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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Införande av 1177 och ett gemensamt 
kundcenter 

Bakgrund 
I budget 2012 står att ”1177 ska öka invånarnas tillgång till sjukvårdsrådgivning 

och vara en kompletterande kontaktväg in till vården. Införande av 

telefonnummer 1177 med sjukvårdsrådgivning kommer att kräva utökade resurser 

under 2012. Beslut ska fattas av landstingsstyrelsen.” 
 

Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrog i januari 2012 åt en arbetsgrupp att 

utarbeta ett förslag om etablering av kundcenter och införande av 

sjukvårdsrådgivning 1177 per telefon. 

 

Med kundcenter avses en central funktion i en organisation, från vilken alla eller 

delar av kundkontakter hanteras.  Syftet med ett kundcenter är att förbättra 

kommunikationen med medborgarna och samtidigt avlasta övrig verksamhet. 

 

1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon.  

Till 1177 kan befolkningen ringa året om, alla tider på dygnet. I uppdraget 

betonades att e-hälsotjänsterna 1177.se och Mina vårdkontakter ska var de 

naturliga första stegen vid rådgivning. 

 

Arbetsgruppen uppdrag har sammanfattningsvis varit att presentera förslag på 

 

 hur ett kundcenter bör vara uppbyggt och bemannat med 

sjukvårdsrådgivningen 1177 och ytterligare upplysningstjänster, och att 

samtidigt ange 

 hur 1177.se och Mina vårdkontakter ska kunna bli de ”naturliga första 

stegen” för invånarna. 

Förslag 
Arbetsgruppen förslag presenteras i bilagda rapport 2012-05-28.  

Med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag föreslås följande inriktning:  

 

 Ett gemensamt kundcenter inrättas för hela landstinget och lokaliseras till en 

ort i länet. Inledningsvis beräknas den totala bemanningen till totalt cirka 40 

tjänster.  
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 Kundcentret ska omfatta tre huvudfunktioner, sjukvårdsrådgivning 1177 

samt gemensam televäxel för landstinget och en servicefunktion för 

invånarna. Initialt inriktas service funktionen på hälso- och sjukvården och i 

ett andra steg på den övriga landstings verksamheten. Det kan också bli 

aktuellt med en samverkan med kommunerna. 

 Landstingets e-Hälsotjänster ska ha en naturlig koppling till både 

vägledningsfunktionen och telefonrådgivningen 1177. Till kundcentret 

knyts även hantering av klagomål. Lokalbehovet för hela kundcentret 

beräknas till 300-400 kvm, beroende på omfattningen av tjänsteåtagandet.  

Ekonomi 
Kostnaderna för sjukvårdsrådgivningen 1177 beräknas till 18,6 mkr per år, och 

täcks via överföring av medel från tjänster som upphör eller minskar med 5,4 mkr 

och resterande 13,2 mkr med nytillskott. Därtill kommer en engångskostnad med 

0,4 mkr. 

 

Kostnaderna för övrig verksamhet täcks inom befintlig budget för televäxeln. 

 

Sammanfattning 
Målet är att sjukvårdsrådgivningen ska vara i drift under våren 2013 och att övrig 

verksamhet etableras underhand med hänvisning till praktiska förutsättningar. 

 

Arbetet med frågor avseende organisatorisk tillhörighet och bemanning, 

geografisk placering samt koppling till klagomålshantering pågår och förslag 

planeras föreläggas landstingsstyrelsen i oktober 2012 tillsammans med tidplan 

för genomförande.   

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att införa telefonnumret 1177 och inrätta ett kundcenter  

 

att anvisa 13,2 mkr till verksamheten med täckning ur särskilt avsatta medel i  

      budget 2012 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr                                     Mats Bojestig 

Landstingsdirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 



Utvecklingen ur ett God vård-perspektiv 

Mål m m Krav Framgångsfaktor Handlingsplan Ansvarig Tidpunkt 

God egenvård, 
rådgivning 
och service 
 
Verksamheter 
- Rådgivning 
- Mina vård- 
  kontakter 
- Patientservice 
- Televäxel 
- Ev klagomåls- 
  hantering 
 
Kanaler 
- 1177.se 
- Mina  
  Vårdkontakter 
- tel vårdcentral 
- tel 1177 
- tel växel 
- tel service 
- tel 112 
  
 
 
 
 
 
 

Patient- 
fokuserad 

Minimera kontaktytorna 
Lätt att nå 
Gemensamma värderingar 

Förslag  om antal telefonnummer 
Tydliga hänvisningar för invånarna och verksamheten 
Rekrytering och utbildning 
Formulera gemensam policy med verksamheten 
Samverkan med verksamheten 
Förankring i verksamheten 
 

ITC 
INFO 
PA, KC 
KC/INV.TJÄNSTER 
KC 
KC, PROJ.ÄGARE 

VT 13 
HT 12 
HT 12 
HT 12 
VT 13 
HT 12 VT 13 

Jämlik 
 

Olika anpassade kanaler 
 

Via telefon och internet 
Rådgivning på olika språk 
Tillgänglighet för olika grupper enligt policy 
 

PROJ 
KC 
PROJ/INV TJ 

VT 12 
VT 13 
HT 12 

Säker 
 

Rätta kanaler för invånarnas  frågor 
Professionell organisation 
Riskförebyggande verksamhet 
Återkoppling av erfarenheter 
Ändamålsenliga lokaler och utrustning 

System för uppföljning och återföring 
Baslinjemätningar 
Schemaläggning av kompetenser 
Stärka invånarna i att välja rätt kanal 
Försörjning med lokaler och utrustning 

KC 
KC 
KC 
KC/INFO 
ITC, LT-FAST. 

HT 12 
HT 12 
HT 12 
HT 12 VT 13 
VT 12 HT 12 
 

Kunskaps- 
baserad 
 

Evidensbaserad rådgivning 
Faktabaserad service 
Utbildning av personal 
Enhetlig information till invånarna via 1177.se 

Medicinsk rådgivning enligt 1177 praxis 
Goda kunskaper om verksamhetens olika delar 
Goda kunskaper om  invånarnas behov och frågor 
Alla medarbetarna ska kunna alla kanaler 
Utbildning av invånarna – ständigt lärande 
 
 

KC, MED LEDN ANSV 
KC 
KC 
KC 
KC, INV TJ, VERKSAMH 
 

VT 13 
HT 12 
HT 12 
HT 12 
VT 13 

Effektiv 
 

Rätt vårdnivå 
Självservice 
Utbildning av invånarna 
Incitament 
Utveckling av nya tjänster efter behov 
Öka användningen av Mina vårdkontakter 

Stödja och stärka patienter 
Öka innehavet av e-legitimation och konton 
Kampanj – avvägning mellan kanaler och tidplan 
Utveckling av fler e-tjänster och appar 
Differentierade avgifter? 
”REA-tider” vid återbud med kort varsel? 
 
