört med föregående år, från 126
ärenden till 183. Fördelning mellan problemområden och jämförelser med föregående år
framgår av tabellen nedan.

Delproblem
Behandling
Bemötande
Tillgänglighet
Administration
Ekonomi
Information
Omvårdnad
Juridik
Samverkan
Rådgivning etc
Totalt

2005

2006

Antal ärenden

Antal ärenden Andel, %

60
19
16
1
9
3
6
5
4
3
126

82
37
28
8
8
6
6
5
2
1
183

45
20
15
4
4
3
3
3
1
1

Ärenden rörande bemötande och tillgänglighet vid akutmottagningar har här ökat med 95 respektive 75 procent, vilket vida överstiger den generella ökningen.
Av de 82 behandlingsärendena avser 60 procent nekad/ingen/ofullständig/felaktig sådan och
25 procent synpunkter på diagnosen.
¾ En man uppsökte en akutmottagning efter att han skadat sitt knä. Flera läkare undersökte honom och mannen uppfattade att de saknade kompetens. Så småningom kom
en ortoped som fastställde de andra läkarnas preliminära diagnos som var stukning.
Vid ett återbesök på ortopedmottagningen några veckor senare upplevde mannen att
läkaren inte lyssnade till hans symtom. Han sökte efter ytterligare en tid akut på sin
vårdcentral varefter en datorundersökning som visade avslitna korsband och ledband
utfördes. Mannen opererades senare. I det yttrande som Patientnämnden inhämtat från
ansvarig läkare vid ortopedkliniken beklagar man att mannen upplevt sig illa bemött
och förklarar att en undervisningssituation kan upplevas obekväm för patienten.
Bemötandeärendena domineras av synpunkter på ovänligt/nonchalant bemötande eller brist på
empati, i 85 procent av ärendena framförs sådana synpunkter.
¾ En man framförde synpunkter på hur han bemöttes när han uppsökte en akutmottagning och i samband därmed genomgick en akut operation. Han upplevde att vårdpersonalen bemötte honom nonchalant och ovänligt såväl före som efter operationen. Patientnämnden inhämtade ett yttrande från chefsjuksköterskan vid akutmottagningen.
Där framkom att samtal med inblandad personal hade ägt rum. Man beklagade att patienten tog illa vid sig och bad om ursäkt för det inträffade. För att undvika upprepning
har sjukhusets hederskodex lyfts i personalgruppen.
Av tillgänglighetsärendena utgör drygt 80 procent synpunkter på lång väntetid. Detta har varit
ett återkommande problem såväl under 2006 som tidigare. I många ärenden kan utläsas att det
ofta blir en kollision mellan patientens förväntningar och den verklighet som han eller hon
möter. De som upplever sig vara allvarligt sjuka och får tillbringa många timmar i väntrummet samtidigt som de uppfattar att det inte är någon som bryr sig om dem kan känna sig illa
behandlade. Att andra patienter får snabbare vård utan att det ges någon information om varför kan också upplevas som obegripligt.
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Som nämnts i avsnittet om patientsäkerhet är långa väntetider på akutmottagningar med
bristande tillsyn och omvårdnad en riskfaktor speciellt för äldre. Nämnden har under året behandlat ett antal sådana ärenden.
¾ En 86-årig kvinna kom till en akutmottagning halv sju på kvällen på grund av yrsel
och högt blodtryck. Efter åtta timmar var den anhörig som följt med tvungen att lämna
henne. Personalen hade inte tittat till kvinnan på hela tiden och hon hade inte fått något att äta eller dricka. Klockan tio på förmiddagen nästa dag var hon fortfarande kvar
på akutmottagningen där hon låg på en bår med en hård plastmadrass. Ingen visste vad
man skulle göra med henne. Patientnämnden kontaktade vårdkedjesjuksköterskan som
arbetade med fallet och fortsatt handläggning var då fortfarande oklar. Vid uppföljande kontakt med anhöriga meddelades att kvinnan blev inlagd på sjukhuset.
¾ En annan grupp som hör av sig till nämnden är långvarigt och allvarligt sjuka patienter
som har behov av återkommande sjukhusvård när deras tillstånd försämras. De är kända av sjukhuset men tvingas ändå uppsöka akutmottagningen varje gång de ska läggas
in. För till exempel en svårt sjuk cancerpatient är det påfrestande att tillbringa många
timmar väntandes på en akutmottagning.
Geriatrik
Det totala antalet ärenden som rör den geriatriska vården uppgick under 2006 till 64, vilket är
en procent av årets samtliga ärenden. Antalet har ökat med 5 jämfört med 2005.
Geriatriska ärenden per problemområde
2005
Problemområde
Behandling
Omvårdnad
Ekonomi
Bemötande
Samverkan
Information
Tillgänglighet
Juridik
Administration
Rådgivning/hänvisning
Totalt

2006

Antal ärenden

Antal ärenden

Andel %

15
11
6
6
4
2
4
5
6
59

15
10
10
6
6
6
5
4
1
1
64

23
16
16
9
9
9
8
6
2
2

Fördelningen på problemområden har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2005.Vanligast är
klagomål på behandling och omvårdnad samt ekonomiska frågor.
Behandling
Vad som uppfattats som direkt felaktig eller ofullständig behandling tas upp i 11 av ärendena.
Framför allt klagar man på att för lite träning givits. En man som kom till geriatriken för rehabilitering efter en benamputation fick vänta i fem dagar på att träffa en sjukgymnast eller
arbetsterapeut. I 4 av fallen har klagomålen gällt att patienten nekats geriatrisk vård trots remiss från sjukhus eller husläkare.
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Omvårdnad
I några av ärendena tar anhöriga upp synpunkter på vårdmiljön. Man anser att det är olyckligt
att blanda dementa och oroliga patienter med icke dementa.
¾ En dotter kontaktade nämnden och berättade att det utanför hennes mors rum på avdelningen sitter en man och skriker hela dagarna, vilket i sin tur har lett till att modern
som inte är dement har blivit förvirrad. Dottern anmodades kontakta verksamhetschefen för kliniken. Andra brister i omvårdnad som påtalats är att fallskador inträffat och
trycksår uppkommit.
Ekonomi
En återkommande anledning till klagomål och krav på ekonomisk ersättning är att personliga
tillhörigheter försvunnit i samband med sjukhusvård. Särskilt svårt tycks det vara att hålla
reda på förvirrade patienters tandproteser. I något fall har en hörapparat försvunnit. Som patientnämnden ser det behöver rutiner skärpas för att förhindra att patienter och anhöriga på detta sätt förorsakas onödigt besvär och extra kostnader.
Bemötande och information
Bemötandeärendena handlar om att personal upplevts som ovänliga och oempatiska mot såväl
patienter som anhöriga.
Bristande information tangerar bemötandefrågorna. Man har från vårdens sida inte givit tydlig
information vad gäller planerad vård och behandling.
¾ En 86-årig man vårdades på en geriatrisk klinik. Enligt dottern fick fadern inget rum
utan fick ligga i dagrummet de första dygnen. Där sköttes han om inför allas åsyn.
Anhöriga bemöttes snäsigt när de ställde frågor om faderns vård. Klinikens verksamhetschef beklagade i yttrande till nämnden det inträffade. Kritiken hade tagits på största allvar, fallet skulle analyseras och arbetas med. Dottern blev nöjd med att klinikledningen lovat att ta tag i frågan.
Samverkan
Ärendena handlar om brister i vårdplanering såsom dåligt förberedda vårdplaneringsmöten
och att patient och/eller anhöriga känt sig överkörda vid mötet. Brister i samverkan med
kommun och primärvård i samband med utskrivning från geriatrisk klinik har också tagits upp
i några klagomål.
Tillgänglighet
Fyra av ärendena under denna rubrik hänförs till för tidig utskrivning. Anhöriga har ansett att
vårdtiden varit alldeles för kort.
¾ En man som var döende skrevs efter en veckas vårdtid ut från SAH (sjukhusansluten
hemsjukvård) till den vanliga hemsjukvården, som enligt anhöriga inte kunde ge det
stöd som familjen behövde. Efter två veckor då mannen försämrats skrevs han återigen
in i SAH. Patientnämden delade anhörigas uppfattning att mannen borde fått ha kvar
SAH under den korta tid han hade kvar att leva.
Juridik
De juridiska frågorna handlar oftast om rätten att ta del av en avliden anhörigs journal respektive valfrihet när det gäller geriatrisk klinik. I flera fall har Patientnämnden fått upplysa om att
valfriheten gäller även för geriatrisk vård och att den är överordnad områdesansvaret.
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Kommunal vård
Inom Patientnämndens uppdragsområde ligger den hälso- och sjukvård som kommunerna
enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar för, det vill säga hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade samt i dagverksamheter. Driftsformen kan vara
kommunal, privat eller stiftelse. Uppdraget när det gäller kommunerna är enligt lagen om patientnämndsverksamhet utvidgat till att gälla även den omvårdnad enligt socialtjänstlagen som
ges i samband med hälso- och sjukvård.
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar inte läkarinsatser i särskilt boende. Klagomål på läkare vid ett boende registreras på primärvård eller geriatrik, beroende på vilken verksamhet läkaren kommer från. Många frågor berör såväl läkaren som kommunens personal. I
sådana fall är det en stor fördel att nämnden kan handlägga hela frågan oavsett huvudman.
Under 2006 inkom 74 ärenden avseende den kommunala vården. En tredjedel av klagomålen
var skriftliga, vilket skiljer sig från andra vårdtyper där denna andel uppgår till cirka 25 procent. Därmed markeras en större tyngd och komplexitet i de kommunala ärendena.
Ärenden avseende kommunal vård per problemområde
Omvårdnad
Inom kommunal vård är omvårdnadsfrågorna den dominerande gruppen av klagomål med 36
ärenden, 49 procent. Omvårdnadsbrister såsom otillräcklig hjälp med personlig hygien och
blöjbyten, för lite hjälp vid måltider och dålig näringstillförsel samt för lite stimulans och aktiviteter i vardagen utgör de vanligaste klagomålen. De anhöriga som klagat anser ofta att personalen gör så gott de kan, men att de inte har möjlighet att ägna de boende den tid som skulle
behövas. 6 ärenden rör inträffade olycksfall med skada. I 5 ärenden tas klagomål på brister i
boendemiljön upp, till exempel dålig städning.
¾ En kvinna skrev om sin demente far som växelvårdades vid ett äldreboende. Enligt
dottern fanns brister omvårdnaden. Vid flera tillfällen hade fadern lagts för natten redan klockan 17.00. Han fick röra för lite på sig och fick nästan aldrig komma ut.
Vårdpersonalen hade sagt att det inte fanns tillräckligt med personal för att ta med de
boende på promenad eller andra aktiviteter. I yttrande till nämnden framförde socialchefen att förvaltningen sett allvarligt på klagomålen. Möten med ansvariga vårdgivare och anhöriga hade hållits. Detta har resulterat i ett antal åtgärder som ska tillförsäkra mannen en god vård i fortsättningen.
Behandling
15 klagomål, 20 procent, avser behandling, vilket är 7 fler föregående år. De flesta är relaterade till läkemedelsbehandling och avser felaktigheter i hanteringen, oftast bortglömda medicindoser.
Rådgivning/information/hänvisning
I 7 ärenden har nämndens handläggare givit råd och information då anhöriga vänt sig till
nämnden med frågor om vilka rättigheter man har som patient inom den kommunala hälsooch sjukvården.
Till detta tillkommer rådgivning i frågor som ligger utanför Patientnämndens ansvarsområde.
Frågor om rättigheter och synpunkter på insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är vanligt förekommande. Dessa ärenden registreras dock inte under kommunal vård. I dessa fall ger nämnden service i form av upplysning
om gällande lagstiftning och överklagningsmöjligheter samt hänvisar till handläggare inom
kommunen.
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Juridik
Juridiska spörsmål förekommer i 6 av ärendena, vanligast är att man haft problem med att få
ta del av anhörigas journal.
Bemötande
I 4 ärenden tas brister i bemötandet upp, vilket är 6 färre än föregående år. Klagomålen kommer från anhöriga som upplevt problem i sina kontakter med personalen.
Samverkan
Under problemområdet samverkan har 2 ärenden registrerats. Ett av dessa visar på hur oklar
ansvarsfördelning mellan sjukvårdshuvudmännen kan föra med sig problem för enskilda.
¾ En kvinna som är yngre än 65 år bor på ett servicehus. Hon har personliga assistenter
och önskar att dessa ska kunna ge henne de nödvändiga insulininjektionerna, vilket
skulle öka hennes frihet och oberoende. Problemet är att eftersom kvinnan bor på servicehuset enligt LSS-beslut är kommunen och landstinget oense om ansvaret för
sjukvårdsinsatserna och därmed även delegeringsfrågan. I och med att ärendet aktualiserats hos Patientnämnden har berörd stadsdel och vårdcentral samt företaget som
tillhandahåller de personliga assistenterna vid ett möte gjort en skriftlig överenskommelse. Sjuksköterskan vid servicehuset ska tillhandhålla hemsjukvård och ge delegering till de personliga assistenterna. Diabetessköterskan vid vårdcentralen ska hjälpa
till med den utbildning som krävs.
Ekonomi och information
Ekonomi och information har 2 ärenden vardera.
Övrigt
De kommunala ärendena är få. Detta antas delvis bero på att Patientnämnden inte är lika känd
inom den kommunala vården som inom landstinget. I den överenskommelse om patientnämndsverksamhet i kommunerna som tecknats mellan Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) och nämnden förbinder sig kommunerna att informera invånarna om nämnden och
dess verksamhet. För att undersöka hur denna information ges ställdes frågor i en enkät till
länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
Svarsfrekvensen var hög och svar saknades endast från två kommuner i länet och två stadsdelar i Stockholms stad. Enligt svaren finns Patientnämndens gula affisch synlig på äldreboendena i de allra flesta kommuner och stadsdelar och så även nämndens gula broschyr. Däremot
är det få kommuner/stadsdelar som i sin skriftliga information om klagomålshantering hänvisar till Patientnämnden. Likaså är det få kommuner som ger information om nämnden i samband med introduktionsutbildning för personal vid särskilda boenden.
Resultatet av enkätundersökningen visar att informationen om rätten och möjligheten att vända sig till Patientnämnden som en oberoende opartisk instans med synpunkter på vården generellt behöver förbättras i både kommuner och stadsdelar.
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Primärvård
Antalet primärvårdsärenden uppgick under 2006 till 1 308, vilket är 76 färre än föregående år.
Primärvården svarar för 26 procent av nämndens samtliga ärenden under året och är den vårdtyp som har näst flest ärenden. Till primärvården hör vårdcentraler, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, rehabiliteringsenheter, hemsjukvårdsverksamheter, närakuter och jourmottagningar, primärvårdsansluten ASIH-verksamhet samt i vissa områden även läkarinsatser i
särskilt boende. Cirka 2,8 miljoner läkarebesök gjordes totalt i primärvården under 2006.
Många klagomål berör andra yrkesgrupper än läkare, men för dessa har nämnden inga produktionssiffror.
Fördelning på verksamheter och driftsform
Av samtliga klagomål som avser primärvården kan 1 057 kopplas till en specifik verksamhet,
vilka sammantaget uppgår till 193. Ärendemängden per verksamhet varierar från 1 klagomål
till som mest 33. För 114 verksamheter har mellan 1 och 5 klagomål registrerats. 44 har fått 6
till 10 klagomål och 32 mellan 11 och 20. Tre verksamheter har fått fler än tjugo klagomål
vardera.
Totalt har 1 097 inkomna ärenden registrerats med angivande av verksamhetens driftform. Av
dessa avser 392 eller 36 procent, privat drivna enheter medan 705 eller 64 procent, avser
landstingsdrivna verksamheter. Tillgängliga produktionssiffror per driftsform visar att ungefär
45 procent av läkarbesöken i primärvården gjordes vid enheter som drivs privat, medan motsvarande andel inom landstingsdriven vård är 55 procent.
Primärvårdsärenden per problemområde
2005
Problemområde Antal ärenden
Behandling
Bemötande
Tillgänglighet
Juridik
Administration
Rådgivn/hänv
Ekonomi
Samverkan
Information
Omvårdnad
Totalt