 

KC 
INFO, INV TJ 
INFO, INV TJ 
INV TJ 
EKONOMI, LS 
EKONOMI, LS 

VT 13 
HT 12 VT 13 
HT 12 VT 13 
VT 13 
HT 12 
HT 12 

Tillgänglig 
 

Snabba svarstider 
- telefon 
- Mina vårdkontakter 

Föra ärende vidare 
- teleQ-bokning 
- hänvisning 

Rätt ärenden i kanalerna 
Samverkan mellan rådgivning och service 
Utveckla processer för hänvisning 

KC 
KC 
KC 

HT 12 VT 13 
HT 12 VT 13 
HT 12 VT 13 

 

PROJ=Projektgruppen     KC=Kundcenter     INV TJ=projektgruppen för invånartjänster     INFO=Informationsavdelningen     MED LEDN ANSV=Medicinskt ledningsansvarig     VERKSAMH=hälso- och sjukvården     

EKONOMI=Ekonomiavdelningen     LS=Landstingsstyrelsen     VT=”Vårterminen ”     HT=”Höstterminen”     
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Landstingets kansli  

C Lindholm    

      

     

          

Etablering av sjukvårdsrådgivning 1177 och 
kundcenter i Landstinget i Jönköpings län 

1. Uppdrag och bakgrund 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrog i januari 2012 åt en projektgrupp att 

utarbeta ett förslag om etablering av ett kundcenter och införande av 

sjukvårdsrådgivning 1177 per telefon. Direktivet, som grundas på en 

utredningsskiss av kansliets informationsavdelning, återfinns i bilaga. 

 

Med kundcenter avses en central funktion i en organisation, från vilken alla eller 

delar av kundkontakter hanteras. Det saknas förebilder inom landstingsvärlden, 

medan det bland Sveriges kommuner finns ett relativt nyväckt intresse för att 

etablera kundcentra. Syftet är att förbättra kommunikationen med medborgarna 

och samtidigt avlasta fackförvaltningarna. Man strävar efter ett eller ett fåtal 

telefonkanaler in till kommunen och uppmuntrar samtidigt kontakterna via 

internet.  Flertalet ärenden ska kunna hanteras av kundcentret. Behövs 

kompletterande handläggning kan ärende föras vidare till berörd fackförvaltning 

för slutlig hantering. Jönköping är ett gott exempel på en kommun som arbetar 

efter en sådan modell. 

 

1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon. Till 1177 

kan befolkningen ringa året om, alla tider på dygnet. Visionen bakom 

sjukvårdsrådgivningen 1177 är ”Ett gemensamt telefonnummer i hela Sverige – 

enkelt att komma ihåg – och samma höga kvalitet på sjukvårdsrådgivningen i hela 

landet. En trygg och säker tjänst som alltid är öppen och är lätt att komma fram 

till”. Sjukvårdsrådgivningen 1177 ska ingå som en central del i ett kundcenter. 

 

I direktivet betonas ambitionen att 1177.se och Mina vårdkontakter ska vara de 

naturliga första stegen vid rådgivning. 

 

Uppdraget kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Presentera förslag på hur ett kundcenter bör vara uppbyggt och bemannat 

med sjukvårdsrådgivningen 1177 och ytterligare upplysningstjänster 

 Presentera förslag på hur 1177.se och Mina vårdkontakter ska kunna bli de 

”naturliga första stegen” för invånarna 
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Projektgruppen som har arbetat med frågorna har bestått av följande personer: 

Wilhelm Alstermark, verksamhetschef, Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov 

Susanne Bergander, verksamhetschef, Eksjö vårdcentral 

Terje Blomstrand, verksamhetschef, Akutkliniken Värnamo sjukhus 

Ann-Charlotte Engberg, vårdenhetschef, Barnmottagningen Länssjukhuset Ryhov 

Britt Forsberg, utredare, Landstingets kansli 

Elisabeth Johansson, projektsekreterare , Landstingets kansli 

Stefan Karlsson, systemförvaltare, IT-centrum 

Christer Lindholm, projektledare, Landstingets kansli  

Jonas Milton, sektionschef, IT-centrum 

Anna-Karin Nilsson, vårdenhetschef, Rosenlunds vårdcentral 

Mats Siljehult, verksamhetschef, Vårdcentralen Wetterhälsan 

Ann Simonsson, sektionsledare, Akutmottagningen Höglandssjukhuset 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och kommunikationsdirektör 

Christina Jörhall har utgjort ledningsgrupp. 

 

Projektgruppen har gjort studiebesök hos Sjukvårdsrådgivningen i Linköping. 

 

Arbetsgruppen för utveckling av Mina vårdkontakter har hörts i arbetet. 

 

I den fortsatta redovisningen presenteras först en övergripande idé om den totala 

omfattningen av ett kundcenter och visionen för verksamheten. Därefter redovisas 

varje delområde för sig. 

 

2. Kundcentret står på tre ben 

 

Det första ”benet” i ett kundcenter är sjukvårdsrådgivningen 1177, som 

lokaliseras till en plats i länet. 

 

Som ett andra ben föreslås en för länet gemensam televäxel, som delar lokaler 

med sjukvårdsrådgivningen. 

 

Det tredje benet omfattar en servicefunktion gentemot invånarna och är en 

vidareutveckling av växelfunktionen. Arbetsinnehållet för ett antal 

telefonisttjänster utvidgas till att omfatta även vägledning för invånarna. 

Servicefunktionen placeras i samma lokaler som sjukvårdsrådgivningen och 

televäxeln. 

 

Till servicefunktionen kan även lokalmässigt knytas annan invånarinriktad 

verksamhet, till exempel ett kansli för patientnämnden eller vissa uppgifter som 

idag handhas av patientens direktkanal inom respektive förvaltningsområde. 

  

De tre benen förenas av den gemensamma uppgiften att ge invånarna råd och 

vägledning samt att lotsa rätt i vården. En samlokalisering av sjukvårdsrådgiv-
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ningen, televäxeln och servicefunktionen skapar förutsättningar för ett 

gränsöverskridande samarbete för att vidareutveckla servicen till invånarna.   

 

 

Fig 1.  Kundcenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vision och gemensamma värderingar  

 

Visionen med ett kundcenter är att utifrån ett grundläggande synsätt om 

partnerskap med patienten underlätta för invånarna att kommunicera med hälso- 

och sjukvården genom att använda senast tillgängliga teknik och att effektivt 

organisera och samordna servicen. 

 

En effektiv hantering av rådgivning och övrig kundservice bör samtidigt innebära 

en avlastning för den hälso- och sjukvårdande verksamheten. 

 

En förutsättning för att kunna leva upp till visionen är att samtliga medarbetare 

besjälas av en gemensam, grundläggande syn på relationen mellan patient och 

personal. I Landstingets rapport från februari 2012, ”Hur möter vi framtiden?”, 

framhålls partnerskap med patienten som en av nycklarna för att vidareutveckla 

vården. Det innebär dels att personalen får en vägledande och stödjande roll, dels 

att patienten kan och får ta ett större ansvar för sin egen situation. 

 

Överfört till verksamheten vid ett kundcenter kan detta exempelvis innebära att 

utveckla användningen av internet som ett redskap för självhjälp.  Rätt använt kan 

1177.se och Mina vårdkontakter, som är dagens kanaler via internet, även 

innebära en effektivisering i ekonomiska termer. Det gäller att i varje skede söka 

efter den optimala jämvikten mellan olika kanaler, telefon, internet etc, så att 

invånarnas totala behov blir tillgodosett med hänsyn till individuella 

förutsättningar. 

 

I det följande redovisas de tre benen var för sig, varefter rapporten avslutas med 

ett antal gemensamma frågor och en sammanfattande handlingsplan. 

 

 

Sjukvårds-

rådgivning  
Televäxel 

Servicefunk-

tion 

Gemensamt 
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4. Sjukvårdsrådgivning 

 

Avsnittet berör sjukvårdsrådgivning i ett vidare perspektiv och omfattar 

principiellt viktiga frågeställningar som har diskuterats i projektgruppen. I övrigt 

kommer uppbyggnad, arbetsinnehåll mm av sjukvårdsrådgivningen 1177 att följa 

den vedertagna modellen för 1177 enligt avtal med Inera AB. 

 

4.1   Sjukvårdsrådgivningens omfattning 

 

Verksamheten omfattar sjukvårdsrådgivning 

- på internet via 1177.se och Mina vårdkontakter 

- på vårdcentraler 

- per telefon 1177 

 

4.2   På internet 

Via 1177.se kan invånarna läsa om sjukdomar och behandlingar, regler och 

rättigheter, hitta kontaktuppgifter till vården samt länkar till e-tjänster. Dessutom 

erbjuds möjligheten att ställa anonyma frågor med svar inom sju dagar. 

 

I Mina vårdkontakter, Landstinget i Jönköpings län, kan frågor ställas till den 

egna vårdcentralen med svar inom ett till två dygn. 

 

Några landsting har i Mina vårdkontakter och i samarbete med 

sjukvårdsrådgivningen 1177 infört rådgivning med en längsta svarstid på 30 

minuter, vilket innebär att internet i vissa fall kan vara ett likvärdigt alternativ till 

telefon. 

 

I direktivet anges att 1177.se och Mina vårdkontakter ska vara de naturliga första 

stegen för invånarna före 1177 på telefon. För att målet ska kunna nås krävs en 

hög tillgänglighet för rådgivningstjänsten i Mina vårdkontakter med korta 

svarstider, vilket förutsätter samverkan med rådgivningssköterskorna på 1177. 

 

4.3   Per telefon 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 ska vara öppen dygnet runt, vardagar som helgdagar. 

 

4.4   Kontaktvägar till vården 

 

De huvudsakliga kontaktvägarna ska vara: 

 

1. Dagtid under vardagar 

-   Vårdcentral, som invånaren/patienten tillhör, per telefon 

-   Rådgivning 1177.se eller Mina vårdkontakter 

-   Sjukvårdsrådgivningen 1177 
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-   Akutmottagning, inklusive barnakuten, via vårdcentral eller 1177 

( televäxeln och servicefunktionen inom kundcentret har egna telefonnummer) 

 

2. Kvällar, nätter och helger 

-   Jourcentral och akutmottagning via 1177 

-   Rådgivning 1177.se eller Mina vårdkontakter 

-   Sjukvårdsrådgivningen 1177 

 

3. Allvarliga olycksfall, svåra akuta tillstånd och livshotande tillstånd 

-   SOS Alarm, telefon 112 

 

4.5   Tidbokning 

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 ska kunna boka besök på/ hänvisa till 

-   Jourmottagning 

-   Akutmottagning inklusive barnakuten 

samt placera i 

-   Vårdenheters teleQ-kö 

 

Möjligheten att boka besök på vårdcentraler får prövas underhand. 

 

4.6   Överföring av journaldata 

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 för journal över samtal och rådgivning som 

dokumenteras i särskilt system. Journaluppgifterna kan överföras till landstingets 

journalsystem Cosmic och blir därmed åtkomliga för berörda enheter. Som 

komplement kan sjukvårdsrådgivningen 1177 skriva ut journaluppgifter på aktuell 

mottagning. 

 

4.7   Samverkan mellan sjukvårdsrådgivningen 1177 och verksamheten 

 

En väl fungerande rådgivning bygger på förtroendefulla relationer med 

verksamheten. Vid behov ska sjukvårdsrådgivningen kunna konsultera 

verksamhetsansvariga specialister. För att detta ska fungera i praktiken krävs väl 

inarbetade rutiner i nätverk där specialisterna kan nås. Utveckling av ny teknik 

bedöms kunna förbättra åtkomligheten.  

 

4.8   Samverkan med andra sjukvårdshuvudmän 

 

Landstinget förutsätts ha en positiv inställning till samarbete i det nationella 

nätverket med andra sjukvårdshuvudmän så länge det är effektivt och gagnar 

invånarna. I första hand torde samarbete nattetid och under helger samt rådgivning 

på främmande språk komma ifråga. 
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4.9   Medicinskt ledningsansvar 

 

Sjukvårdsrådgivningen är att betrakta som ”sjukvård per telefon” alternativt 

”sjukvård via internet”, vilket innebär att hälso- och sjukvårdslagen är tillämplig 

och att en medicinskt ledningsansvarig läkare måste finnas. 

 

4.10  Kapacitet och bemanning 

 

Enligt 1177-nätverkets nyckeltal beräknas samtalsvolymen per år till 180 000, 

vilket motsvarar ett behov av 21 telefonsjukskötersketjänster och 14 arbetsplatser.  

 

4.11  Kostnader och finansiering 

 

Följande kalkyl grundar sig på nu tillgängliga fakta och schablonmässiga 

antaganden. De slutliga kostnaderna blir beroende av tillgängliga lokaler, 

schemaläggning mm. 

 

Kostnads- och finansieringskalkyl för sjukvårdsrådgivningen 1177 

___________________________________________________ 

Driftskostnader per år   Tkr 

Personalkostnader 

22 årsarbetare, telefonsjuksköterskor och chef  13.400 

Medicinskt ledn ansv (0,2 tj) och utvecklare (0,5 tj)       500 

Omkostnader 

Schablon för lokalhyra, städ, telefoni, 

utbildning mm (125 000 kr/årsarb)     2.750  

Verksamhetsspecifika kostnader  

1177 avtal (4,25 kr/inv och år)     1.440 

Oförutsett          500 

Summa driftskostnader per år   18.590 

 

Finansiering 
Nuvarande kostnader som upphör 

Årlig anslutningsavgift      1.200 

Licenser, årlig avgift      2.700 

Överföring av tjänsteutrymme från  

jourcentralerna      1.500 

 

Netto, behov av tillskott   13.190     
    

Engångskostnader 
Införandekostnader enligt avtal        400  

____________________________________________________________ 

Kostnaderna kan minskas genom samarbete med ett eller flera landsting. Delat 

ansvar med annat landsting nattetid motsvarar en besparing med cirka 1 mkr.  
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4.12  Genomförandeplan för sjukvårdsrådgivningen 1177 

 

Följande schema beskriver huvudaktiviteterna vid ett genomförande. 

 

Aktivitetsplan 

 

Aktivitet 2012    2013 

 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv  4 Kv 1 

      

Planering Proj gr Rapport    

Avtal Inera AB   Avtal   

Rekrytering   Chef 

Medarb. 
  

Lokaler   Anskaffning Anpassning  

Utrustning   Anskaffning   

Rutiner    Fastställan.  

Utbildning    Genomför.  

Information   Plan Aktivitet  

Baslinjemätning   Mätning   

Drift     Provdrift 

Nätverk 

 

Rapporten beskriver införandet av sjukvårdsrådgivningen 1177 samt förslag till 

ett kundcenter där sjukvårdsrådgivningen är en del. Etableringen av 

sjukvårdsrådgivningen kan startas omgående efter att rapporten godkänts. 

Utvidgningen till ett kundcenter med televäxel och servicefunktion får anpassas 

till tidsplanen och påverkar inledningsvis lokalernas storlek samt organisationens 

utformning. 

 

Efter godkännande av rapporten tecknas avtal med Inera. 

 

Rekryteringen av personal inleds med rekrytering av en chef för verksamheten, 

enbart för sjukvårdsrådgivningen 1177 eller för hela kundcentret, beroende på 

beslut. Rekryteringen av övrig personal kommer huvudsakligen att genomföras 

under kvartal 3. 

 

Anskaffningen och anpassningen av lokaler kan bli styrande för tidplanen.  

Efterhand som personal rekryteras utformas och förankras rutiner och utbildning 

påbörjas med stöd av Inera. 