405
259
319
178
65
50
83
8
13
4
1 384

2006
Antal ärenden Andel, %
430
253
233
137
87
65
47
29
20
7
1 308

33
19
18
10
7
5
4
2
2
1

Jämfört med 2005 ses skillnader i fördelningen mellan problemområdena. Behandlingsärendena är dock fortfarande flest och har ökat med 25. Bemötandefrågorna har minskat med 6
ärenden, men är nu fler än tillgänglighetsfrågorna. Klagomålen på tillgängligheten har minskat med 86 ärenden. Även de juridiska ärendena har minskat i antal. Ärenden som tyder på
brister i administrationen har blivit 22 fler än föregående år och är nu fler än de ärenden som
avser ekonomi. Även samverkansfrågor har ökat, vilket som tidigare nämnts delvis beror på
förändrade registreringsrutiner.
Behandling
Att man anser sig inte ha fått önskad behandling eller ofullständig eller felaktig sådan är det
vanligast förekommande delproblemet. 167 sådana klagomål har noterats för 2006, vilket är
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12 färre än 2005. Ingen eller fel diagnos har 88 personer klagat över jämfört med 53 föregående år. Felaktig medicinering eller biverkningar av medicinering följer därefter och har ökat
från 61 till 74 ärenden. Därnäst kommer missnöje med att man inte fått begärt intyg eller att
intyget enligt anmälaren varit ofullständigt eller felaktigt. Oftast gäller missnöjet läkarutlåtanden till försäkringskassan. Dock är klagomålen över detta färre än föregående år, 40 jämfört
med 55. Klagomål på hjälpmedelsordinationer är få. Även delproblemen komplikation efter
behandling samt att fel eller inga prover togs har, liksom tidigare år, föranlett få klagomål
inom primärvården.
¾ En femårig pojke med utslag över hela kroppen kom till en närakut. Läkaren tittade
enbart på överkroppen, inte i mun och svalg och ställde diagnosen eksem och ordinerade salva. Två dagar senare insjuknade pojkens lillebror med liknande utslag. Vid
nytt besök på vårdcentralen konstaterades att båda barnen hade scharlakansfeber. I yttrande från ansvarig för närakuten beklagas att en fullständig undersökning inte gjordes
och att pojken blev felbedömd. Ärendet har i avidentifierat skick tagits upp i den lokala fortbildningen för läkare.
Bemötande
Bemötande är det näst största problemområdet i primärvården. Detta trots att ett av delproblemen (blivit slussad runt i vården) flyttats till problemområdet samverkan. De allra flesta
klagomålen, 216, rör ovänligt eller nonchalant bemötande samt brist på empati. Övriga 37
handlar om att man upplever sig inte ha blivit lyssnad till.
När det gäller bemötandefrågor finns klagomål på alla yrkesgrupper inom primärvården. Flera
upplever att de blivit kort och snäsigt bemötta när de ringt sin vårdcentral för att boka tid.
Tillgänglighet
Tillgängligheten är det problemområdet i primärvården som minskat mest till antalet, från 319
till 233. Detta indikerar att primärvården på de flesta håll lyckats i sin ambition att förbättra
befolkningens möjlighet att komma i kontakt med sin vårdcentral på ett snabbt och enkelt sätt.
Allt fler vårdcentraler ansluter sig till internettjänsten ”Mina Vårdkontakter”, vilket naturligtvis underlättar för personer som är vana att använda internet. Dock är det många, framför allt
äldre, som varken kan eller vill använda sig av denna möjlighet. Telefontillgängligheten är
fortfarande det största delproblemet även om klagomålen har minskat från 117 till 99.
¾ En äldre man lyckades trots upprepade försök inte få kontakt med sin husläkare. Eftersom han prövat ett läkemedel under en vecka samt lämnat prover ville han få besked om eventuell fortsatt medicinering. I sitt yttrande framförde verksamhetschefen
att man är medveten om bristerna i telefontekniken och att en operatör arbetar med att
lösa problemet. Läkaren har tagit kontakt med mannen och han har fått besked.
En tydlig förbättring har också skett vad gäller lång väntetid på läkarbesök. Här har klagomålen minskat från 93 till 47. På allt fler håll lyckas man klara av besöksgarantin som innebär
att man ska få träffa sin husläkare inom sju dagar.
53 personer uppger att de blivit nekade besökstid. Även detta är färre än föregående år, då 73
personer klagade över detsamma. Här handlar många klagomål om att man blivit nekad att få
komma till en närakut. Synpunkter har framförts att man anser att systemet med tidbokning
på närakut är fel. Dessa borde vara öppna så att det bara är att gå dit och sätta sig och vänta.
Bristande läkarkontinuitet klagar 24 personer på. Under år 2005 var motsvarande siffra 25.
Den fysiska tillgängligheten har 6 personer haft synpunkter på.
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Juridik
Under året har 72 anmälningar rört rätten att välja husläkare och/eller vårdcentral, vilket är 3
fler än förra året. Man har nekats listning på annan läkare eller vårdcentral än den man geografiskt tillhör på grund av att man där inte kunnat ta emot fler patienter. Frågan om valfrihet
aktualiseras även då och då när det gäller hemsjukvårdens distriktssköterskor och läkare i särskilt boende.
Under juridik registreras även ärenden som rör rätten att få ta del av sin journal. 43 sådana
ärenden förekom inom primärvården. 15 fall rör sekretess och tystnadsplikt och 7 avser övriga
juridiska spörsmål.
Administration
Brister i hantering av remisser svarar för 34 av ärendena, vilket är 14 fler än 2005. Brister i
övrig administration som till exempel felbokningar tas upp i 29 fall, vilket är en ökning med 6
ärenden. 12 ärenden rör administrativa missar i samband med hantering av provsvar och 11
hantering av intyg, vilket är samma nivå som tidigare. Endast 1 anmälan avser brister i kallelsesystemet.
Flera ärenden visar att det för patienten inte alltid står klart vem som ska ta kontakt för uppföljning av provtagning. Olika rutiner tillämpas uppenbarligen, ibland är det läkaren som ska
höra av sig om provsvar, ibland är det patienten. En tydlig, gärna skriftlig, information om
rutinerna efterlyses av många.
Brister i de administrativa rutinerna kan, förutom att de vållar problem och onödig oro, även
vara en fara för patientsäkerheten. Ett sådant exempel ges avsnittet Patientsäkerhet.
Ekonomi
Ekonomiska frågor tas upp i 47 ärenden. Nämnden har behandlat ärenden där personer nekats
vård på grund av att man inte kunnat betala kontant. I dylika fall har nämnden påtalat för vården att vårdgivare är skyldiga att ge vård även om patienten inte kan betala vid vårdtillfället. I
dessa fall ska patienten ges möjlighet att betala i efterskott.
Allt fler vänder sig till nämnden med önskemål om återbetalning av erlagd avgift för läkarbesök. Man anser att man inte fått adekvat vård och då tycker man inte heller att man ska betala.
I sådana fall är det upp till vårdgivaren att besluta om eventuell återbetalning. Om fel läkemedel förskrivits anser nämnden att vården ska stå för den extra kostnad detta förorsakat patienten. Mer om detta finns att läsa i avsnittet Läkemedelsärenden.
Samverkan
16 ärenden har initierats av patienter som anser att de slussats runt i vården utan att någon tar
ansvar för deras behandling. 12 ärenden avser bristande samverkan mellan vårdgivare och ett
avser brister i vårdplanering.
¾ En man med flera kontakter i såväl specialistvård som primärvård ansåg att det brast i
kommunikationen mellan de olika vårdgivarna samt i informationen till honom som
patient. Vem har ansvaret för att delge honom undersökningsresultaten, specialistläkaren eller den remitterande husläkaren? Mannen gavs information från nämnden om
ansvarsförhållanden och regelverk. I yttrande till nämnden redogjordes för den aktuella vårdcentralens rutiner för remiss- och provsvarshantering. Man beklagade att rutinerna inte fungerat på ett fullgott sätt i mannens fall, varför en genomgång ska göras
med alla läkare på vårdcentralen.
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Information
20 anmälningar kommer från personer som anser att de blivit felinformerade.
¾ En ung kvinna insjuknade med ont i halsen, svårt att tala och äta samt hög feber.
Sjukvårdsrådgivningen hänvisade henne till ett akutsjukhus. Väl där fick hon reda på
att sjukhuset inte hade någon akutmottagning för öron-näsa-halssjukdomar. Hon åkte
då hem och uppsökte i stället en närakut nästa morgon. Läkaren där remitterade henne
till samma sjukhus. När hon kom dit för andra gången blev hon skickad vidare till ett
sjukhus med öron-näsa-halsmottagning. Kvinnan ansåg det märkligt att både sjukvårdsupplysningen och närakuten hänvisade henne till fel sjukhus. I yttrande från
närakuten beklagade verksamhetschefen att den jourhavande läkaren inte visste vart
dessa patienter skulle hänvisas. För att förhindra att något liknande inträffar igen ska
en lista över vart patienter ska remitteras skickas till samtliga jourläkare.
Omvårdnad
De 12 omvårdnadsärendena handlar om att man är missnöjd med distriktssköterskas eller annan hemsjukvårdspersonals insatser.
Psykiatrisk vård
Psykiatrisk vård innefattar i denna rapport allmänpsykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Det sammanlagda antalet ärenden som rör den psykiatriska vården år
2006 uppgick till 717, en ökning med 46 ärenden jämfört med 2005. Av nämndens samtliga
ärenden utgör psykiatriärenden liksom föregående år 14 procent.
Psykiatriska ärenden (allmänpsykiatri, beroendevård och BUP) per problemområde
2005
Problemområde Antal ärenden
Behandling
Juridik
Bemötande
Rådgivn/hänv
Tillgänglighet
Samverkan
Övrigt
Totalt