 

Allmänheten kommer att informeras i en informationskampanj som även omfattar 

marknadsföring av webbplatsen 1177.se. Aktiviteterna utformas av Inera och 

informationsavdelningen i samarbete och omfattar både intern och extern 

information. 
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Mätningar av inkommande samtal görs kontinuerligt och kan utnyttjas för en 

översiktlig bedömning av effekterna vid införandet av sjukvårdsrådgivningen 

1177 och för eventuella korrigeringar i verksamheten. En fördjupad 

baslinjemätning bör göras under hösten 2012 som dels registrerar andelen 

rådgivande samtal, dels bedömer om patienterna befinner sig på rätt vårdnivå. 

Mätningen kan lämpligen genomföras som stickprov på några större 

vårdcentraler, jourcentralerna och barnakuten. 

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 beräknas vara i drift första kvartalet 2013. 

Erfarenheter från andra landsting visar att förtroendefulla relationer med aktiva 

nätverk med primärvården och specialistvården är en förutsättning för ett lyckat 

resultat. 

 

4.13  Riskanalys 

 

Följande faktorer av betydelse för arbetsmiljön har identifierats: 

 

- rekrytering och kompetens 

- andel aktiv rådgivning 

- ensamarbete nattetid 

- stöd och utbildning 

 

Erfarenheterna hos andra landsting av rekrytering är skiftande. Hos ett landsting 

som projektet varit i kontakt med ha man ännu inte tillsatt alla tjänster trots att 

man varit i drift i 5-6 år. På andra håll har det gått lättare. Eftersom rådgivning per 

telefon är arbetsintensivt, bör telefonsjuksköterskorna erfarenhetsmässigt inte 

arbeta mer än 75 procent av arbetstiden med aktiv rådgivning. Resursmässigt kan 

detta lösas genom att man utför andra arbetsuppgifter under en del av arbetstiden, 

eller genom deltidsanställningar. Lösningen får anpassas efter den lokala 

arbetsmarknaden. Ur ett planeringsperspektiv är det fördelaktigt om denna är så 

stor och mångskiftande som möjligt. 

 

Nattetid bedöms samtalsmängden inte motivera mer än en inkommande linje. 

Ensamarbete bör dock i möjligaste mån undvikas. Dilemmat kan lösas genom 

samarbete med annat landsting vilket kan motivera dubbelbemanning med två 

linjer. 

 

Rådgivning per telefon förutsätter kunskap och beslutsförmåga, färdigheter som 

kräver kontinuerligt stöd av arbetsgivaren för att upprätthållas och utvecklas. I 

avtalet med Inera preciseras företagets åtagande härvidlag under rubrikerna 

”Kvalitetssystem” och ”Utbildning och återkommande kompetensprövning”. 
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5. Televäxel 

 

5.1    Utgångspunkter 

 

Länets sjukhus har var sin televäxel som tillhör en gemensam organisation inom 

IT-Centrum och samverkar i ett nätverk.  Inkommande samtal fördelas mellan 

enheterna för att jämna ut belastning och förkorta svarstider.  Samtalsvolymen har 

stadigt minskat under senare år. Antalet telefonisttjänster inlusive chef uppgår till 

24. 

 

Enligt förslag ska en ”centraliserad telefonistfunktion” prövas under 2013 inom 

ramen för pågående ”kraftsamling”.  Då kan det bli aktuellt att diskutera dels 

televäxelns roll inom landstingets interna service, dels televäxelns funktion för 

kommunikationen med invånarna och övriga externa kunder. Föreliggande 

utredning berör endast den sistnämnda funktionen. För ett slutligt 

ställningstagande till växelns arbetsområden och dimensionering bör båda 

perspektiven beaktas.  

 

5.2    Förändrad roll 

 

Den minskande samtalsvolymen skapar utrymme för att vidareutveckla 

kundkontakterna utöver växelns traditionella funktion, vilket passar väl in i idén 

om ett kundcenter. Den ”utvidgade delen” läggs i en separat enhet för kundservice 

för att betona nytänkande och en nystart av verksamheten. De två verksamheterna 

- televäxeln och servicefunktionen - kan liknas vid kommunicerande kärl där 

storleken på respektive del avgörs av efterfrågan och den totala kostnadsramen. 

Den aktuella trenden pekar på att några tjänster bör kunna disponeras för 

kundservice ett inledande skede.  

 

5.3    Återbudscentralen ändrar inriktning 

 

Inrättandet av en återbudscentral är utryck för en ambition att underlätta för 

invånarna. Begreppet ”återbudscentral” sänder dock en tveksam signal. Dels att 

återbud kan uppfattas som ett normaltillstånd, dels att man automatiskt får en ny 

tid via återbudscentralen. I själva verket är återbud ett stort problem inom 

landstinget och orsakar stora kostnader. Genom ändringar i regelverket, med 

återbetalningsskyldighet vid senkomna återbud, försöker nu landstinget komma 

tillrätta med de värsta avarterna. Det saknas vidare tekniska och praktiska 

förutsättningar att från återbudscentralen ge en ny tid, vilket kan leda till irritation 

i kontakterna. 

 

Begreppet återbudscentral ger också intryck av att det finns en särskild enhet, 

kanske lokaliserad till ett ställe, som enbart arbetar med frågan, vilket också 

förstärker de tveksamma signalerna. ”Centralen” är i realiteten en virtuell enhet 

och arbetet utförs av ordinarie telefonister på de tre enheterna. 
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Begreppet återbudscentral bör utmönstras och istället hänvisas förslagsvis till 

televäxeln. 

 

I många situationer kan naturligtvis ett återbud vara en adekvat åtgärd. För att 

minimera antalet samtal föreslås att patienten erbjuds en plats i teleQ-kön till den 

aktuella enheten. Det skapar samtidigt möjlighet för verksamheten att föra en 

dialog med patienten. 

 

5.4    Lokalisering av televäxeln 

 

Som redan framgått i det inledande avsnittet föreslås att de tre televäxlarna 

samlokaliseras till ett gemensamt kundcenter i länet, där televäxeln utgör en av tre 

avdelningar. En samlokalisering av telefonväxlarna bedöms ge synergieffekter.  

 

5.5    Dimensionering 

 

Synergieffekterna medför att tjänsteutrymme motsvarande några tjänster kan 

frigöras för utveckling av servicefunktionen. En fullständig bild av det totala 

behovet av tjänster på sikt avseende såväl extern som intern kommunikation 

förutsätter, som tidigare påpekats, en bredare översyn av växelfunktionen.  

 

Som underlag för lokalplaneringen i nuläget bör utrymme avsättas motsvarande 

12-14 telefonistarbetsplatser. 

 

I en fördjupad översyn av televäxlarna bör möjligheterna prövas att dra in 

nattbemanningen med hänsyn till den ringa mängden samtal samt att 1177 tar 

emot samtal till akutmottagningen under nattetid. 

 

6. Servicefunktionen 

 

6.1    Uppbyggnad 

 

Avgörande för ställningstagande till ett kundcenter med en särskild 

servicefunktion är att kunna identifiera aktuella ämnesområden.  I den kommunala 

verksamheten finns ambitionen att systematiskt identifiera processer inom de 

olika fackförvaltningarna, för att därefter kunna ange vad ett kundcenter kan bidra 

med och avlasta fackförvaltningarna. Erfarenheterna tyder på att slutresultatet blir 

en vinst för både invånarna och berörda förvaltningar. 

Inom hälso- och sjukvården är skiljelinjerna inte lika tydliga. Olika 

ämnesområden tangerar och går in i varandra. Tänkbara områden kan beskrivas 

efter olika sorteringsgrunder. En tänkbar sådan är om frågorna är dels allmänna 

eller individbundna, dels enkla eller komplicerade. Dessutom måste 

administrativa och medicinska frågor särskiljas. Resonemanget illustreras i 

följande figur, som också visar invånarnas kanaler för olika frågor. 
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Fig 2  Principskiss för uppbyggnad av ett kundcenter 

 

 
 

 

 

 

 

Televäxeln hanterar de vanligast förekommande frågorna som inte kräver 

specialistkunskap. Medicinska, patientrelaterade frågor handhas av respektive 

vårdcentral, Mina vårdkontakter och Sjukvårdsrådgivningen 1177. Allmänna 

frågor som kräver djupare kunskap besvaras av 1177.se eller servicefunktionen. 