286
140
86
54
46
4
55
671

2006
Antal ärenden Andel, %
268
138
110
62
56
18
65
717

37
19
15
9
8
3
9

I stort är den statistiska bilden likartad med föregående år. Klagomål på behandling är vanligast, även om de är något färre till antalet. Bemötandeärendena, som ökat i antal för nämndens samtliga ärenden, var 24 fler än under 2005.
Behandling
Ärenden som avser behandling uppgår i antal till 268. Liksom tidigare år handlar de flesta, 63
procent, om att anmälarna anser att de inte fått rätt behandling eller helt nekats behandling. I
många fall saknar man till exempel kognitiv beteendeterapi eller annan samtalsbehandling
som komplement till pågående medicinsk behandling. Ibland saknas kontakt med öppenvården efter en inläggning. I en del fall anser man att vårdtiden i slutenvården varit för kort.
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Synpunkter på biverkningar av läkemedel eller att man inte fått rätt medicinsk behandling
förekommer i 14 procent av ärendena.
9 procent av behandlingsklagomålen gäller diagnosen. Man anser sig ofullständigt eller felaktigt diagnostiserad eller saknar efter en tids kontakt med psykiatrin fortfarande diagnos. Lika
stor del av ärendena handlar om problem i samband med patientens önskan om intyg.
Det finns även ärenden där patienten anser att den enskilde behandlaren saknar kompetens.
Vidare framförs önskemål att landstinget i större utsträckning ska finansiera psykoterapi hos
privata vårdgivare.
Juridik
De juridiska ärendena uppgår i antal till 138, marginellt färre än föregående år. En förskjutning har dock skett inom denna grupp. Frågor som berör tvångsvård har minskat något i antal,
från 46 till 38, och uppgår till 28 procent av problemområdet juridik. Återkommande frågor
riktar sig dock mot beslut om tvångsvård och polishandräckning samt hur denna har genomförts, att permissioner inte beviljas och att anhöriga inte informeras eller inbjuds till samverkan.
Frågor som rör journaler har ökat något i antal, från 28 till 37 och utgör nu 27 procent av de
juridiska ärendena. Här handlar det främst om att man vill ta del av sin journal eller anser att
den innehåller sakfel.
Ärendena rörande valfrihet har minskat något, från 32 till 27, och utgör 20 procent av de juridiska frågorna. Ofta önskar man nämndens information om hur man går tillväga för att byta
klinik. Stockholms läns landsting har under året upprättat nya riktlinjer som stärker valfriheten. Om klinikerna löpande informerar om tillvägagångssättet vid byte av klinik, och avlämnande klinik aktivt länkar patienten vidare finns starka skäl att anta att denna typ av ärenden
kommer att minska ytterligare.
Bemötande
Antalet klagomål på bemötande i den psykiatriska vården har gradvis minskat under de senaste tre åren, från 119 ärenden 2003 till 86 under 2005. Dessa klagomål ökade dock under 2006
och uppgick till 110, varav 70 procent avsåg ovänligt/nonchalant bemötande/brist på empati
och 30 procent ej lyssnad till/ej trodd. Ett bra bemötande påverkar den tillit och trygghet som
en person upplever i vårdkontakten och är en viktig del i psykiatrisk behandling.
¾ En man var missnöjd med en psykiatrisk mottagning och kände sig främst kränkt av
den familjeterapeut han haft kontakt med. Mannen önskade fortsatt kontakt på mottagningen och hade bett dem höra av sig. Trots att han framfört att han av och till hade
självmordstankar hörde han inte av någon från mottagningen. Enhetschefen kontaktades av nämnden. Man planerade ett möte med enhetschefen, familjeterapeuten och
mannen. Mannen uppgav senare att han var nöjd med samtalet.
¾ En kvinna hade fått en ny psykiater och träffade honom för första gången på sin psykiatriska mottagning. Hon hade en annan samtalskontakt på mottagningen som hon var
nöjd med. Vid läkarbesöket diskuterades bland annat hennes pågående sjukskrivning.
Denna förlängdes men kvinnan kände sig illa bemött av läkaren och var upprörd och
kränkt när hon gick därifrån. Hon fick genom nämnden och enligt sin egen begäran ett
skriftligt svar från verksamhetschefen där löfte om en ny läkarkontakt gavs. Kvinnan
meddelade senare att hon var nöjd med såväl den läkare hon erbjudits som med det
svar hon fått från mottagningen.
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Rådgivning/Information/Hänvisning
Dessa ärenden omfattar 62 kontakter med mer allmänna frågor, där vanligtvis information om
regler, rättigheter och andra verksamheter dit anmälaren kan vända sig ingår.
Tillgänglighet
Ärenden som berör bristande tillgänglighet har ökat i antal från 46 föregående år till 56 under
2006. Som tidigare utgör lång väntetid för besök och behandling det största problemet inom
denna grupp, 39 procent av tillgänglighetsärendena. Patientnämnden har, liksom landstingsrevisorerna, under det senaste året särskilt noterat att väntetiderna för neuropsykiatrisk utredning och behandling fortfarande är långa.
I 21 procent av tillgänglighetsärendena uppger man svårighet att komma i kontakt med psykiatrin via telefon. Problem som avser för tidig utskrivning alternativt ingen eftervård och/eller
rehabilitering utgör 13 procent, nekad besökstid uppgår till 11 procent och bristande kontinuitet i vården utgör 9 procent av tillgänglighetsärendena. För dessa delproblem är talen dock
relativt små, varför det är svårt att dra några långtgående slutsatser av de förändringar som ses
jämfört med föregående år.
¾ En kvinna som medicinerade med ett licenspreparat hade väntat fyra månader på att
få tid hos en psykiater vid psykiatrimottagningen. Hon fick besked från mottagningen
att man inte hade någon specialist som kunde förskriva licenspreparatet varför hon
hänvisades tillbaka till sin gamla läkare som inte ville ta emot henne. Receptet skulle
snart löpa ut. Efter nämndens kontakt med ansvarig personal fick kvinnan omedelbart
kontakt med den psykiatriska mottagningen.
Samverkan
År 2006 har 18 ärenden som rör samverkan hanterats av Patientnämnden. Allmänpsykiatrin
ska enligt sitt uppdrag ansvara för patienter som kräver specialistpsykiatriska insatser. Härmed avses i första hand patienter med psykotiska tillstånd, bipolära syndrom, allvarliga personlighetsstörningar, personer som gjort suicidförsök eller bedöms vara suicidnära, samt patienter med svåra depressioner och ångestsyndrom. Detta innebär att vissa patientgrupper med
psykiatrisk problematik hänvisas till primärvården.
Ett problem som Patientnämnden önskar belysa är den oklara ansvarsfördelning som råder
mellan primärvård och psykiatri, där en patient efter remiss från primärvården till psykiatrin
kan hänvisas tillbaka till primärvården mer än en gång. Vissa vårdcentraler har tillgång till
beteendevetare och kan erbjuda samtalsbehandling för en kortare tid. Vissa vårdcentraler har
konsult från psykiatrin som besöker mottagningen en gång per vecka. Andra saknar helt tillgång till beteendevetare. Det innebär att patienter med psykiatriska problem, som av psykiatrin bedöms inte behöva specialistpsykiatrisk vård, i dagsläget inte kan erbjudas likvärdig vård
i alla delar av Stockholms läns landsting.
I flera fall har problem uppstått då försäkringskassan inte godtagit utlåtanden från läkare i
primärvården. Man har i stället krävt intyg från specialist, det vill säga från psykiatrin, även
om patienten haft behandlingskontakt med primärvården och inte varit känd hos psykiatrin.
Fortfarande förekommer att patienter med dubbeldiagnos bollas mellan beroendevård och
psykiatri. Problem kan uppstå mellan kommun och landsting om vem som ska stå för kostnaden för vård vid behandlingshem.
¾ En kvinna som hade en pågående kontakt med och medicinering via den psykiatriska
mottagningen fick en allergisk reaktion. Hon vände sig till sin vårdcentral där hon
hänvisades till psykiatrimottagningen för hjälp. När hon kontaktade psykiatrin hänvisas hon till husläkarmottagningen. Efter kontakt från Patientnämnden fick hon erforderlig hjälp.
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¾ En man sökte psykiatrisk hjälp och hänvisades av psykiatrin till vårdcentralen. Vårdcentralen hänvisade honom till psykiatrin. Mannen hade tidigare varit aktuell hos
både primärvård och psykiatri och kände sig avvisad utan hjälp. De läkare mannen tidigare träffat inom primärvård och psykiatri hade båda slutat på mottagningarna och
någon ny ansvarig läkare hade inte utsetts. Mannen fick efter nämndens kontakt hjälp
till att träffa läkare inom psykiatrin.
Övriga problemområden
Övriga problemområden omfattar totalt 65 ärenden år 2006. Här ingår administrativa problem
som berör frågor kring hantering av intyg och remisser, omvårdnadsfrågor som främst berör
synpunkter kring miljö och kost inom den slutna vården och ekonomiska frågeställningar som
främst handlar om vårdavgifter inom både sluten och öppen vård, ibland i samband med
tvångsvård.
Anhörigas perspektiv
I 34 procent av fallen är det någon annan än patienten, oftast en anhörig som kontaktat patientnämnden. Främst handlar det i dessa fall om patientens behandling. Anhöriga har vänt sig
till nämnden då den enskilde vårdas med tvång utan att närstående inbjudits till samverkan.
Enligt lagstiftningen ska vården samråda med närstående om detta inte är olämpligt. Föräldrar
påtalar i många fall oro för sitt sjuka, vuxna barn. De önskar få mer information om vården,
bli delaktiga i vårdplanering och behandling i stället för att, som oftast är fallet, rycka ut akut
för att hjälpa till i olika situationer utan möjlighet att själva få stöd eller kunna påverka situationen. Svårigheterna handlar ofta om brister i samspel och i dialog.
Anhöriga har även framfört klagomål på bemötande av såväl patient som anhörig, till exempel
vid akutbesök på sjukhus och vid längre tids sjukhusvistelse. I ett fall kände sig en anhörig så
otrevligt bemött av en mentalskötare på en psykiatrisk vårdavdelning att hon undvek besök på
avdelningen när denne var i tjänst.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Under de senaste åren har nämnden noterat ett minskat antal ärenden rörande barn- och ungdomspsykiatri. År 2004 registrerades 40 ärenden, under 2005 förekom 29 och 2006 inkom 22.
Flertalet ärenden rör juridik och avser främst journalfrågor. Därefter följer synpunkter på den
behandling som ges.
¾ I ett fall kontaktades nämnden av en förtvivlad kvinna. Hon hade fått besked om att
det var ett års väntetid för att hennes son skulle få påbörja en utredning av barnpsykiater vid en BUP-mottagning. Psykologutredning var gjord genom skolans försorg men
utlåtande från psykiater saknades för att diagnosen skulle godkännas.
Beroendevård
Under 2006 avsåg 31 ärenden beroendevården, vilket är 16 färre än 2005. De rör främst oenighet om lämplig behandling, synpunkter på intyg, problem med samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och beroendevård samt lång väntetid för att få behandling. Ärenden som rör
behandling med Metadon eller Subutex har successivt minskat i antal.
Nämnden har under året haft ett nära samarbete med Svenska Brukarföreningen.
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Principärende avseende psykiatrisk vård
Under året har nedanstående ärende rörande lång väntan på såväl kontakt med psykiatrin som
behandling hanterats av nämnden.
¾ En ung man fick år 2003 diagnosen ADHD efter utredning vid en neuropsykiatrisk
enhet. Efter utredningen skrevs en remiss till den psykiatriska mottagning där mannen
bodde. Psykiatrin informerade mannens anhöriga om att det skulle ta tid för honom att
få behandling. Samtidigt påbörjade mannen ett arbetsprojekt som anhöriga trodde fungerade bra för honom. De hörde därför inte av sig till psykiatrin. 2005 informerade
mannen sina anhöriga om att han skrivits ut från arbetsprojektet eftersom det inte gått
bra för honom där. Han var nu deprimerad och anhöriga försökte få en läkartid. Efter
kontakt med Patientnämnden erbjöds mannen en tid på psykiatrimottagningen. Man
beslutade där att medicinering mot ADHD skulle påbörjas, vilket dock dröjde. Anhöriga påtalade fördröjningen eftersom fungerande medicinering krävdes för att förnyad
rehabilitering skulle kunna påbörjas.
I yttrande från mottagningens enhetschef förklarades att möjligheterna att ta emot patienter med neuropsykiatriska problem tidigare varit små. Detta hade förändrats sedan
en tid varför mannen nu kunde tas emot. Man beklagade dröjsmålet. När Patientnämnden följde upp ärendet efter ett halvår framkom att dispensansökan för förskrivning av
det aktuella läkemedlet hade beviljats till psykiatrer inom psykiatriområdet. Bildandet
av ett neuropsykiatriskt nätverk var aktuellt men man avvaktade en central utredning
om neuropsykiatrisk vård. Man beklagade att bristande kommunikation förevarit.
Mannen hade påbörjat medicinering.
Löpande kontakter med Socialstyrelsens tillsynsenhet
Patientnämndens handläggare av psykiatriärenden har årliga sammanträden med den grupp
vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm som handlägger psykiatriärenden.
Habilitering
Endast 8 ärenden under 2006 rör habilitering, vilket är 2 färre än 2005. Av dessa handlar 3 om
att man inte anser sig få önskat hjälpmedel.
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Specialistvård utanför akutsjukhus
År 2006 inkom 529 ärenden avseende specialistvård utanför akutsjukhusen, vilket utgör 10
procent av nämndens samtliga ärenden för året. År 2005 hanterade nämnden samma antal.
Huvuddelen av verksamheterna drivs i privat regi som enskilda mottagningar och större eller
mindre gruppmottagningar, privata kliniker, läkarhus och närsjukhus.
Specialistvårdsärenden per problemområde
2005
Problemområde
Behandling
Tillgänglighet
Bemötande
Ekonomi
Rådgivning etc
Administration
Juridik
Information
Omvårdnad
Samverkan
Totalt

Antal ärenden

2006
Antal ärenden

160
93
58
76
39
27
47
18
7
4
529

177
84
67
54
50
35
27
16
10
9
529

Andel, %
33
16
13
10
9
7
5
3
2
2

Jämfört med föregående år har ärenden med synpunkter på behandling, bemötande och administration ökat. Ärenden gällande tillgänglighet, ekonomi, juridik och information har minskat. Synpunkter på juridik och ekonomi har minskat mest, med 22 ärenden vardera.
De vanligaste specialiteterna inom specialistvård
2005
Specialitet
Ortopedi
Ögonsjukdomar
Gynekologi/obstetrik
Intermedicin
Hud- könssjukdomar
Kirurgi
Sjukgymnastik
Öron-näsa-hals

Antal ärenden
120
63
36
36
15
33
12
26

2006
Antal ärenden

Andel av samtliga
specialiteter, %

125
78
42
39
33
21
20
17

24
15
8
7
6
4
4
3

Fördelningen på de åtta specialiteter med flest antal ärenden ser till stora delar ut som föregående år. Den största förändringen består av att specialiteterna plastikkirurgi och neurologi har
ersatts av sjukgymnastik och öron-näsa-halssjukdomar.
¾ En kvinna kontaktade nämnden då hon nekats ett bokat besök på en gynekologmottagning vid ett närsjukhus eftersom hon inte haft kontanter att betala med.
Kvinnan upplevde sig kränkt då problemet diskuterades i kassan inför andra patienter. Hon hänvisades till att gå hem och ringa om en ny tid, då man tillämpar rutinen att patientens vårdbehov styr betalningsrutinen och inte patientens betalningsförmåga. Kvinnan undrade hur vårdbehovet kunde bedömas då hon aldrig träffade
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gynekologen, endast kassapersonalen. När nämnden kontaktade mottagningen för
en förklaring framkom att man ändrat sina rutiner och nu tillämpar de betalningsrutiner som gäller inom landstinget. I detta fall hade det inträffade kunnat innebära
en patientsäkerhetsrisk då kassapersonalen avvisade kvinnan från mottagningen.
¾ En man med smärtor i en axel efter ett fall sökte vård hos ortopedspecialist vid ett
närsjukhus. Han remitterades vidare till ett akutsjukhus för röntgen och ställningstagande till operation Efter lång väntan fick han vid besöket på akutsjukhuset veta
att operation hade behövts, men inte kunde genomföras då för lång tid förflutit sedan skadan. I yttrande till nämnden förklarade specialistläkaren att tidsintervallet
från kallelse till läkarbesök och magnetröntgen hade genomförts med rimlig väntetid. Det framkom även att den första remissen förkommit, varför en ny sändes. Orsaken till väntetiden anser man ligger hos akutsjukhuset. I detta exempel har bristen på samverkan inneburit en patientsäkerhetsrisk som orsakat skada för patienten.
Tandvård
Under år 2006 har totalt 490 ärenden som rör tandvården inkommit. De utgör 10 procent av
nämndens totala mängd ärenden och ligger på exakt samma nivå som föregående år. En viss
förskjutning av ärenden från ekonomi till behandling kan dock noteras.
Tandvårdsärenden per enhet

Problemområde
Folktandvård
Allmänt tandvård
Privattandvård
Tandvårdsenheten
Karolinska universitets sjh
Södersjukhuset
Odontologen
Totalt

2005

2006

Antal ärenden

Antal ärenden Andel, %

373
79
4
21
9
4
1
491

372
69
20
12
10
6
1
490

76
14
4
2
2
1
-

Allmänt tandvård innebär klagomål eller förfrågning som rör tandvården i Stockholms län
men där uppgift om tandvårdsgivare saknas. Vad gäller den privata tandvården har nämnden
möjlighet att från och med 2005 utreda ärenden som rör tandhygienister. För resterande privat
tandvård hänvisas till Privattandläkarföreningens förtroendenämnd i Stockholm. Nämnden har
emellertid skyldighet att ge dessa patienter information och vägledning. Tandvårdsenheten
reglerar den tandvård som landstinget subventionerar, det vill säga barn- och ungdomstandvården och de grupper som har rätt till tandvård med öppenvårdsavgift.
Odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet har ett samarbetsavtal med landstinget
för att bedriva tandvård för hemlösa på Hållpunkt Maria. Ärenden rörande detta kan utredas
av nämnden.
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Tandvårdsärenden per problemområde
2005

2006

Problemområde

Antal ärenden

Antal ärenden

Andel, %

Ekonomi
Behandling
Rådg/info/hänv
Bemötande
Information
Tillgänglighet
Administration
Juridik
Totalt