 

6.2    Behov och inriktning 

 

Det saknas erfarenheter av kundcenter inom landstingsvärlden, vilket innebär att 

utformning och dimensionering av ett kundcenter inklusive en servicefunktion får 

bygga på teoretiska antaganden snarare är erfarenhet.  

 

En central servicefunktion ökar servicenivån gentemot invånarna, men detta 

enbart torde inte vara tillräckligt för att motivera en utbyggnad av servicen. 

Kommunernas strategi att via ett gemensamt telefonnummer för hela 

kommunförvaltningen kanalisera frågor till ett kundcenter och där besvara större 

delen av frågorna bedöms  inte tillämplig inom hälso- och sjukvården, eftersom en 

väsentlig del av ärendena rör förhållandet mellan enskild patient och vårdgivare.  

 

Ett tydligt motiv står dock att finna i synen på förhållandet mellan vården och 

patienterna, och som tidigare framhållits är partnerskap med patienten en 

grundsten för utveckling av vården. Hur kan ett kundcenter bidra till att utveckla 
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partnerskapet och stärka patientens egen förmåga och roll?  Följande uppgifter är 

centrala: 

 

- Hjälp till självhjälp 

- Vägledning, lotsning 

- Utbildning 

 

6.3    Ämnesområden för servicefunktionen 

 

Antalet tänkbara ämnesområden, utöver de som rör förhållandet mellan enskild 

patient och vårdgivare, är omfattande. På landstingets hemsida nämns ett 25-tal 

områden i alfabetisk ordning , allt från ”anhörigstöd” till ”vårdval”. Varje område 

i sig kan vara omfattande. Sidan är uppbyggd med hänvisningar/länkar till 

1177.se, som tillhandahåller en struktur och ett faktaunderlag på nationell nivå. 

Det kompletteras med lokala uppgifter från respektive landsting. De övergripande 

rubrikerna på 1177.se omfattar följande områden: 

 

- Så är vården organiserad 

- När man behöver vård 

- Vad får man betala 

- Rättigheter i vården 

- Lagar som styr 

- Stöd och hjälpmedel 

- Att komma ny till Sverige 

- Om man inte är nöjd med vården 

- Donation 

- När livet tar slut 

 

Under huvudrubrikerna finns ett omfattande material som täcker det mesta som 

rör allmänhetens relation till hälso-och sjukvården. Att peka ut vissa områden och 

utesluta andra som aktuella respektive ej aktuella för en servicefunktion bedöms 

inte vara en framkomlig väg. Uppgiften för en servicefunktion borde snarare vara 

att vägleda i den information som finns på nätet. I vägledarrollen ligger också ett 

utbildningsmoment, att lära och inspirera att ta del av nya digitala 

informationskanaler, vilka för övrigt är under stark utveckling. 

 

Visionen är, som redovisats inledningsvis, att utifrån ett grundläggande synsätt 

om partnerskap med patienten underlätta för invånarna att kommunicera med 

hälso- och sjukvården genom att använda senast tillgängliga teknik och att 

effektivt organisera och samordna servicen. I landstingets budget framhålls en 

kraftsamling kring e-hälsa med invånartjänster. Ett konkret exempel är att lära 

invånarna att använda Mina vårdkontakter. 

 

Servicefunktionen skulle också kunna fylla en funktion vid landstingets 

regelbundet återkommande informationskampanjer och ska ses som en del i 

landstingets totala informations- och kommunikationsstrategi. 
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Ytterligare ett område som skulle kunna knytas till kundcentret och 

servicefunktionen är hanteringen av synpunkter och klagomål. Frågan är under 

utredning. 

 

6.4   Dimensionering 

 

Dimensioneringen bör anpassas underhand allt efter erfarenheterna och i takt med 

att resurser kan överföras från televäxeln. En lägsta nivå är två tjänster under 

kontorstid som kan täcka för varandra vid bortavaro. 

 

7. Reell och virtuell organisation 

 

De tre benen, sjukvårdsrådgivningen, televäxeln och servicefunktionen, föreslås 

koncentreras till en ”reell” enhet, ett kundcenter i gemensamma lokaler på ett 

ställe i länet. Därutöver knyts en lite lösligare ”virtuell” organisation till 

verksamheten i form av olika internetanslutningar. Nu aktuella är 1177.se och 

Mina vårdkontakter. Som redan konstaterats bildar 1177.se underlag för 

servicefunktionens vägledning. Och i Mina vårdkontakter kan fråge-

svarsmöjligheterna utvecklas i samarbete med sjukvårdsrådgivningen genom 

exempelvis en chat-funktion. 

 

Blandningen av en ”reell” och en ”virtuell” organisation som tillsammans bildar 

ett kundcenter för invånarna illustreras av kontaktvägarna, vilka anges i figur 2 

(röd färg). Det fortsatta utvecklingsarbetet får avgöra hur telefonförbindelserna 

utöver 1177 ska utformas. Från servicesynpunkt bör sannolikt en begränsning av 

kontaktvägar föredras (Jönköpings kommun har endast ett övergripande 

telefonnummer till kommunen och därunder tre knappval, varav ett går till 

kommunens kontaktcenter). 

 

8. Inre organisation 

 

Bemanningen på de tre enheterna i ett inledande skede: 

Sjukvårdsrådgivningen inkl chef 22    tjänster 

      Medicinskt lednings ansvarig 0,2     ” 

      Utvecklare  0,5     ” 

Televäxeln inkl chef  21      ” 

Servicefunktionen  3        ” 

 

Totalt   46,7   tjänster 

 

En indragning av televäxeln nattetid skulle motsvara en ytterligare minskning av 

växeln med 2-3 tjänster.  

 

Det förutsätts att televäxeln är ett chefsområde och sjukvårdsrådgivningen ett 

annat. Servicefunktionen kan knytas till endera av dessa. En av de två cheferna 
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kan tillika vara verksamhetschef för hela kundcentret, alternativt tillsätts en 

särskild verksamhetschef (ej med i redovisningen ovan). Därtill knyts en 

medicinskt ledningsansvarig på deltid till sjukvårdsrådgivningen. Om möjligt bör 

även resurser för uppföljning och utveckling avsättas. 

 

9. Organisatorisk tillhörighet 

 

Skulle beslutet bli att endast sjukvårdsrådgivningen 1177 införs, kan 

verksamheten knytas till landstingets primärvård Bra liv. Placering inom 

primärvården är den vanligaste lösningen inom landstingen. Farhågor har 

framförts om att en sådan anknytning inte är neutral gentemot de privata 

vårdgivarna, men projektgruppen bedömer att samarbetet kan regleras i avtal och 

att detta i praktiken inte bör vålla några problem. Bedömningen delas av 

företrädare för Inera. 

 

Skulle beslutet bli att etablera ett kundcenter enligt föreslagen modell skulle 

anslutning till någon form av gemensam serviceförvaltning inom landstinget vara 

att föredra. 

 

10. Dimensionering av lokaler 

 

Antalet telefonarbetsplatser blir drygt 30 enligt tidigare antaganden. Därtill 

kommer gemensamma utrymmen samt några expeditioner. Det totala ytbehovet 

uppskattas till 3-400 kvm. 

 

11. Geografisk placering 

 

Från verksamhetsmässig synpunkt kan två kriterier betonas, möjligheter till 

rekrytering och arbetspendling.  

 

12. Mål och framgångsfaktorer och åtgärder ur ett God vård-perspektiv 

 

Målet, som utgår från visionen, är att kundcentret ska bidra till god egenvård, 

rådgivning och service. Utifrån målet och kraven i God vård har i bilagt schema 

ett antal framgångsfaktorer identifierats med åtföljande åtgärder. Dessutom anges 

ansvariga och tidpunkter för genomförande. 

 

För arbetsgruppen 

 

Christer Lindholm   Elisabeth Johansson 

Projektledare    Projektsekreterare 
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Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige beslutade i ”Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014” att 

på patientnämndens initiativ göra en översyn av arbetssätt för att på bästa sätt ta 

tillvara patienterfarenheter. I översynen har även beaktats den granskning av pati-

entnämnden som landstingsrevisionen genomförde 2010. Fakta har inhämtats 

bland annat genom kontakt med övriga landsting och regioner och via intervjuer. 

 

Landstinget inhämtar patienterfarenheter genom att involvera patienter och genom 

att använda frågemetoder för att få veta om de är nöjda. Patienter och anhöriga 

kan också själva ta kontakt för att lämna synpunkter och klagomål. På nationell 

nivå kan det göras till Socialstyrelsen. På lokal nivå görs det antingen till berörd 

verksamhet eller till patientnämnden. Patientnämnderna ska utifrån synpunkter 

och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling 

och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvård, omvårdnad och tandvård. Lands-

tinget i Jönköpings län skiljer sig från patientnämnder i övriga landet när det gäl-

ler bland annat ärendemängder, resurser och tjänstemannaorganisation. 

 

Landstinget handlägger merparten av alla klagomål och synpunkter inom patien-

tens direktkanal. Funktionen återfinns inom de tre sjukvårdsområdena och Folk-

tandvården. Dess syfte sammanfaller i hög grad med patientnämndens och omfat-

tar bland annat att informera och att hjälpa patienter att få kontakt med vården. 

Ärendena ger också underlag för lokalt förbättringsarbete. 

 

En central fråga i översynen har varit att ta ställning till om Landstinget ska ha 

kvar patientens direktkanal som instans för klagomålshantering vid sidan om pati-

entnämnden. I översynen diskuteras tre alternativ. Det första utgår från fram-

komna problem i nuvarande modell och tar upp argument för att patientens di-

rektkanal läggs ner som instans för hantering av klagomål. Det andra förslaget 

utgår från att nuvarande modell behålls. Som ett tredje alternativ presenteras en 

modell där patientens direktkanal blir kvar, men ges funktionen av mera allmän 

lokal patientservice.  

 

I översynen lämnas också en del generella synpunkter och förslag, oberoende av 

val av framtida modell. Översynen pekar på behov av resursförstärkning och för-

tydligande av organisatorisk tillhörighet för patientnämndens tjänstemän. 
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1. Uppdrag och utgångspunkter 
Patientnämnden lämnade 2011-03-10 ett förslag till landstingsfullmäktige om 

översyn av ”patientens klagovägar” (LK11-0175). Landstingsstyrelsen biföll för-

slaget och uppdraget fastställdes av landstingsfullmäktige i ”Budget 2012 med 

flerårsplan 2013 - 2014”.  

 

Landstingsdirektören har formulerat uppdraget som en ”översyn av arbetssätt för 

att ta tillvarata idéer, erfarenheter, synpunkter och klagomål från patienter och 

anhöriga och ta fram förslag på hur de ska tas mötas och tas tillvara på olika ni-

våer i organisationen”. Översynen ska bland annat belysa hur man nationellt och i 

Landstinget i Jönköpings län arbetar med att ta tillvara patienterfarenheter. Beho-

vet av ökad information och rollerna mellan patientnämnden och olika organisato-

riska nivåer ska tydliggöras.  

 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att kommande arbetssätt för att ta tillvara pa-

tienterfarenheter ska vara lättillgängliga och lättförståeliga. Erfarenheter från pati-

enter och anhöriga ska tas tillvara, både individuellt med återkoppling och i form 

av att systematiskt samla erfarenheter som grund för förbättringsarbete på den 

egna enheten och i verksamheten som helhet. Arbetet ska bedrivas i god överens-

stämmelse med Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 och Lag 1998:1656 om pati-

entnämndsverksamhet m m. 

 

Patientnämnden granskades hösten 2009 på uppdrag av landstingsrevisorerna. I 

revisionsrapporten från februari 2010 konstaterades bland annat att enskilda pati-

entnämndsärenden hanteras i enlighet med lag och reglemente, men att det finns 

brister i patientnämndens verksamhet. I revisionsrapporten lämnas också förslag 

på förbättringar som det har funnits anledning att beakta i denna översyn. 

 

Patientnämnden och dess ordförande har dessutom, på eget initiativ, begärt en 

översyn av klagomålshanteringen i Landstinget, främst med inriktning på organi-

sation och resursbehov. I samband med det har nämnden självkritiskt framfört 

vissa brister som behöver åtgärdas och antytt förslag till förändringar. Bakgrunden 

till initiativet är i första hand de lagförändringar som infördes 2011-01-01 och 

som på ett antal punkter utökar och förtydligar patientnämndernas ansvar. 

Flera infallsvinklar 
”Patienterfarenheter” är ett ämne som kan belysas ur flera olika infallsvinklar. 

Den första omfattar metoder för att involvera patienter och att genom olika fråge-

metoder undersöka om de är nöjda. I de fallen är Landstinget initiativtagare till 

dialog. Den andra handlar om att patienter och medborgare själva tar kontakt för 

att få information, lämna synpunkter och klagomål. Denna ”klagomålshantering” 

har i sin tur dubbla syften (se figur 1). 

 

Det kan finnas anledning att tidigt i rapporten påminna om att patienter som kon-

taktar vården för att uttrycka sitt missnöje i vissa fall bär på en frustration som har 

sitt ursprung i att ha drabbats av sjukdomar och olycksfall som sådana. Alla 
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åkommor kan inte botas, människor kan inte få all den vård de själva önskar att få 

och om misstag har begåtts kan de långt ifrån alltid göras ogjorda eller ”rättas 

till”. Därtill finns människor som aldrig kan förväntas bli helt nöjda. 

 

Figur 1: Inhämta och ta tillvara patienterfarenheter - dubbla syften  

 
Inhämta patienterfa-

renheter 

Ta tillvara och lära av 

patienterfarenheter 

Uttryckt i lag om patient-

nämndsverksamhet 

Utifrån synpunkter och 

klagomål stödja och 

hjälpa enskilda patienter. 

Bidra till kvalitetsut-

veckling och hög pati-

entsäkerhet. 

Uttryckt i ”uppdragsbe-

skrivning för översyn av 

arbetssätt för att ta till-

vara patienterfarenheter” 

Ta tillvara erfarenheter 

”individuellt med åter-

koppling”. Ta fram för-

slag på hur patienter och 

anhöriga ”ska mötas”. 

Systematiskt samla pati-

enterfarenheter som 

grund för förbättringsar-

bete. Ta fram förslag på 

hur idéer, erfarenheter, 

synpunkter och klago-

mål ska ”tas tillvara”. 

Patientperspektiv  

Konkret och kopplat till 

mötet och dialogen med 

individen 

Indirekt, med inriktning 

på att skapa nytta för 

kommande patienter. 