288
78
57
25
25
8
5
5
491

227
116
59
33
29
14
8
4
490

46
24
12
7
6
3
2
1

Tandvårdsärendena domineras av problem relaterade till ekonomi, även om dessa minskat i
antal jämfört med föregående år. Däremot har ärendena som rör behandling ökat. Ärenden
som gäller bemötande inom tandvården har under åren legat på en mycket låg nivå jämfört
med andra vårdtyper. Under 2006 kan dock en ökning av dessa skönjas.
Ekonomi
De ekonomiska ärendena har under året i huvudsak handlat om garantier. Ofta har patienten
fått information om garantitiden vad gäller protetiska arbeten, men man vet inte att garantin är
begränsad till själva protetiken och exempelvis inte gäller om tanden med den nya kronan vid
ett senare tillfälle behöver rotfyllas. Ofta handlar det om missnöje med avtagbara proteser
som man önskar omgjorda kostnadsfritt.
De två vanligaste frågorna som inkommer till Patientnämnden gäller garantier på plastfyllningar respektive rotfyllningar. Ett flertal ärenden gäller exempelvis när en ny fyllning har
gjorts i en tand och besvär uppstår som leder till att tanden måste rotfyllas eller att en rotfyllning utförts men som efter en tid leder till att tanden måste tas bort. I dessa ärenden upplever
patienten sig ha blivit felbehandlad och ifrågasätter varför man själv ska stå för den merkostnad detta innebär.
Inte alla behandlingar omfattas av garanti. När resultatet i dessa fall inte blir det förväntade
ifrågasätter patienten ofta terapin men framförallt bristande information om risker med mera.
Patienten kan ibland förstå om en behandling inte blir som den var tänkt men förväntar sig då
att tandvården står för merkostnaden. Många av dessa ärenden uppkommer just på grund av
bristande information från tandvården vad gäller kostnader, garantier och eventuella efterbesvär eller risker med behandlingen. Detta kan exemplifieras med nedanstående exempel.
¾ En man lagade tre hål hos tandläkaren, varav två i visdomständer. Direkt efter behandlingen fick han ont i den ena visdomstanden. Tandläkaren rekommenderade
då att den skulle dras ut. Mannen undrade om det är rimligt att han ska betala både
för en lagning och senare en borttagning av samma tand när han inte hade ont innan. Varför tog tandläkaren inte bort tanden vid första tillfället?
¾ En kvinna undrade om det fanns någon garanti för hur länge en plastfyllning ska
hålla. Hon hade lagat en tand i juni och i februari gick fyllningen sönder. Lagningen kostade henne över 800 kr och höll bara i sju månader.
¾ En man gjorde två till tre besök hos sin tandläkare utan att man kunde finna anledningen till hans problem. För detta betalade han 1 000 kr. Därefter gjordes en rotfyllning som han debiterades ytterligare 1 900 kr för. Han hade nu åter fått smärta i
tanden, vilket han kan förstå då han fått veta att rötterna var krångliga att rensa.
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Han undrade om han kommer att bli tvungen att betala för omgörningen av rotfyllningen. Han hade ju inte själv orsakat någon skada på tanden utan det handlade ju
om att rotfyllningen misslyckats.
I ärenden som dessa får Patientnämnden upplysa om gällande garantiregler och informera om
risker som kan uppstå vid eller efter behandling som inte är förenad med någon garanti. Beroende på de enskilda ärendenas karaktär kan nämnden, i de fall där tydliga oklarheter framkommit, bidra till en överenskommelse med vårdgivaren om att korrigera debiteringen.
De ekonomiska frågorna rör även avgifter och regelverk i tandvården. Allmänheten ifrågasätter de höga tandvårdsavgifterna och vill förvissa sig om att debiteringen skett på ett korrekt
sätt.
¾ En man hade av en läkare rekommenderats en antiapnéskena. Intyg och remiss
skickades till bettfysiolog. Denne utförde behandlingen men fick sedan avslag från
tandvårdsenheten. Ska mannen verkligen betala behandlingen själv?
¾ En kvinna skulle extrahera en tand. Då tandläkaren inte fick ut tanden remitterades
hon till en annan allmäntandläkare på närliggande klinik. Denna utförde ingreppet,
vilket kostade 823 kr. Kvinnan fick därefter en räkning från den första kliniken på
508 kr för uttagning av tand. Är det verkligen rätt att behöva betala två gånger för
samma tand?
¾ En kvinna blev remitterad till specialist för borttagning av en cysta i gommen. Varför ingår inte den behandlingen i högkostnadsskyddet?
I dessa ärenden får nämnden oftast förklara gällande debiterings- och regelsystem och även
medverka till att rätta till felaktigheter i debitering om sådana föreligger.
Behandling
Ärenden som rör behandlingsfrågor har ofta anknytning till ekonomiska frågor och eller till
patientförsäkringen (PSR) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Nämnden
anser det angeläget att informera om dessa instanser i de ärenden som är av den karaktären
och om det inte blivit gjort från tandvårdens sida. Följande frågeställningar har varit aktuella
under året:
-

Ej diagnostiserat permanent tand som fanns liggande i käken.
Skada efter tandbehandling under narkos, patienten fick sy fem stygn i läppen.
Ifrågasättande av premedicinering av barn med kronisk sjukdom.
Dement make anses få undermålig tandvård.
Blodförgiftning efter extraktion.

Rådgivning/information/hänvisning
En av nämndens huvuduppgifter är att ge råd, informera och vid behov hänvisa till andra instanser. Detta ingår mer eller mindre som en del i handläggningen av alla ärenden. Då det är
fråga om att enbart ge information om till exempel gällande regler, och inget problem eller
klagomål framförs, registreras ärendet under denna rubrik. Man har då kontaktat nämnden för
att få allmän information om vilka regler som gäller och vilka rättigheter patienten har i tandvården vad avser avgifter, subventionerad tandvård, byte av tandläkare vid garantiarbete med
mera.
Barn- och ungdomstandvård
Barn och ungdomstandvården utgör 8 procent av den totala mängden tandvårdsärenden vilket
är samma nivå som föregående år. Under de senaste åren har de flesta barn- och ungdoms-
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ärenden handlat om tandreglering, där föräldrarna ifrågasatt specialisttandläkarens bedömning
och gällande regelverk när man inte beviljats kostnadsfri tandreglering. För 2006 har fokus
dock legat mer kring resultatet av tandregleringsbehandlingen.
¾ En förälder beskriver hur sonen två år efter färdigbehandlad tandreglering har problem med käkarna, huvudvärk, sluddrigt tal med mera. Han har varit på återbesök
hos specialisttandläkare för konsultation, men fått beskedet att man inte kan göra
något mer. Sonen ska nu enligt remiss från specialist få en bettskena av sin ordinarie tandläkare. Denne tror dock inte att den kommer att ge särskilt mycket hjälp.
Vilka garantier har man?
Ärendena rör även frågor om regelverket för den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården.
Denna upphör att gälla vid ingången av det år patienten fyller 20 år och kan, som framgår
nedan, orsaka problem vid övergången till vuxentandvård.
¾ En ung man hade av sin tandläkare informerats om att han troligtvis behöver ta
bort en visdomstand. Tandläkaren vill dock avvakta något. Det betyder att mannen
måste betala för ingreppet eftersom han skulle fylla 20 år nästa år. Är det bara för
att tandvården vill spara pengar?
¾ En 19-årig man måste rotfylla en tand, men kommer att bli remitterad till specialist
för detta. Eftersom väntetiden till specialisten är lång innebär detta att mannen
kommer att få betala för behandlingen. Är det rätt?
Principärenden
Under året har nämnden behandlat ett principärende som rör tandvården och där brister i samverkan blev upphov till försenad vård.
¾ En man fick under en ishockeymatch på kvällstid slag i ansiktet med en klubba.
Detta ledde till en utslagen framtand, en avslagen tand och ett flertal lösa tänder,
med rikligt blodflöde och sprucken läpp. Då tandakuten var stängd hänvisades
mannen till akutsjukhus. På akutmottagningen fick han veta att sjukhuset inte hade
tillgång till tandläkare. Han hänvisades åter till sjukvårdsrådgivningen för att få
kontakt med jourhavande tandläkare. Denne gav per telefon råd om hur skadan
skulle hanteras och mannen rekommenderades att kontakta tandvården dagen därpå. Han var således utan smärtlindring hela natten. Den utslagna tanden gick inte
att rädda.
Av inkomna yttranden framkom att det finns rutiner vid tandskada som uppstår
under kvällstid när tandakuten är stängd men att det brustit någonstans i dessa. Efter patientnämndens utredning har berörda aktörer förbättrat sina rutiner. För att
klargöra för berörda vårdgivare inom landstinget vilka patienter som ska hänvisas
till allmäntandläkare respektive käkkirurgisk klinik har man upprättat ett flödesschema för patienter med tand- och käkskador. På akutsjukhuset har rutiner för
smärtlindring, undersökning, dokumentation och samverkan uppdaterats enligt
nämndens önskemål. Alla patienter med traumatiska skador mot käkar, tänder eller
ansikte skrivs nu in på akutkliniken, läkarkontakt tas med käkkirurg och patienten
överflyttas därefter till berörd enhet.
Man delar helt nämndens uppfattning att det är olämpligt att lägga ansvaret för informationsöverföring mellan vårdgivare på patient eller anhörig. Vårdpersonalen
bör själva muntligt eller i remisshandling förmedla viktig information till nästa led
i vårdkedjan. Vårdpersonal på mottagningar och sjukvårdsrådgivning ska försäkra
sig om att den skadade får adekvat akut hjälp och kommer till rätt instans för behandling.
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SÄRSKILDA REDOVISNINGAR
Inför arbetet med denna årsrapport beslöt Patientnämnden om särskilda redovisningar för vissa typer av klagomål/synpunkter som under 2006 antingen ökat i antal eller bedömts vara särskilt allvarliga. Detta gäller ärenden som avser patientsäkerhet, bemötandefrågor och akutsjukvård samt problem relaterade till läkemedel. Här nedan redovisas en sammanställning av
de ärenden som avser läkemedel. Ärenden rörande patientsäkerhet redovisas i rapportens inledande avsnitt. Ärenden avseende bemötande respektive akutsjukvård har ökat markant under 2006. De har redovisats i avsnitten om ärenden per problemområde respektive ärenden per
verksamhet.
Läkemedelsärenden
Bakgrund
I Patientnämndens uppgift att hjälpa och stödja patienter inom hälso- och sjukvården ingår att
handlägga ärenden då problem eller frågor uppstått vid behandling med läkemedel. Under de
senaste åren har olika frågeställningar runt läkemedelsbehandling uppmärksammats hos myndigheter och i media. Nämnden har då också mottagit ärenden med sådana synpunkter.
I samband med nämndens årsrapport 2005 beslutades om särskild kodning av läkemedelsärenden i nämndens databas. Samtliga dessa ärenden kodas, oavsett problemområde, för att
underlätta identifiering och sammanställning av data. I detta avsnitt presenteras statistik och
sammanfattning av principärenden samt de synpunkter och frågeställningar relaterade till läkemedel som handlagts av nämnden under 2006.
Under året uppgick dessa ärenden till 156, vilket utgör 3 procent av det totala antalet ärenden.
52 ärenden var skriftliga, medan 104 hanterades enbart vid telefonkontakter. 91 ärenden har
initierats av kvinnor och 61 av män.
Åldergruppen 20-64 år är störst, här förekommer 102 ärenden, därefter följer gruppen 65-79
år med 24 ärenden och 80 år och äldre med 16 ärenden. Minst antal synpunkter förekommer
för åldrarna 0-9 år med 7 ärenden och 10-19 år med endast ett ärende. I några fall är patientens ålder inte känd.
Läkemedelsärendena per vårdtyp och problemområde
Vårdtyp
Primärvård
Akutsjukhus
Psykiatri
Övrigt
Specialistvård
Kommunal vård
Geriatrik
Tandvård
Totalt

Beh

Eko

Info

51
17
14
4
10
2

3
3

2
5
1

3
2

Tillg Rådg
4
3
2

1
1

Bem
4
2
1

Samv Adm
3

Jur

Totalt

2

1

1

1

3

2

71
31
20
16
14
2
1
1
156

9
1

1

1
1
99

12

9

9

11

8

3

Då ingen specifik registrering av läkemedelsärenden gjorts tidigare, kan jämförande statistik
inte presenteras.

55

Principärenden
Här presenteras ärenden av särskild tyngd och som av nämnden föreslagits som principärenden. Nämnden efterfrågar då skriftlig återföring från vården avseende genomförda förbättringar eller förändringar samt effekterna av dessa.
Behandling
¾ Ett litet barn fick diagnosen halsfluss på en jourmottagning och förskrevs felaktigt
fyra olika läkemedel avsett för en vuxen patient. Av nämndens utredning framkom
att två patienter kan vara aktiva samtidigt i det datoriserade journalsystemet. Felet
uppstod då läkaren förskrev läkemedlen i fel journal och även saknade kunskap om
hur man ändrar förskrivet läkemedel i e-recept. Läkaren var nyanställd och hade i
samband med anställningen inte fått utbildning i hur läkemedel förskrivs elektroniskt.
Efter denna händelse har leverantören av dataprogrammet rekommenderats ta bort
möjligheten att ha fler än en patient aktiv i datajournalen samt att en motfråga ska
visas på skärmen om läkemedel förskrivs två gånger till samma patient vid samma
tillfälle. Obligatorisk utbildning i e-recept för nya läkare planeras, där ett förslag är
ett obligatoriskt ”körkort” för att få använda läkemedelsmodulen.
Tillgänglighet
¾ En man som behandlades med blodförtunnande läkemedel kontaktades efter en
blodprovskontroll inte av vårdcentralen. Han lyckades heller inte själv komma i
kontakt med läkaren. En vecka senare drabbades mannen av stroke. Han framförde
i sin skrivelse till nämnden att han uppfattat att oklarheter och brist på rutiner
rörande vem som har ansvaret att framföra ordinationen orsakat de medicinska
konsekvenserna. I ärendet framkom också att patienten och vårdcentralen haft olika uppfattning om var ansvaret för att framföra ordinationen låg. Vårdcentralen har
efter det inträffade utarbetat en ny rutin för patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel.
Här finns en klar patientsäkerhetsrisk då ansvaret för att framföra ordinationen är
oklar och det är känt att blodförtunnande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar
om följsamheten äventyras. Den nya rutin som vårdcentralen utarbetat anser
nämnden är ett bra exempel på en tydlig och säker rutin. Nämnden har därför efterfrågat en gemensam rutin för samtliga vårdcentraler som drivs av Stockholms läns
sjukvårdsområde.
Information
Ett av nämndens uppdrag är att rapportera händelser av betydelse för patientsäkerheten till
vårdgivare och vårdenheter. Under året ville nämnden uppmärksamma vården på att information om läkemedel och dess eventuella biverkningar ibland saknades, vilket kan ge allvarliga
konsekvenser i enskilda ärenden. Många av de klagomål om läkemedel som inkommer till
nämnden beskriver kända förfaringssätt, till exempel att patienter som behöver dosett i öppenvården sällan eller aldrig har tillgång till de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningen. Ibland delas dosetten på vårdcentralen där även förpackningarna förvaras. Den
personal som sedan överlämnar dosetten till patienten är inte alltid sjuksköterska, och har
därmed inte kunskap om läkemedel. Inom den slutna vården delas läkemedel ut till patienten
på sängbordet, utan att biverkningsinformation ges.
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Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att vården och behandlingen så långt det är möjligt ska
utformas och genomföras i samråd med patienten. Där framkommer också att patienten ska
ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning,
vård och behandling som finns. En stor del av länets befolkning kommer från andra delar av
världen. Språksvårigheter och till exempel även andra traditioner vid medicinsk vård gör att
informationsansvaret blir större för dessa patientgrupper.
Patientnämnden har begärt skriftlig återföring från Stockholms läns sjukvårdsområde angående information om biverkningar till patienter som får sina läkemedel i dosett. Av denna framkom att enhetliga rutiner för hur man ska informera om läkemedel saknas. Problemet är komplext och det kommer att krävas ett omfattande arbete i framtiden. Inom primärvården framhåller verksamhetscheferna att det finns en medvetenhet om vikten av god information, och
att det inom hemsjukvården finns behov av att särskilt följa upp biverkningar, speciellt för
patienter med ApoDos eller Edos. Problemet är uppmärksammat och kommer att ge anledning
till utarbetande av förbättrade rutiner.
Från chefläkarna vid akutsjukvården beskriver man att frågan uppmärksammats särskilt och
diskuterats både i syfte att säkerställa att komplett information ges till patienter som av olika
skäl riskerar att få bristfällig sådan och för att även mer allmänt belysa vikten av god information. Vid nyinsättning ges alltid information om läkemedelseffekter. Dock ges inte fullständig
information om samtliga biverkningar. Under året har en satsning på patientsäkerhet och kvalitet gjorts, där läkemedelsfrågorna intar en central roll. Personalen har utbildats i avvikelsehantering, dokumentation och läkemedelsbiverkningar. Man kommer speciellt att beakta behoven för patienter med särskilda problem på grund av ålder, sjukdom, språksvårigheter eller
kognitiv förmåga. En viktig aspekt är kulturella skillnader som kan ha betydelse då information ska tas emot i stressade situationer. Ett av akutsjukhusen har särskilt uppmärksammat
detta och tagit fram en broschyr som ska finnas tillgänglig på sjukhusets alla vårdenheter.
För att ta emot information ställs stora krav på den som informeras, patienten måste höra och
orka ta in vad som sägs. Det är väl känt att det är svårt att informera om komplicerade biverkningar och att det är en svår balansgång att ge god och saklig information utan att skapa onödig oro.
Patientnämnden kan konstatera att många aktiviteter pågår och att nya projekt planeras. Läkemedelsfrågorna är centrala i säkerhetsarbetet och prioriteras. Nämnden kommer att följa
frågan och utvecklingen av antalet ärenden inom detta problemområde.
Ekonomi
¾ En man kontaktade sin vårdcentral per telefon för att förnya sitt recept på blodtrycksmedicin. Mannens hustru hämtade ut receptet på apoteket. Vid hemkomsten
visade det sig att maken förskrivits fel läkemedel. Han önskade återlämna läkemedlet till apoteket för att få pengarna tillbaka, vilket inte var möjligt. I sin skrivelse till nämnden framförde mannen en önskan om ekonomisk ersättning och en
förklaring till det som inträffat. I yttrande från verksamhetschefen förklarades att
sköterskan skrivit in fel läkemedel i tidboken och att läkaren sedan förskrev från
denna i stället för enligt journalens läkemedelslista. Mannen har ersatts för sina
kostnader och man ska se över rutinerna vid telefonförskrivning.
Detta är ett bra exempel på hur vården har hanterat situationen genom att ersätta mannen för
det felaktiga receptet och se över rutinerna. Då ett felaktigt förskrivet läkemedel som hämtats
ut varken kan användas av patienten eller återlämnas till apoteket anser nämnden att vården
ska stå för den extra kostnad detta förorsakar. Nämnden har efterfrågat en rutin hos Hälsooch sjukvårdsnämnden för hur vården ska ersätta patienter som förskrivits ett läkemedel som
uppenbart inte kan användas.
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Övriga ärenden
Samverkan
¾ En man kontaktade nämnden med önskan om hjälp med en ordination av ett blodförtunnande läkemedel han använder efter en hjärtoperation. Han studerar på annan ort i Sverige och vårdcentralen på studieorten tog blodprover för kontroll, men
av ekonomiska skäl sköttes läkemedelsordinationen av vårdcentralen på hemorten.
När mannen kontaktade nämnden hade han varit utan sitt läkemedel i två veckor.
Vid nämndens kontakt med verksamhetschefen framkom att man kommit överens
om att studieortens vårdcentral skulle sköta hela behandlingen, men att något missförstånd uppstått i samverkan mellan vårdcentralerna. Verksamhetschefen kontaktade mannen för ordination samt informerade chefsläkaren inom SLSO om det inträffade.
Administration och bemötande
¾ En man skrev till nämnden med anledning av att han kvällen före en utlandsresa
upptäckt att det läkemedel han använder mot diabetes inte skulle räcka under hela
resan. Han kontaktade närsjukhuset på jourtid och förklarade sitt problem. Sjuksköterskan bemötte mannen otrevligt och beskyllde honom för att inte kunna hålla
ordning på sina läkemedel. Jourläkaren kunde i journalsystemet dessutom se att
mannens ordinarie läkare avslutat den aktuella behandlingen. Han fick därför inget
läkarbesök före avresan. Med hänsyn till övriga familjemedlemmar valde mannen
att åka på utlandsresa i två veckor utan att kunna fullfölja sin läkemedelsbehandling. Vid hemkomsten kontaktade han sin ordinarie läkare varvid det framkom att
denne inte avslutat läkemedelsbehandlingen. I yttrande till nämnden förklarade
jourläkaren det inträffade med att mannen varit hos diabetessjuksköterskan för
medicinjustering flera månader innan kontakten med närsjukhuset. Husläkaren
skrev ett recept på det aktuella läkemedlet men då doseringen inte var helt klar
hamnade detta i journalsystemets tidsbegränsade lista, som inte syns i den gemensamma läkemedelslistan. Verksamhetschefen förklarade att i situationer som denna
måste vården hjälpa till och lita på patienten. Verksamhetschefen har också uppmärksammat läkare och sköterskor på osäkerheten i journalsystemet.
Rådgivning/information/hänvisning
Nämnden hänvisar och ger information om FASS, läkemedelsförsäkringsbolaget Zurich, Kloka Listan och myndigheter som kan bistå vid problem vid läkemedelsanvändning.
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PATIENTNÄMNDENS FÖREBYGGANDE ARBETE
Informationsspridning
Lagen om patientnämndsverksamhet är mycket tydlig när det gäller nämndens uppgift att
återföra erfarenheter från sin verksamhet till vården.
För att kunna göra detta på ett systematiskt sätt registreras nämndens ärenden i avidentifierat
skick i en databas. Då flera tusen ärenden tillförts årligen sedan 1993 är databasen nu mycket
omfattande. Med hjälp av detta material skickas årligen rapporter med sammanställning av
föregående års samtliga ärenden inklusive kommentarer till berörda vårdgivare, Stockholms
läns sjukvårdsområde, Beställare Vård, folktandvården, stadsdelsnämnder och övriga kommunala nämnder med flera. Från och med 1999 års verksamhet lämnas dessutom rapport till
socialstyrelsen, landstingsstyrelsen, landstingets revisorer m fl.
Vid sidan av de många årsvisa rapporter, som skickas ut har den spontana efterfrågan på specifik statistik ökat från 30 framställningar under 2004 till cirka 400 under 2006. Detta visar på
ökat ett intresse för kvalitetsutveckling från vårdens sida. Det är särskilt glädjande att allt fler
enheter numera följer utvecklingen månadsvis.
Under de senaste åren har samarbetet med Beställare Vård utvecklats. Nämndens statistik har
därvid blivit ett självklart underlag i arbetet med vårdöverenskommelser och avtal.
Avidentifierade patientärenden som nämnden behandlat som principärenden redovisas ibland
i landstingets tidskrift Sting. Tidningen hjälper här till med att föra ut informationen från
nämnden genom sin breda spridning till anställda i vården. Patientfall publiceras även i andra
tidningar. I samband med den presskonferens som hölls i mars 2006 med anledning av nämndens årsrapport 2005 fick nämndens erfarenheter stort genomslag i såväl press som radio och
TV.
Principärendena och vilka förändringar i vården dessa lett till ägnas ett eget avsnitt längre
fram i denna rapport.
Efterfrågan på nämndens erfarenheter har successivt ökat. Nämndens personal deltar ofta vid
utbildningar och konferenser rörande patientsäkerhet som anordnas inom länets sjukvård. I
januari 2007 redovisade Patientnämnden sina erfarenheter vid den tredje nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm. För att ytterligare möjliggöra att erfarenheterna tas tillvara
har nämnden knutits till landstingets centrala patientsäkerhetskommitté.
Sedan ett antal år deltar nämnden i de årliga internationella konferenser som anordnas av IHI
(Institute for Health Care Improvement). Vid konferensen European Forum on Quality Improvement in Health Care i Prag i april 2006 medverkade nämnden aktivt med en egen poster
och trycksaker samt deltog på ett internationellt plan i diskussioner om patientsäkerhet.
Information om Patientnämndens verksamhet lämnas också vid möten med patient- och pensionärsföreningar och andra samverkansgrupper inom vården. Ett annat forum är mässor av
olika slag. Nämnden deltar regelbundet vid seniormässan och riksstämman för läkare.
Allmänhet och patienter informeras om Patientnämnden genom media, till exempel TV, radio,
annonser och tidningsartiklar. Årligen skickas ca 50 000 informationsfoldrar till samtliga kliniker och vårdcentraler inom sjukvården, primärkommunernas sjukhem, tandkliniker, BUP,
habiliteringsenheter, apotek och försäkringskassor. Spontan efterfrågan på dessa foldrar har
ökat. Härtill kommer information i telefonkataloger med mera. Patientnämndens hemsida är
välbesökt.
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Med anledning av att nämnden under lång tid fått många frågor kring journaler har en informationsbroschyr med namnet ”Patientens rätt att ta del av sin journal” utarbetats. Denna
sprids i första hand till patienter och anhöriga, men även till vårdpersonal.
När det gäller information om Patientnämnden till vårdgivare satsas på utbildning av blivande
personal genom medverkan i utbildningen av läkare, tandläkare, tandhygienister, sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor. Vidare ges information till personal vid bland annat
klinikmöten.
Betänkanden och motioner
Under 2006 har Patientnämnden yttrat sig över följande betänkanden, motioner och andra
skrivelser.
Socialstyrelsens skrivelse: Lex Maria – Nytt system i patientsäkerhetens intresse
Patientnämnden ansåg liksom Socialstyrelsen att patientsäkerhetsarbetet i Sverige måste förändras med anledning av de erfarenheter som pekar på att effektiva system för att rapportera,
analysera och dra lärdom av avvikande händelser är en huvudfaktor för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. Nämnden var också av den uppfattningen att ett självanmälningssystem
som kan medföra sanktioner innebär en uppenbar risk för att anmälningar inte kommer till
stånd. Patientnämnden ställde sig därför positiv till ett rapporterings- och anmälningssystem
som till viss del frikopplas från disciplinansvar. Detta stämmer väl överens med den uppfattning som flertalet av dem som vänder sig till nämnden ger uttryck för, det vill säga att deras
önskan är att andra patienter inte ska behöva gå igenom detsamma som de själva när de råkat
ut för ett misstag i vården. Patienternas önskan brukar således i första hand inte vara att någon
enskild person ska få en disciplinpåföljd.
Patientnämnden anförde att om Socialstyrelsens förslag genomförs är det ändå viktigt att patienten informeras om att han eller hon formellt inte är part i de ärenden som anmälts till Socialstyrelsen samt att patienten även uppmärksammas på möjligheten att själv vända sig till Patientnämnden eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Nämnden ansåg att Socialstyrelsens förslag väcker en del frågor, till exempel huruvida anmälningarna till Socialstyrelsen kommer att öka när det endast är Socialstyrelsen som inte får
yrka på disciplinpåföljd om rapporteringsskyldigheten har fullgjorts. Det finns vidare en risk
att Högsta domstolens dom den 19 april 2006 (mål nr B 2328-05), där en sjuksköterska som
genom felmedicinering orsakat ett spädbarns död dömdes för vållande till annans död, kan
leda till att vårdpersonal blir rädda för att anmäla sina misstag. Det kunde således vara bra
med en översyn över vilka ärenden som är mest lämpade för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och vilka som ska prövas av domstolsväsendet. I dag, när det finns händelser som kan
prövas både av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och domstol, kan det förekomma en
godtycklighet gällande var liknande ärenden prövas. Detta kan skapa osäkerhet och rädsla hos
sjukvårdspersonal, vilket i slutänden kan påverka patientsäkerheten om det leder till att anmälningsbenägenheten hos personalen sjunker.
Patientnämnden ansåg att de uppkomna frågeställningarna talar för att man, innan man går
vidare i det nationella patientsäkerhetsarbetet, bör göra en noggrann översyn av det medicinska anmälnings- och påföljdssystemet.
Den nationella psykiatrisamordnarens promemoria: Öppen vård med särskilda villkor
I promemorian Öppen vård med särskilda villkor föreslås en ny vårdform – öppen vård med
särskilda villkor. Den nya vårdformen innebär att patienter som ännu inte kan skrivas ut från
tvångsvård men som inte längre har behov av psykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning ska
kunna överföras till öppen vård med särskilda villkor.
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Patientnämnden hade i stort inga principiella invändningar mot förslaget om det kommer att
fungera enligt intentionerna. Nämnden påpekade dock att det för stödpersonernas del innebär
att dessa i större utsträckning kommer att träffa patienterna på egen hand utanför sjukvårdsinrättningen. Nya krav kommer därmed att ställas på såväl stödpersonerna som patientnämnden
och medföra behov av utökade utbildnings- och handledningsinsatser, vilket leder till merkostnader för nämnden.
Vidare kan förslaget komma att leda till en ökad säkerhetsrisk för stödpersonen. I nuvarande
lag om rättspsykiatrisk vård anges det i 26 a § att om det finns särskilda skäl med hänsyn till
en stödpersons säkerhet, ska chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om patienten till stödpersonen eller till patientnämnden. Denna paragraf återfinns även i förslaget till ny
lag om rättspsykiatrisk vård, 54 §. I 5 kapitlet 23 § smittskyddslagen finns även motsvarande
innehåll vad gäller stödperson som utses till den som isoleras enligt lagen. Patientnämnden
skulle önska att motsvarande paragraf även införs i lagen om psykiatrisk tvångsvård för att
stärka stödpersonens säkerhet.
Patientnämnden framförde även en önskan om ändring i sekretesslagstiftningen så att stödpersonernas personuppgifter ska omfattas av sekretesskydd, med det starkare skaderekvisitet omvänt skaderekvisit. Även detta för att stärka stödpersonernas säkerhet. (Se ärende hos Socialdepartementet S2003/5648/HS.)
Teckenspråk och teckenspråkiga - Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)
Patientnämnden välkomnade utredningen och även att en översyn av teckenspråkets ställning
görs. Utredningen tar upp ett flertal förslag för att stärka teckenspråkets ställning. Patientnämnden kommenterade endast de delar som är relevanta med hänsyn till att nämnden under
ett flertal år erfarit att barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade inte fullt ut
har kunnat erbjudas tolktjänst för vardagstolkning. Det finns således ett glapp mellan den
önskade och den verkliga situationen, något som är mycket frustrerande för döva och hörselskadade. Nämnden finner det ytterst angeläget att tolktjänst kan erbjudas så att denna grupp
känner sig respekterad och delaktig i samhället.
Patientnämnden ansåg det bra att personer med grav språkstörning i behov av teckenspråk för
kommunikation ska komma att erbjudas tolktjänst för vardagstolkning genom att bestämmelsen i 3 b § hälso- och sjukvårdslagen utvidgas. Nämnden hoppades att landstingen klarar av
att erbjuda detta. Här finns en viss oro eftersom det redan i dag föreligger problem med att
leva upp till nuvarande skyldighet i 3 b § hälso- och sjukvårdslagen. Det borde dock inte bli
något större skillnad då denna grupp tycks vara liten.
Under utredningen av de ärenden som Patientnämnden haft rörande svårighet att få teckentolk
har nämnden erfarit att det ibland varit svårt för landstinget att definiera vad som ingår i begreppet vardagstolkning. Nämnden välkomnade därför att Socialstyrelsen ges i uppdrag att
tydliggöra vad som ingår och tror att det kan hjälpa landstingen att göra korrekta och enhetliga bedömningar, vilket i sin tur gagnar tolkanvändarna. Ett tydligt regelverk underlättar även
dialogen mellan tolkanvändare, landsting och andra myndigheter som eventuellt ska stå för
tolkkostnaderna. Nämnden trodde även att tolkcentralens personal skulle vara mycket hjälpta
av en detaljerad handbok med regler för vardagstolkning. Vidare bör landstingen föra en dialog med andra myndigheter som kan tänkas stå för tolkkostnaderna så att man är överens om
vem som har betalningsansvaret.
Patientnämnden ansåg det bra att statsbidraget fortsättningsvis är riktat och inte läggs in i det
allmänna bidraget. Den nya föreslagna fördelningsprincipen tycks vara mer rättvis. Nämnden
tyckte även att det var bra att utredningen understryker att teckenspråkiga ska erbjudas tolk
för vardagstolkning i den omfattning som efterfrågas, något som idag inte efterlevs. I detta
sammanhang bör även påpekas vikten av att tolkarna är kompetenta och har den erfarenhet
som uppdraget kräver. Nämnden har förstått att det ibland är svårt att rekrytera tillräckligt
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erfarna tolkar. Vidare ansåg nämnden det nödvändigt att Socialstyrelsen, som det föreslås,
följer upp tolktjänsten och analyserar behoven.
Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting (LS 0501-0052)
Patientnämnden gav sitt stöd till förslaget rörande framtagande av jämställdhetspolicies på
såväl central som lokal nivå. Det var nämndens förhoppning att små förvaltningar ska ges
möjlighet att utforma sina lokala policies och metoder för uppföljning av desamma på ett för
respektive förvaltning adekvat sätt. Alternativt behöver utökade resurser avsättas för detta
arbete. Nämnden instämde i samtliga givna förslag och ville därutöver särskilt peka på vikten
av att tillvarata forskningsresultat ur ett könsperspektiv och implementera dessa i den dagliga
hälso- och sjukvården. Som exempel på detta kan nämnas den kunskap om kvinnors symtom
och upplevelser vid hjärtinfarkt som på många vis skiljer sig från männens, vilket lett till att
kvinnor ibland inte fått erforderlig vård.
Motion 2006:2 om ett tobaksfritt landsting (LS 0602-0384)
Patientnämnden instämde i förslaget att landstingsstyrelsen föreslås besluta att ett handlingsprogram tas fram för att landstingets samtliga arbetsplatser ska vara tobaksfria. Det var nämndens uppfattning att handlingsprogrammet ska gälla för landstingets samtliga verksamheter
och nämnden ville även föreslå att ett sådant handlingsprogram utarbetas på central nivå.