2. Metod och disposition av rapport 
Rapporten bygger på följande källor och aktiviteter: 

 relevanta externa webbsidor och källmaterial i form av landstingsintern 

statistik, informationsmaterial, protokoll och dokument 

 samtal/intervjuer med ett antal nyckelpersoner 

 kontakt med samtliga övriga landsting och regioners patientnämnder via e-

post och telefon för att få jämförelsematerial.  

 

Översynen har inte inneburit någon regelrätt utvärdering av klagomålshantering 

på olika nivåer i den bemärkelsen att olika intressenter och kundgrupper i sam-

manhanget tillfrågats och fått säga sitt. Nulägesbeskrivningen i avsnitt 3-5 har ett 

huvudsakligen generellt och nationellt perspektiv, medan avsnitt 6-7 belyser lo-

kala förhållanden. I avsnitt 8 diskuteras frågan om Landstinget bör ha parallella 

klagomålsinstanser i form av patientnämnd och patientens direktkanal. 

3. Värderingar, lagar och förordningar 
I ledningsinstrumentet Qvalitet-Utveckling-Ledarskap (QUL) uttrycks viljan att 

föra dialog med patienter i termer av kundorientering. Det innebär bland annat att 

låta ”kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förvänt-

ningar vara vägledande”. Att systematiskt lära av avvikelser för att inte upprepa 

dem igen, knyter också an till den grundläggande värderingen i QUL om att ”fö-

rebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster”.  

 

Inom hälso- och sjukvården är rätten för patienter och anhöriga att framföra kla-

gomål en patienträttighet reglerad i Lag 1998:1656 om patientnämndsverksamhet 
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m m och i Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9. Den patient som drabbats av vård-

skada ska informeras om patientnämndernas verksamhet och möjligheten att an-

mäla klagomål och begära ersättning.  

 

Det finns ett nära samband mellan patientnämndernas verksamhet och ett syste-

matiskt patientsäkerhetsarbete, vilket framgår av patientsäkerhetslagen 

(2010:659). I den nya lagen från 1 januari 2011 tydliggörs vårdgivarens skyldig-

het att arbeta förebyggande och att tillvarata patienters och närståendes kunskap 

om brister i vården. 

 

I SOSFS 2011:9 preciseras kraven på hälso- och sjukvårdens ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Dessa innefattar bland annat att identifiera processer 

för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada och att genomföra riskana-

lyser av händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren 

ska också ”ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet 

från vård- och omsorgstagare och deras närstående” med flera (5 kap 3§). 

 

Att analysera uppgifter från patientnämnder, genomföra målgruppsundersökning-

ar och att inhämta synpunkter från revisorer och intressenter, ses som en del av 

vårdgivarens egenkontroll. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska 

sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster eller tren-

der som indikerar kvalitetsbrister. På grundval av resultaten ska de åtgärder vidtas 

som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9, 5 kap). 

 

Om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med en undersökning, under vård eller behandling har ett 

landsting/region eller en kommun enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) skyldighet 

att göra en anmälan till Socialstyrelsen. Oftast finns en anmälningsansvarig, van-

ligen en chefläkare, som tar emot anmälningar från den övriga sjukvårdspersona-

len och rapportera vidare till Socialstyrelsen. Inom den kommunala sjukvården är 

det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som rapporterar till Socialstyrelsen. 

4. Möjligheten att klaga och att anmäla misstag och brister 
Övergripande information om möjligheten att klaga på vården finns på Socialsty-

relsens webbsida och på 1177.se under rubriken ”regler och rättigheter” (figur 2). 

Patienter och anhöriga som inte är nöjda med vården uppmanas i första hand att 

vända sig till aktuell vårdinrättning. När det gäller kommunal hälso- och sjukvård 

hänvisas människor till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. 

 

Socialstyrelsen har från och med 2011 övertagit ansvaret för att pröva klagomål 

från patienter från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Till Socialsty-

relsen kan man anmäla händelser eller enskilda yrkesutövare. En anmälan kan 

också gälla kritik mot organisationen eller allmänna brister i patientsäkerheten 

som behövs rättas till. Socialstyrelsen ska fokusera på orsakerna till det som in-

träffat, så kallade systemfel, och på vad som kan göras för att det inte ska inträffa 

igen. Socialstyrelsens rutin är att inhämta vårdgivarens synpunkter på klagomålen, 
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varefter det görs en bedömning av huruvida kritik kan riktas mot vårdorganisat-

ionen och/eller en skild utövare. Det är fortfarande HSAN som på Socialstyrelsens 

begäran utreder och avgör om en läkare eller annan vårdpersonal ska få prövotid 

eller återkallelse av legitimation. 

 

Den som vill ha ekonomisk ersättning för felbehandling kan göra en skadeanmä-

lan till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Skadeutredningen tar 

endast ställning till om patienten har rätt till ersättning eller inte och yttrar sig inte 

i eventuella vållande- eller ansvarsfrågor.  

 

Figur 2: Nationell information om rättigheter och möjligheter att klaga och an-

mäla misstag och brister i vården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Exempelvis Patientens direktkanal 

 

I Östergötland har Landstinget skapat en möjlighet att lämna synpunkter via ett 

formulär på www.lio.se, direkt till den verksamhet där man vårdats. Patienter 

uppmanas att inte bara förmedla eventuellt missnöje, utan också att beskriva vad 

som har fungerat bra och att lämna förslag på förbättringar och åtgärder. Inkomna 

ärenden registreras och hanteras på respektive enhet i avvikelsehanteringssystemet 

Synergi. 

5. Patientnämnder 

5.1 Uppdrag och styrdokument 
Enligt Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska det (2§) ”i varje 

landsting och kommun finnas en eller flera nämnder som uppgift att stödja och 

hjälpa patienter inom 

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bed-

rivs 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 en-

ligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och 

sjukvård, samt. 

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller 

delvis finansieras av landsting” (1§)”. 

Missnöjd 

patient/ 

anhörig 

Socialstyrelsen 

Medicinskt 

ansvarig sjuk-

sköterska 

Aktuell vårdin-

rättning 
Patientnämnder 

”Patientvägle-

dare”/lokala 

funktioner* 

LÖF 

Rekommenderad 

första instans 
Rekommenderad andra instans 

LOKAL NIVÅ NATIONELL NIVÅ 

http://www.lio.se/
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Enligt 2§ ska nämnderna ”utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa en-

skilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- 

och sjukvård omvårdnad och tandvård 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 vårdgi-

vare och vårdenheter.” 

 

De tre första punkterna är i första hand knutna till uppgiften att stödja och hjälpa 

patienten. Den fjärde punkten har en tydlig koppling till vårdens kvalitetsutveckl-

ing och patientsäkerhetsarbete. Patientnämndernas betydelse för patientsäkerheten 

tydliggörs i patientsäkerhetslagen (2010:659) och har förstärkts i Lag (1998:1656) 

om patientnämndsverksamhet m.m. Patientnämnderna ska varje år lämna en redo-

görelse för verksamheten till Socialstyrelsen. Likaså ska nämnderna löpande 

uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens 

tillsyn. 

 

I patientsäkerhetsberättelser för de tre landstingen inom sydöstra sjukvårdsregion-

erna belyses även patientnämndernas arbete. I landstingen i Kalmar och Jönkö-

pings län ingår patientnämndernas handläggare i styrgrupper för patientsäkerhet 

för att kunna återföra statistik och möjliggöra lärande via avidentifierade patient-

berättelser. 

 

I nämndernas uppdrag ingår att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdsper-

sonalen och andra berörda om sin verksamhet. Ytterligare en uppgift som åvilar 

patientnämnderna är att förordna stödpersoner under vårdtiden inom psykiatrisk 

tvångsvård samt tvångsisolerade enligt smittskyddslagen. 