Även om ärenden rörande personalens bruk av tobak och snus är fåtaliga har nämnden stor
förståelse för dessa synpunkter. Ingen patient ska behöva mötas av personal som luktar rök
eller snus eller har snus under läppen. Då tobaksbruk är en av de viktigaste påverkbara sjukdomsframkallande orsakerna är det angeläget att samtlig personal i hälso- och sjukvården ges
allt tänkbart stöd för att kunna befria sig från sitt beroende.
Landstingsrevisorernas rapport 7/2005: Patientsäkerhet – uppföljning av misstag och
avvikelser
Revisionskontoret bedömer att ytterligare insatser är motiverade för att stärka patientsäkerheten. Särskilt angeläget är att på ett mer strukturerat sätt föra upp patientsäkerhetsfrågor på
styrelsenivå för att ge dessa frågor större tyngd. Patientnämnden delade i allt väsentligt revisionskontorets synpunkter vad gäller utvecklingen av arbetet med patientsäkerhetsfrågor i
landstinget. Ärenden hos nämnden visar på kvalitetsbrister som utgör risker för att enskilda
och grupper av patienter ska drabbas av vårdskada. Nämndens erfarenheter därvidlag gjorde
det lätt att instämma i att kraftfulla insatser behövs såväl för att stärka patientsäkerheten som
för att utveckla en säkerhetskultur och ett positivt säkerhetstänkande. Patientnämnden stödde
tanken på en central funktion i landstinget för uppföljning, övergripande synsätt, jämförelser
och utbildning. I en sådan central funktion skulle patientnämnden kunna ha en aktiv roll.
Nämnden påpekade att vid bedömning av vad som är en vårdskada bör definitionen i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården användas. Slutligen ansåg nämnden att i likhet med vad som anges i
rapporten måste ett väl utvecklat övergripande avvikelserapporteringssystem införas. Ett sådant system medför att gemensamma termer används och stärker förutsättningen för likartade
bedömningar.
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Landstingsrevisionsrapport 17/2005: Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling
inom vården – nämndens arbetsformer och verksamhetsresultat
Patientnämnden delade i allt väsentligt landstingsrevisorernas synpunkter rörande utnyttjandet
av nämndens ärenden i kvalitetsarbetet i vården. Patientnämnden instämde i revisionskontorets synpunkt att det är angeläget att nämndens statistik integreras och regelmässigt används i
vårdgivarnas övriga avvikelsehantering, då detta bidrar till att ge en helhetsbild över problemområden i vården. Som nämns i projektrapporten är det nödvändigt att kunskap om aktuella
händelser och problem kommer till kännedom i de olika verksamheterna. Nämnden delar även
uppfattningen att Beställare Vård i större utsträckning än vad som sker idag bör använda
nämndens statistik vid uppföljning av vården. I enlighet med revisionskontorets förslag sänds
nämndens principärenden från och med februari 2006 till ansvarig nämnd/styrelse med krav
på återrapportering.
Principärenden
Patientnämnden bidrar till att förebygga brister i vården genom att bland annat föreslå förbättringsåtgärder i så kallade principärenden. I dessa belyses återkommande brister i vården eller
särskilt anmärkningsvärda brister. Under året har 20 principärenden behandlats av nämnden.
Skrivelser med förslag till förbättringar har skickats till bland annat Hälso- och sjukvårdsutskottet, Stockholms läns sjukvårdsområde, sjukhus, Folktandvården AB och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Patientnämnden önskar i sina skrivelser få skriftlig återföring av vidtagna åtgärder inom viss tid.
De brister som utreds av nämnden utgör således underlag för förbättringar hos berörda verksamheter. Bristerna kan dessutom användas som underlag för förbättringar generellt i vården,
då erfarenheterna återförs bland annat i årsvisa lokala statistiksammanställningar samt i denna
årsrapport till Socialstyrelsen.
Synpunkter på akutsjukhusen är vanligast bland principärendena år 2006. Dessa ärenden
handlar bland annat om långa väntetider, till exempel att operationer skjutits upp. Vidare finns
principärenden som rör patientens möjlighet att välja på vilket sjukhus eller var på sjukhuset
man vill vårdas. Ett flertal principärenden i primärvården och psykiatrin behandlar administrativa problem. Detta år förekom även ett principärende inom tandvården som gällde bristande samverkan vid tandskada under kvällstid.
Nedan ges exempel på principiella ärenden. Fler principärenden återges under respektive problemområde eller verksamhet i denna rapport.
Akutsjukhus
¾ Var ska multihandikappad vårdas efter fyllda 18 år?
En multihandikappad flicka blev i och med att hon fyllde 18 år överflyttad från barnsjukvården till vuxenvården. Innan hon fyllde 18 år hade familjen påpekat att man
önskade att dottern skulle få vara kvar i barnsjukvården, då hon fortfarande var att betrakta som ett barn. Flickan hade bland många andra besvär svårt att hålla sin kroppstemperatur, vilket föranledde en inläggning på sjukhus. Eftersom hon då fyllt 18 år
vårdades hon på en vuxenavdelning. Andra natten där kräktes hon och fick ned maginnehåll i lungorna, vilket resulterad i en svår lunginflammation och fortsatt vård på
intensivvårdsavdelning. Som följd av den bristande övervakningen vid detta tillfälle
lades hon in hon ytterligare ett flertal gånger under den närmast följande tiden. Efter
ett par månader konstaterades att hon var hjärndöd, varför respiratorn stängdes av.
För att hjälpa andra i liknande situationer önskade föräldrarna att en multihandikappad
person över 18 år, om föräldrarna så önskar, ska få vara kvar i barnsjukvården, där
personalen har kunskap om och erfarenhet av barn med multihandikapp.
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Av inkomna yttranden i ärendet framkom att sjukhuset och Beställare Vård hade skilda uppfattningar i flera sakfrågor, rörande dels hur den i praktiken gällande 18årsregeln ska tillämpas, dels i ekonomiska angelägenheter. Patientnämnden var dock
tacksam för att parterna var villiga att träffas för att diskutera hur man ska komma
fram till en praktisk lösning.
Efter principärendet har Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutat att ge beställardirektören i uppdrag att göra en totalöversyn av formerna för överföring av patienter från
barnsjukvårdens olika specialiteter till vuxensjukvården.
¾ Rätt att välja förlossningsklinik
En gravid kvinna som nyligen hade flyttat önskade få göra sitt planerade kejsarsnitt på
det sjukhus hon tidigare haft kontakt med. Kvinnan hade haft många missfall samt en
komplicerad förlossning för drygt tre år sedan. Hon hade alltid blivit omhändertagen
på samma sjukhus och ansåg att det skulle kännas tryggt att även denna gång få föda
där. Genom remissvar från sjukhuset hade hon dock nekats att få komma dit. Patientnämnden hade även haft tre andra ärenden där kvinnor klagade på att de nekats kejsarsnitt på det aktuella sjukhuset med motiveringen att de inte tillhörde sjukhusets upptagningsområde.
Av sjukhusets hemsida framgår att man har prioriterade platser för dem som bor inom
ett visst geografiskt område.
Patientnämnden konstaterade att det i Stockholms läns landsting gäller valfrihet efter
beslut av landstingsfullmäktige. Patienten kan således själv välja vård på samma vårdnivå. Valfriheten gäller också förlossningskliniker och då både vaginal förlossning och
planerade kejsarsnitt. Det finns inga upptagningsområden som sätter gränser för denna
valfrihet. Nämnden hade bland annat genom detta och andra ärenden och informationen på hemsidan förstått att sjukhuset inte alltid levde upp till denna valfrihet. Patientnämnden önskade att sjukhusets ledning vidtog erforderliga åtgärder så att valfriheten
efterlevs på detta område. Återföringsarbetet är ännu inte klart i detta ärende.
¾ Utformning av kallelse till läkarbesök
En man var missnöjd över hur en specialistmottagning på ett akutsjukhus kallade sina
patienter. Han hade utan någon föregående kontakt eller information fått en kallelse
till mottagningen. Förfaringssättet innebar att en patient, som av olika skäl inte fått del
av kallelsen och därför uteblivit från angivet läkarbesök, debiteras en uteblivandeavgift. Mannen ansåg att kallelsen inte kunde accepteras då den, förutom att den skapar
oro och ilska hos patienten, även innebär en form av så kallad negativ avtalsbindning.
Detta är inte rättsligen bindande och som regel otillåtet i Sverige. Patienter som inte är
medvetna om detta luras emellertid att betala avgiften.
Patientnämnden konstaterade att Hälso- och sjukvårdsnämnden i november 1995 beslutade att sjukvården får ta ut patientavgift för uteblivet besök om avbokning görs senare än fyra timmar före utsatt tid. Nämnden ansåg att det ovan beskrivna förfaringssättet har drag av negativ avtalsbindning.
Med anledning av ärendet har sjukhuset gått ut med en skrivelse till samtliga sina berörda mottagningar och uppmanat dessa att förvissa sig om att patienten, i de fall denne kallats via brev, nåtts av kallelsen innan ett kravbrev tillställs denne.
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¾ Döende man utskriven till äldreboende
En äldre man som fallit och ådragit sig en höftfraktur lades in på en ortopedklinik på
ett av akutsjukhusen. Han hade även fått en mindre hjärtinfarkt. Höften opererades
men mannen var mycket svag och dålig efteråt. Trots detta, och trots dotterns protester, skrevs mannen efter ett par dagar ut till sitt äldreboende. När han i mycket dålig
kondition och med svåra smärtor anlände dit kontaktade personalen omedelbart dottern. Man hade även kallat på en sjuksköterska. Vid dotterns ankomst hade fadern
andningsproblem och var inte kontaktbar. Hon ansåg att det var uppenbart att fadern
var döende. Sjuksköterskan som hunnit dit före dottern larmade ambulans då hon bedömde att mannen behövde akutsjukhusets resurser. Efter återkomsten till sjukhuset
lades mannen in på en medicinavdelning. Han fick ytterligare en hjärtinfarkt och avled
dagen därpå.
Patientnämnden fann det oacceptabelt att mannen skrevs ut i så dålig kondition att han
omedelbart återremitterades till akutsjukvården, där han avled dagen efter återkomsten. Han hade en allvarlig påverkan på hjärt- och lungfunktionen och var uppenbarligen i behov av specialistvård som inte kan tillgodoses på ett äldreboende och borde av
denna anledning fått stanna på sjukhuset. Därutöver anfördes att det för en patient som
förväntas avlida i en mycket snar eller omedelbar framtid är mer humant att slippa det
besvär som är förenat med en flyttning.
Återföring i ärendet gällande genomförda förbättringsåtgärder och effekterna av dessa
har i skrivande stund inte inkommit till nämnden.
Psykiatrisk vård
¾ Rutiner för administration av bedömningar och intyg beträffande fortsatt sjukskrivning vid psykiatriska mottagningar
Patientnämnden har tagit del av ett flertal klagomål rörande problem med att få tid för
återbesök/bedömning vid psykiatrisk mottagning när ett intyg för sjukskrivning är på
väg att löpa ut och då patienten alltjämnt är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom. I dessa fall råder således inte delade meningar om huruvida personerna är arbetsföra eller inte. I ett fall löpte sjukskrivningstiden ut utan att patienten lyckades få tid
för bedömning av eventuell förlängning. Så småningom fick patienten tid hos läkaren
och förlängt sjukintyg, dock inte retroaktivt.
Nämnden undrade varför man inte, i de fall det är osäkert om patienten kommer att
vara arbetsför efter en sjukskrivningsperiod, har som rutin att boka in patienten för besök eller telefonkontakt innan intyget går ut. Ändrade rutiner skulle kunna leda till
minskad stress för dessa personer som redan är belastade av psykisk ohälsa. Nämnden
ansåg det allvarligt att personer som inte är arbetsföra på grund av psykisk ohälsa utsätts för den stress det innebär att inte vara säker på att i tid få det intyg som erfordras
för att försäkringskassan ska kunna utbetala ersättning – en ersättning som personens
ekonomi i regel är helt avhängig av.
I inkommen återföring framkom att frågeställningen har aktualiserats bland verksamhetscheferna och att påminnelse gällande vikten av att optimera rutinerna kring sjukskrivningshantering gått ut.
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Primärvård
¾ Översändning av journalkopior medför bristande sekretess
En mottagning inom den enskilda hälso- och sjukvården kan som regel inte skicka
över journalhandlingar till en annan mottagning utan patientens samtycke utan att bryta mot sekretessregeln i 2 kapitlet 8 § lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område. I detta principärende har två personer vänt sig till nämnden
då de inte ansett att de samtyckt till att personal på en primärvårdsmottagning skickat
över journalhandlingar om dem till annan vårdgivare. Trots att de tvärtom påpekat att
de inte önskade att handlingarna skulle skickas till en specifik mottagning har de ändå
hamnat just där.
Nämnden ansåg att i de fall det råder osäkerhet när journalkopior ska översändas till
annan vårdgivare bör patienten kontaktas för att ge sitt samtycke innan försändelsen
skickas. För att förhindra att liknande händelser sker önskade nämnden att mottagningen skulle införa rutiner på området.
Mottagningen har därefter inkommit med en återföring i ärendet där det framkommer
att man har infört nya rutiner. Dessa innebär att alla inkommande journalhandlingar
gällande patienter som inte är listade på mottagningen återsändes till remitterande
mottagning, alternativt kontaktar man patienten personligen för att efterhöra dennes
önskemål. Alla personalkategorier har informerats om vikten av att inga journalhandlingar kommer i orätta händer.
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STÖDPERSONSVERKSAMHETEN
Bakgrund till patienters rätt till stödperson
Patientnämnden har sedan den 1 januari 1992 enligt lag skyldighet att förordna stödperson till
patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) eller enligt
lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129). Sedan 2004 har även patienter som isoleras enligt
smittskyddslagen (2004:168) samma rättighet. Stödperson är frivilligt och utses endast om
patienten själv önskar detta.
Syftet med en stödperson är tvåfaldigt. Dels får patienten kontakt med en person ute i samhället helt fri från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården
fungerar. Stödpersonen har tystnadsplikt i enlighet med sekretesslagen. Patientnämndens förväntningar på en stödperson är att denne ska ge mänskligt stöd till den tvångsintagne genom
regelbundna besök, ge stöd vid rättslig prövning (utan att vara juridiskt ombud) samt fortlöpande rapportera om sitt uppdrag till Patientnämnden. Stödpersonen ska inte ta över vårdpersonalens arbete eller vara inblandad i patientens ekonomiska situation.
Den 1 juli 2000 trädde vissa förändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om
rättspsykiatrisk vård i kraft. Förordnandetiden för stödpersoner förlängdes och kan fortgå under fyra veckor efter att tvångsvården upphört. Efter denna tid har patienten möjlighet att ha
stödperson/kontaktperson via socialtjänsten i kommunen. Om både patient och stödperson
önskar detta kontaktar Patientnämnden kommunen. Stödpersonen blir då kontaktperson med
stöd av socialtjänstlagen.
Antalet förordnanden har varierat mellan åren och framgår av nedanstående diagram.
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Redan det första året, 1992, utfärdades 181 förordnanden vilket tyder på att dåvarande Förtroendenämnden lyckades väl med att sprida information om patienternas rätt till stödperson. Det
lägsta antalet förordnanden gjordes under 1998, då de uppgick till 108. 2006, det femtonde
verksamhetsåret, har varit ett rekordår med 228 nya förordnanden. Nämnden har därmed för
tredje året i följd överskridit 200 förordnanden. Från och med 1992 har totalt 2 368 förord-
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nanden utfärdats med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Hittills har ingen stödperson förordnats enligt smittskyddslagen (SmL).
Förutsättningar för tvångsvård och isolering
Lagen om psykiatrisk tvångsvård
3 § Tvångsvård får ges endast om:
1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning.
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har
ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och
3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykiska
tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke.
Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket 1 utgör enbart en
utvecklingsstörning.
Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 ska även beaktas om patienten till följd
av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska
hälsa.
Lagen om rättspsykiatrisk vård
1 § 2 stycket 1 punkten
Lagen gäller den som efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård.
3 § Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till rättspsykiatrisk vård finns i 31
kap. 3 § brottsbalken.
Smittskyddslagen
5 kapitlet 1 § Förutsättningar för isolering
Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om
1. det av omständigheterna klart framgår att den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt
minska risken för smittspridning, eller
2. det finns grundad anledning anta att den enskilde inte följer de förhållningsregler som har
beslutats.
Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra människor
kan smittas.
De patienter som vårdas enligt LPT har generellt sätt kortare vårdtider än de som vårdas enligt
LRV. De förra vårdas på grund av sjukdom och vården ska upphöra så snart det är möjligt. De
senare har begått brott som egentligen ska leda till fängelsestraff, men eftersom de blivit bedömda som allvarligt psykiskt störda råder fängelseförbud och de får istället vård. De patienter som vårdas enligt LRV är till 90 procent män som har begått sådana brott som innebär att
det är olämpligt med en kvinnlig stödperson. Behovet av manliga stödpersoner är därför större. Förordnandenas längd kan variera kraftigt. De kortaste varar bara några dagar medan det
längsta pågår sedan mer än elva år. De riktigt långa förordnandena brukar ses inom den rättspsykiatriska vården.
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Förordnande av stödperson
En ansökan om att få stödperson inkommer antingen från patienten själv eller från överläkaren eller annan sjukvårdspersonal. Den kommer genom fax eller med ansökningsformulär
som ska finnas på samtliga vårdinrättningar som bedriver tvångsvård. Om en patient ringer
och önskar stödperson uppmanar handläggaren patienten att med hjälp av kontaktperson eller
annan personal faxa in en ansökan. Enligt lagen ska chefsöverläkaren, om stödperson inte
redan utsetts, i samband med en ansökan till länsrätten om förlängd tvångsvård även informera nämnden om patientens inställning till att en stödperson utses. Tyvärr fungerar inte alltid
detta.
När en ansökan inkommit registreras den i dataprogrammet Vårdsynpunkter. Därefter undersöker handläggaren om patienten haft stödperson tidigare. Handläggaren ringer till avdelningen för att informera sig om patientens sociala situation och intressen samt orsaken till tvångsvården. Vanligtvis sker samtalet med patientens kontaktperson men det förekommer även att
samtalet sker med överläkaren eller direkt med patienten. Det viktiga är att få fram relevant
information som underlag för att hitta en lämplig stödperson. Om patienten haft stödperson
tidigare är det också angeläget att få veta om han/hon önskar samma stödperson igen. Om
patienten är dömd till vård behöver nämnden information om orsaken till detta eftersom vissa
stödpersoner inte vill ha kontakt med patienter som till exempel begått brott mot barn.
De som har eller har haft uppdrag som stödperson finns registrerade i Vårdsynpunkter. Handläggaren beslutar vem som är lämpligast för den aktuella patienten, varvid flera olika faktorer
såsom kön, intressen, ålder och avstånd till vårdinrättningen vägs in.
När handläggaren har förslag på en lämplig stödperson kontaktas denna och ges den information om patienten som handläggaren fått. Om patienten är dömd informeras även om orsaken
till detta.
Ett förordnande sammanställs och undertecknas av förvaltningschefen. Därefter sänds originalet till stödpersonen som också uppmanas att kontakta handläggaren efter första besöket för
att informera om hur det avlöpt. Kopior sänds till patienten, dennes kontaktperson samt vederbörande läkarsekreterare och överläkare. I skrivelsen till överläkaren bifogas även en påminnelse om att Patientnämnden önskar besked när tvångsvården har upphört. Även länsrätten informeras om det nya förordnandet inklusive stödpersonens adress eftersom rätten ska
underrätta denne om länsrättsförhandling.
Om stödpersonen till nämnden framför klagomål eller förslag om till exempel kommande
föreläsningar kontaktas denne av handläggaren.
Avslutande av stödperson
Enligt 31 § LPT och 26 § LRV ska chefsöverläkaren, när tvångsvården av en patient för vilken stödperson utsetts har upphört, snarast möjligt underrätta Patientnämnden om detta, vilket
dock inte alltid fungerar. Informationen om att tvångsvården har upphört kommer därför oftast från stödpersonen.
När ett förordnande har upphört noteras detta i Vårdsynpunkter. Handläggaren sänder därefter
ett avslut till stödpersonen tillsammans med en kvalitetsrapport bestående av nio frågor och
ett frankerat svarskuvert. När stödpersonen återsänt kvalitetsrapporten registreras den i Vårdsynpunkter.
Av kvalitetsrapporterna framkommer att stödpersonerna brukar träffa sin patient i genomsnitt
en gång per vecka. De flesta anser att de haft en bra kontakt med sin patient. Många stödpersoner har inte haft möjlighet att närvara vid länsrättsförhandlingar på grund av att de fått information om denna alldeles för sent, oftast dagen innan den ska äga rum. Detta har samband
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med att länsrätten enligt lag ska ha korta handläggningstider. De flesta stödpersoner är nöjda
med den utbildning och det stöd de fått från Patientnämnden.
Patientnämnden har under året avsatt medel för att utveckla dataprogrammet Vårdsynpunkter.
Programmet underlättar handläggningen väsentligt, då det till exempel är enkelt att få fram
hur många patienter på en enskild vårdavdelning som har stödperson eller hur många stödpersoner som talar ett efterfrågat språk. Även kvalitetsrapporten har vidareutvecklats.
Antal patienter enligt respektive lag som har stödperson
2005-12-31
Män vårdade enligt LPT
Kvinnor vårdade enligt LPT
Män vårdade enligt LRV
Kvinnor vårdade enligt LRV
Totalt

38
25
86
15
164

2006-12-31
29
38
82
8
157

Antal stödpersoner med pågående uppdrag
2005-12-31
Män
Kvinnor
Totalt

88
37
125

2006-12-31
78
42
120

Differens
-10
+5
-5

Stödpersonsförordnandenas längd vid årsskiftet 2006/2007
Antal
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
Mer än 5 år
Totalt

77
26
23
10
9
12
157

Differens
-9
+13
-4
-7
-7
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Antal stödpersonsförordnanden per vårdinrättning vid årsskiftet 2006/2007
Kommun/stadsdel

Vårdinrättning

Antal

Danderyd
Haninge
Huddinge
Huddinge
Nacka
Solna
Södertälje
Upplands Väsby
Stockholm/Bromma
Stockholm/Farsta
Stockholm/Katarina-Sofia
Stockholm/Kungsholmen
Stockholm/Liljeholmen
Stockholm/Skarpnäck
Stockholm/Spånga
Totalt

Danderyds sjukhus
Ankaret
Psykoscentrum Rosenhill
Karolinska Huddinge
Nacka Närsjukhus
Karolinska Solna
Södertälje sjukhus
Löwenströmska sjukhuset
Psykiatricentrum Väst
Behandlingsenheten Ytterö
Katarinahuset
S:t Görans sjukhus
Gröndals psykosmottagning
Farsta-Skarpnäck socialpsyk enhet
Spånga psykosverksamhet

10
6
12
33
6
1
8
44
2
9
1
21
2
1
1
157

Stödpersonernas bakgrund
Patientnämnden har tillgång till 225 stödpersoner i åldrarna 19 till 79 år. De har en mycket
blandad yrkesbakgrund och kommer från de flesta av Stockholms bostadsområden. 62 är födda utomlands, fördelade på 28 olika länder. Det är angeläget att stödpersonerna speglar samhället i stort eftersom patienter som önskar stödperson har en mycket blandad bakgrund.
Eftersom antalet stödpersoner ansågs tillräckligt genomfördes ingen rekryteringskampanj under 2006. Vanligtvis sker annonsering i Metro och lokaltidningar varje höst, vilket efter
genomförda intervjuer och utbildningar brukar innebära ett tillskott på 40 stödpersoner. Kontinuerlig påfyllning av antalet stödpersoner är nödvändigt med hänsyn till att en del av dem av
olika skäl avslutar sina uppdrag. För att undvika att nämnden utbildar och förordnar kriminellt
belastade personer lämnar alla intresserade fullmakt till nämnden att inhämta upplysningar i
kriminalvårdsregistret. De som efter intervju bedöms lämpliga som stödpersoner inbjuds till
en utbildning omfattande tre kvällar om totalt nio timmar. Vid de två första tillfällena föreläser en vårdlärare om bemötande av patienter, olika synsätt inom psykiatrin och olika former
av psykisk sjukdom. Vid det sista tillfället föreläser en nämndeman från länsrätten om de lagar som styr verksamheten och hur det går till när länsrätten sammanträder. Efter genomförd
utbildning kan deltagarna få uppdrag som stödperson.
Patientnämndens verksamhet för stödpersonerna
Två gånger per år inbjuder nämnden stödpersoner som har eller har haft uppdrag till föreläsning eller studiebesök inom något intressant ämnesområde. Stödpersonerna har, som nämnts
ovan, själva möjlighet att påverka innehållet i dessa föreläsningar. Under 2006 anordnades två
föreläsningar, en om den rättspsykiatriska verksamheten vid behandlingsenheten Ytterö och
en om verksamheten vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (länsakuten). Ett femtiotal stödpersoner brukar delta i dessa aktiviteter. Förutom föreläsningar uppmanas stödpersonerna att kontakta handläggarna om de vill ha råd eller stöd i den praktiska verksamheten.
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Stödpersonsföreningen
Sedan 1996 finns en stödpersonsförening som för närvarande har 110 betalande medlemmar.
Den ingår i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). Patientnämnden har ett nära
samarbete med stödpersonsföreningen som bland annat brukar ha sina möten i förvaltningens
lokaler. Föreningen är aktiv och anordnar bland annat studiebesök regelbundet. Under 2006
har besök gjorts vid behandlingsenheterna Ytterö och Midgård samt Änglahusets behandlingshem i Björkvik. Man har även genomfört en konferensresa till Åland. Handläggare vid
Patientnämnden deltar regelmässigt vid stödpersonsföreningens aktiviteter.
Psykiatriprojektet
I september 2004 inledde RFS i samarbete med Patientnämnden ett treårigt psykiatriprojekt.
Bakgrunden till detta är att majoriteten av stödpersonerna har svensk bakgrund medan en stor
och ökande andel av patienterna har annan etnisk bakgrund. Dessa patienter behöver mer stöd
än övriga för att integreras i det svenska samhället, vilket medför att stödpersonerna behöver
mer kunskap om det mångkulturella samhället och om olika kulturer och religioner. Projektets
övergripande mål är att erbjuda alla stödpersoner som är intresserade en grundutbildning med
inriktning på mångkulturell kompetens. Projektledaren har ett tätt samarbete med nämnden.
Under 2006 har förutom grundutbildningen även en fördjupningsutbildning och flera olika
studiebesök erbjudits stödpersonerna. Projektledaren har även genomfört grundutbildningen
för stödpersoner vid de flesta patient- och förtroendenämnder i landet. Hon har också sammanställt en bok "Under samma tak, men på olika plan" som delas ut kostnadsfritt till samtliga stödpersoner samt till vårdpersonal och politiker som vill fördjupa sina kunskaper om det
mångkulturella samhället. Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.
Framtiden för stödpersonsverksamheten
Förändringar diskuteras ständigt inom tvångspsykiatrin. En möjlig utveckling är att de som
vårdas enligt LRV får fortsätta sin vård i fängelse om de blir friskförklarade i ett i förhållande
till brottet tidigt stadium. I betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3) föreslås att om den rättspsykiatriska vården upphör innan verkställigheten av en fängelsedom avslutats, ska stödpersonen fortsätta att bistå den dömde så länge denne är frihetsberövad och,
om den dömde och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att frihetsberövandet upphört.
Patientnämnden anser att det är av stor vikt att samma stödperson på detta sätt kan fortsätta att
bistå en dömd, som har eller har haft en allvarlig psykisk störning, så länge denne är frihetsberövad även om den rättspsykiatriska vården upphört. Ett sådant kontinuerligt stöd måste anses
som ytterst gynnsamt för den dömde.
Om denna förändring kommer att genomföras ställs dock helt andra krav än i dag på patientnämnderna. En stödperson skulle då kunna följa patienten från en sjukhusavdelning till ett
fängelse. Kravet på stödpersonerna ökar då avsevärt och svårigheterna att behålla dessa under
en längre tid får inte underskattas.
I promemorian ”Öppen vård med särskilda villkor” föreslås att en ny vårdform införs - öppen
vård med särskilda villkor. Den nya vårdformen innebär att patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte längre har behov av psykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning i stället ska kunna överföras till öppen vård med särskilda villkor. Det kan då finnas förväntningar från både patient och vårdgivare att stödpersonen ska besöka patienten i hemmet,
vilket eventuellt skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk för stödpersonen.

Bilaga 1
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PATIENTNÄMNDEN I STOCKHOLMS LÄN OCH DESS UPPGIFTER
Patientnämnden svarar för sådan patientnämndsverksamhet som landstinget är skyldigt att
bedriva enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m. Patientnämnden har till
uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting
eller enligt avtal med landsting samt den sjukvård och omvårdnad enligt socialtjänstlagen som
bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner. Detta innebär att sådan privat verksamhet som är kopplad till landstinget genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal
eller motsvarande är nämndens ansvarsområde. Detta gäller även tandvård som landstingen
ansvarar för enligt tandvårdslagen.
Sedan 1 juli 1992 sköter nämnden i Stockholm patientnämndsverksamheten inom den kommunala hälso- och sjukvården genom avtal med samtliga kommuner och stadsdelar i länet.
År 2004 gjordes en överenskommelse mellan Patientnämnden i Stockholm och Sveriges
Tandhygienistförening. Enligt upprättat avtal ska nämnden även handlägga ärenden som rör
privata tandhygienister verksamma i Stockholms län.
Utöver ovanstående ska nämnden enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168) även förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen.
Patientnämnden är en opartisk och fristående instans i landstinget som utifrån synpunkter och
klagomål ska
-

hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i
hälso- och sjukvården

-

främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

-

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

-

rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter och därigenom bidra till kvalitetsutvecklingen i vården.

Nämnden skall också senast sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna en redogörelse
över patientnämndsverksamheten under föregående år.
Nämnden har inga disciplinära befogenheter utan arbetar som en rådgivande instans. Den har
ingen egen medicinsk kompetens och kan därför inte göra egna medicinska bedömningar.
Nämnden ska fungera som en objektiv instans för kontakt med både patienter och personal.
Utifrån inkomna klagomål och annan information som nämnden får görs utredningar och
framställningar till ansvariga nämnder inom landstinget och till andra berörda organ. I förebyggande syfte gör nämnden uttalanden när det gäller generella iakttagelser och tendenser,
systemfel, som kräver vårdpersonalens uppmärksamhet.
De av landstingsfullmäktige angivna inriktningsmålen för verksamheten är:
-

Kunskapen om Patientnämnden bland allmänhet och personal ska öka.

-

Analyserna av inkomna ärenden ska vidareutvecklas.

-

Det förebyggande arbetet ska intensifieras.

Bilaga 1
Sid 2 (3)
Handläggning av ärenden
Till Patientnämnden kan man vända sig genom att ringa, skriva eller komma på besök. De
allra flesta ärenden initieras per telefon. Cirka 25 % av ärendena inkommer till nämnden i
skriftlig form, ibland efter information om den möjligheten vid telefonsamtal med nämndens
förvaltning.
Telefonärenden
Karaktäristiskt för telefonärenden är att de snabbt kan åtgärdas genom rådgivning om rättigheter m m, information om vad nämnden kan hjälpa till med och vad andra instanser i klagomålssystemet har till uppgift. Ibland tar nämndens handläggare kontakt med den aktuella
vårdgivaren för att lösa problemet eller råder anmälaren att själv göra det. I andra fall hänvisas anmälaren till patientvägledare/motsvarande vid akutsjukhusen. Patientnämnden har också
möjlighet att sända skriftlig information till anmälaren om olika instanser i klagomålssystemet
m m.
I många fall är det tillräckligt för anmälaren att få diskutera igenom sin frågeställning och att
få den uppmärksammad och registrerad hos Patientnämnden.
Skriftliga ärenden
Majoriteten av de skriftliga ärendena blir noggrant utredda genom att yttrande begärs från
berörd enhet via verksamhetens ledning. I de fall vårdgivaren är privat och har avtal med
landstinget begärs yttrande från verksamhetschef.
Vårdens företrädare beklagar ofta det inträffade, förklarar och försöker ställa till rätta. Ibland
erbjuds tider för läkarbesök eller samtal. I en del fall uttrycks tacksamhet för att man fått kännedom om begångna misstag, eftersom det ger möjlighet till förbättringar. Det förekommer
dock även att företrädare för vården ställer sig oförstående och tillbakavisar anmälarens beskrivning och hävdar att patienten handlagts på ett adekvat sätt.
I en del fall kan även de skriftliga ärendena handläggas snabbt genom ett råd till anmälaren
eller genom en kontakt med berörda i vården.
Vissa ärenden är av principiellt viktig karaktär, s k principärenden, och behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden gör uttalanden och föreslår förbättringar utifrån de klagomål
och synpunkter som framförts och de yttranden som inkommit. Nämnden begär även skriftlig
återföring av vidtagna förbättringsåtgärder.
Registrering i Patientnämndens databas Vårdsynpunkter
Patientnämndens ärenden registreras i ärendedatabasen Vårdsynpunkter. När ett ärende registreras får det automatiskt ett diarienummer i kronologisk ordning. Innan personuppgifter registreras i ett ärende informeras anmälaren om detta enligt Personuppgiftslagen (PuL
1998:204).
Ett ärende kan ibland innehålla klagomål på flera vårdgivare eller fler klagomål på samma
vårdgivare. Två olika klagomål kan vid behov registreras i samma ärende. I varje ärende finns
ett diarium för inkommande och utgående post samt utrymme för anteckningar, t ex rörande
eventuella överenskommelser med anmälaren. När ärendet avslutas noterar handläggaren vad
utredningen resulterat i och för i särskilt utrymme in mängden korrespondens och kontakter.
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Nedanstående uppgifter kan registreras i ärendedatabasen:
-

Kontakttyp - anmälan per telefon, skriftligen, med e-post eller vid besök *
Anmälningsdatum *
Handläggarens namn
Patientens namn **
Patientens adress, personnummer och telefonnummer **
Patientens personnummer **
Patientens ålder och kön *
Anmälare, adress och telefonnummer - om det är någon annan än patienten själv **
Rubrik - kort ärendebeskrivning
Driftform - landsting, privat, kommun
Vårdtyp - akutsjukvård, kommunal vård, primärvård, psykiatri, folktandvård m fl *
Geografisk placering - kommun eller stadsdel där vårdgivaren finns
Vårdinrättning - vilket sjukhus, vilken vårdcentral o s v
Klinik/motsvarande - vilken klinik
Problemområde och delproblem (se förteckning i bilaga 2) *
Specialitet *
Yrkeskategori
Sammanfattning - problemet beskrivs i löpande text samt vad utredningen resulterar i

* Dessa uppgifter används främst till statistik i denna Årsrapport
** Dessa personuppgifter används ej till statistik
För att bearbeta data används ett särskilt rapportprogram som innehåller ett antal fasta rapporter samt dessutom möjligheter att bearbeta på ovan redovisade variabler.

Problemområden
Behandling
Behandling:
nekad/ingen/ofullständig/felaktig
Diagnos:
ingen/ofullständig/fel
Medicinering: ingen/fel/fel dosering/biverkningar
Prover:
inga prover togs/fel/för få
Remiss:
nekad/ingen/ofullständig/felaktig
Intyg:
nekad/inget/ofullständigt/felaktigt
Komplikationer efter behandling
Teknisk utrustning/hjälpmedel
Bemötande
Ovänligt/nonchalant/brist på empati
Ej lyssnad till/ej trodd
Tillgänglighet
Lång väntetid/kötid för besök och behandling
Telefon
Inställda åtgärder, t.ex. operationer
För tidig utskrivning/ingen eller för lite eftervård och/eller rehabilitering
Bristande kontinuitet, t.ex. läkarkontinuitet
Nekad besökstid
Fysisk tillgänglighet
Omvårdnad
Brister i omvårdnad
Tillbud och olyckor i t.ex. hem, kommunalt boende, sjukhem, sjukhus
Brister i boende, miljö, kost
Samverkan
Brister i samverkan inom/mellan vårdgivare
Brister i vårdplanering
Blivit slussad runt i vården/ingen tar ansvar för patienten
Ekonomi
Avgifter
Ersättningskrav, garantikrav
Juridik
Sekretess och tystnadsplikt
Journalfrågor, t.ex. man vill läsa/ kopiera/ ändra/stryka
LPT, LRV
Valfrihet
Övriga juridiska frågor
Information
Ej-, sent-, fel-, otillräckligt informerad
Administration
Brister i hantering av kallelser
Brister i hantering av provsvar
Brister i hantering av intyg
Brister i hantering av remisser
Övrig administration
Rådgivning/ information/ hänvisning
Utom SLL
Juridik
Ekonomi
Politiska beslut
Övriga frågor
Allmänt beröm

Bilaga 2

Bilaga 3

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m
1 § I varje landsting och kommun skall det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja
och hjälpa patienter 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 av landsting.
För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900). Särskilda
bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet. Lag (2003:198).
2 § Nämnderna skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och
bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att
1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i
hälso- och sjukvården,
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter.
3 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta uppgifterna enligt 1 § till landstinget, om
kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant
ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.
4 § Nämnderna skall senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna en redogörelse
över patientnämndsverksamheten under föregående år.
5 § Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och
annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).
Lag (2004:189).

Bilaga 4
Utdrag ur lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Stödperson
30 § Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens
tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en
stödperson.
När patienten begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om
patienten inte motsätter sig det.
Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna
lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att
tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patientens
hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.
Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt
föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
- 14 § om muntlig handläggning,
- 15 § om anteckning av uppgifter,
- 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
- 20 § om motivering av beslut,
- 21 § om underrättelse om beslut,
- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
- 27 § om omprövning av beslut. Lag (2000:353).
31 § Chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall anmäla till en sådan nämnd som
avses i 30 § när det kan finnas skäl att utse en stödperson.
Har stödperson för patienten inte redan utsetts, skall anmälan alltid göras när
1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12 eller 14 §,
2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 b §,
3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran att tvångsvården skall
upphöra.
I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange patientens inställning till att få en stödperson.
Nämnden skall, om patienten inte har uttryckt en klar uppfattning, kontakta patienten eller
vårdpersonal med kännedom om patienten för att få besked om patienten vill ha en stödperson.
När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upphört, skall chefsöverläkaren
snarast möjligt underrätta nämnden om detta och om i fall stödpersonens uppdrag fortsätter
därefter. Lag (2000:353).
31 a § Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett uppdrag som
kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) när tvångsvården upphört och
stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i
den kommun där patienten är folkbokförd om patientens önskemål. Lag (2001:469).

Bilaga 5
Utdrag ur lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
26 § Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens
tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en
stödperson.
När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1 har påbörjats eller upphört, skall
chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande nämnd enligt lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m. om att så har skett. Nämnden skall i fall som avses i 4 §
underrättas när patienten enligt 18 § första stycket 2 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren
att den rättspsykiatriska vården inte skall upphöra, liksom när vården efter överklagandet har
upphört.
Föreskrifterna om stödperson i 30-31 a §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller i
tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård som ges på en sjukvårdsinrättning. Föreskriften i 30 §
tredje stycket andra meningen nämnda lag om rätt för stödpersonen att besöka patienten på
vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det inte möter hinder på grund av bestämmelserna i
8 § tredje stycket denna lag eller 16 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och
anhållna m.fl. om möjlighet att besluta om inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök. Lag
(2000:354).
26 a § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons säkerhet, skall
chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om patienten till stödpersonen eller till den
nämnd som avses i 26 § andra stycket. Lag (2000:354).

Bilaga 6
Utdrag ur smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Stödperson
19 § Chefsöverläkaren skall se till att den som har isolerats enligt 1 § upplyses om sin rätt att
få en stödperson.
När den isolerade begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat
fall, om den isolerade inte motsätter sig det.
Stödpersonen skall bistå den isolerade i personliga frågor så länge denne är isolerad enligt
denna lag och, om den isolerade och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor
efter det att isoleringen har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka den isolerade under förutsättning att besöket kan genomföras på sådant sätt att det inte finns någon risk för smittspridning. Stödpersonen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om den isolerades hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.
20 § Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
- 14 § om muntlig handläggning,
- 15 § om anteckning av uppgifter,
- 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,
- 20 § om motivering av beslut,
- 21 § om underrättelse om beslut,
- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
- 27 § om omprövning av beslut.
21 § Chefsöverläkaren skall anmäla till en sådan nämnd som avses i 20 § första stycket när
det kan finnas skäl att utse en stödperson.
I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange den isolerades inställning till att få en stödperson. Om den isolerade inte har uttryckt en klar uppfattning skall nämnden kontakta den
isolerade eller vårdpersonal med kännedom om denne för att få besked om den isolerade vill
ha en stödperson.
När isoleringen upphör för den som har en stödperson skall nämnden underrättas om detta
samt om huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.
22 § Om den isolerade önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett uppdrag som
kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) när isoleringen upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd som avses i 20 § första stycket underrätta socialnämnden i den kommun där den isolerade är folkbokförd om hans eller hennes önskemål.
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om den isolerade till stödpersonen eller till den nämnd
som avses i 20 § första stycket.
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Bilaga till patientnämndernas rapport till Socialstyrelsen 2006

Landsting/motsvarande:

Patientnämnden i Stockholms län

Adress:

Box 17535, 118 91 STOCKHOLM

Uppgiftslämnare:

Åsa Rundquist

Telefon/fax/e-post:

08-690 67 00 / 08-690 67 18 / registrator@pan.sll.se

Ärendetyper

Totalt antal

Varav

Vård och behandlingsfrågor
Bemötande, kommunikation, information
Organisation, regler, resurser
Övrigt
Totalt antal ärenden

1 675
833
1 877
677
5 062

Landstingens/motsv sjukvård

Antal

Varav primärvård

(inkl avtal med privata vårdgivare)
Vård och behandlingsfrågor
Bemötande, kommunikation, information
Organisation, regler, resurser
Övrigt
Totalt antal ärenden

1 508
765
1 614
611
4 498

Folktandvård
Vård och behandlingsfrågor
Bemötande, kommunikation, information
Organisation, regler, resurser
Övrigt
Totalt antal ärenden

Kommunal vård
(inkl avtal med privata vårdgivare)
Vård och behandlingsfrågor
Bemötande, kommunikation, information
Organisation, regler, resurser
Övrigt
Totalt antal ärenden

Kvinna
1 030
571
1 141
409
3 151

Varav

Man
632
249
717
249
1 847

438
273
532
65
1 308

Antal
116
62
253
59
490

Antal
51
6
10
7
74

- 19 år
137
67
153
22
379

20 - 64 år
1 082
602
1 239
479
3 402

65 år
398
131
393
132
1 054

Varav psykiatri
281
127
247
62
717

Årsrapport 2006 beslutad av Patientnämnden i Stockholms län
Ledamöter

Ersättare

Ordf Lena Appelgren (kd)
Solna

Christina Gardos (m)
Upplands Väsby

V ordf Barbro Nordgren (s)
Haninge

Yusuf Aydin (kd)
Norsborg

Elisabeth Dingertz (m)
Värmdö

Sofia Segergren (c)
Vällingby

Margareta Blombäck (fp)
Hägersten

Thore Nyman (s)
Märsta

Christos Tsoukatos (s)
Bagarmossen

Maria Hassan (s)
Spånga

Medverkande i utarbetandet av rapporten:
Siv Aronsson, Agneta Calleberg, Amy Chau, Hans Dahlén,
Mats Haapanen, Ingela Jersenius, Leif Kihlström, Lisbet Lindgren,
Elsie Lund, Britt-Inger Steen-Hagstedt, Gisela Rosenquist, Åsa Rundquist
samt Lillemor Humlekil (även samordnare av rapportarbetet).
Rapporten kan beställas från
Patientnämnden
Box 17535
118 91 STOCKHOLM
Telefon: 08-690 67 00
Telefax: 08-690 67 18
E-post: registrator@pan.sll.se