5.2 Sammansättning, arbetssätt och organisation 
Patientnämnderna består av förtroendevalda, men i alla landsting och regioner 

bedrivs det löpande arbetet av tjänstemän. Ledamöternas roll är att i individären-

den uppmärksamma bland annat kvalitets-, struktur- och resursfrågor av betydelse 

för patientsäkerhetsarbetet. I dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän klar-

läggs bland annat till vem eller vilka patienternas erfarenheter ska återföras för att 

på bästa sätt bidra till önskvärd kvalitetsutveckling.  

 

Nämndernas förtroendevalda och tjänstemän har tystnadsplikt och ska utgöra en 

opartisk instans som arbetar fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnder 

utreder, föreslår lösningar och tar kontakter, men har inga disciplinära befogen-

heter. Att kontakta en patientnämnd är kostnadsfritt. 

 

Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk hålls samman av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Dess syfte beskrivs bland annat i termer av 

samordningsvinster genom gemensam metodutveckling och en mer enhetlig hand-
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läggning. Inom nätverket har flera nationella rapporter tagits fram. Landstinget i 

Jönköpings län var 2011 arrangör för den årliga patientnämndskonferensen där 

även förtroendevalda deltar. 

 

Patientnämnderna i landet ser generellt som sin uppgift att genom information och 

ett ”tillåtande klimat” öka antalet anmälare. Av en studie utförd av Karolinska 

institutet (publicerad i British Medical Journal – Open och citerad i Dagens nyhet-

er 2012-02-06) framgår att bland Stockholmare som anser sig haft anledning att 

kritisera vården har en majoritet aldrig skickat in en anmälan till patientnämnden. 

De främsta orsakerna till att människor låtit bli att anmäla är att de inte haft orken, 

inte trott att det lönat sig eller inte visste var de skulle vända sig. En slutsats av 

studien som forskarna gör är att dagens anmälningar utgör ”toppen av ett isberg” 

och att vårdpersonal måste bli bättre på att hjälpa patienter att kontakta patient-

nämnden. 

 

Ärendemängden i landets patientnämnder varierar stort (figur 3). Utöver ”patient-

relaterade ärenden” tillkommer ”administrativa ärenden” (ej nationellt definie-

rade). För kategorisering av kontaktorsak finns nationella anvisningar. 

 

Figur 3: Tjänstemannaorganisation och ärendeantal för landets patientnämnder 

Landsting/ 

region 
Organisation Årsarbetare 2011 

Ären-

den 

2010 

Befolk-

ning 2011 

Blekinge  
Eget kansli direkt underställda lands-

tingsdirektören. 

2,1 inkl verksamhets-

chef 
410 155 000 

Dalarna 
Egen förvaltning direkt under fullmäk-

tige. 

3,0 inkl förvaltnings-

chef (utökn till 4,0) 
1199 267 000 

Gotland 

Ingår i serviceförvaltningen/ avd led-

ningsstöd/enhet tillsyn och ser-

vice/myndighetsgruppen. 

1,5  200 57 400 

Gävleborg Eget kansli under landstingsdirektören. 3,0 inkl kanslichef 1424 275 919 

Halland 
Ingår i hälso- och sjukvårdsdirektörens 

ansvarsområde. 
2,0 641 300 000 

Jämtland  
Eget kansli direkt underställda lands-

tingsfullmäktige. 
3,0 inkl kanslichef 483 127 000 

Jönköping 
Ingår i hälso- och sjukvårdsdirektörens 

ansvarsområde. 
1,0 300 335 000 

Kalmar 
Ingår i kanslienheten/lands-

tingsdirektörens stab. 
2,0 677 233 397 

Kronoberg 

Ingår i planeringsavdelningen på 

landstingets kansli/enheten för demo-

kratistöd. 

1,7 559 183 000 

Norrbotten Ingår i landstingets sekretariat. 2,3 580 248 635 

Skåne 

Egen förvaltning/kansli under region-

fullmäktige. Förvaltningschefen har 

patientnämndens ordförande som chef. 

 

15,0 inkl förvalt-

ningschef 
3301 1 251 986 

Stockholm 
Egen förvaltning under landstings-

fullmäktige. 

20,0 inkl förvalt-

ningschef 
5000 2 000 000 

Sörmland 
Eget kansli under kansli-

chef/landstingets stab. 
4,0 inkl enhetschef 1063 270 738 
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Landsting/ 

region 
Organisation Årsarbetare 2011 

Ären-

den 

2010 

Befolk-

ning 2011 

Uppsala 

Egen förvaltning under landstingsdi-

rektören. Förvaltningschefen har 

chefsjuristen som chef. 

4,75 inkl förvalt-

ningschef 
1100 300 000 

Värmland  
Ingår i enheten för patient- och med-

borgarservice i Landstingshuset. 
2,0 757 273 265 

Väster-

botten 

Egen förvaltning under landstings-

fullmäktige. 
3,0 inkl kanslichef 600 259 286 

Väster-

norrland 

Egen förvaltning under landstings-

fullmäktige. 

2,75 inkl verksam-

hetschef 
1000 243 000 

Västman-

land 

Eget kansli under Juridik och säker-

het/centrum för administration. 

2,5 inkl kanslichef 

(utökning till 3,0) 
1321 270 000 

Västra 

Götaland 

Fyra nämnder med gemensamt eget 

kansli direkt under regionfullmäktige. 

18,0 inkl förvalt-

ningschef. Fördelning 

baserad på befolk-

nings- och ärende-

mängd. 

4153 1 574 630 

Örebro 
Eget kansli direkt under landstingsdi-

rektören. 

6,0 inkl kanslichef 

(utökning till 7,0 mot 

slutet av 2011) 

1000 280 230 

Östergöt-

land  

Ingår i sakkunniggruppen/ lednings-

staben med chefsjuristen som chef. 
1,5 940 429 642 

 

Organisatoriskt utgör patientnämnder självständiga politiska nämnder under re-

spektive landstings-/regionfullmäktige. När det gäller nämndernas tjänstemän 

varierar organisationen. En tjänsteman i varje landsting/region innehar funktionen 

av sekreterare i patientnämnden. Det finns stora skillnader när det gäller hur stora 

resurser man har avdelat för patientnämndsarbetet. 

 

Figur 3 visar landstingens tjänstemannaorganisation och antal årsarbetare vid års-

skiftet 2011-2012. Antal landsting/regioner för varje alternativ anges inom paren-

tes: 

 Mer än hälften av alla landsting/regioner har sina tjänstemän samlade i ett 

kansli eller i en egen förvaltning med egen chef under: 

o landstings-/regionfullmäktige (7) 

o landstings-/regiondirektören (4) eller 

o kanslichefen för landstingets stab (2).  

 I några landsting/regioner ingår tjänstemännen i en kansliavdelning/i lands-

tingsdirektörens stab eller motsvarande, utan att bilda egen organisatorisk en-

het (6). Landstingsdirektören, kanslidirektören/motsvarande, en enhetschef el-

ler sektionschef utgör i de fallen närmast överordnad för patientnämndernas 

tjänstemän. 

 I två landsting, varav ett är Jönköping, ingår tjänstemännen i hälso- och sjuk-

vårdsdirektörens ansvarsområde.  
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6. Involvera patienter och undersöka om de är nöjda 
Landstinget i Jönköpings län bjuder på olika sätt in eller tar kontakt med patienter 

och medborgare för att lyssna in synpunkter och mäta i vilken mån de är nöjda 

(figur 4). Det handlar om arbetssätt och metoder där resultatet kan peka på brister 

och missnöje, men också på att människor är tillfreds och ges möjlighet att för-

medla detta. 

 

Figur 4: Metoder för att involvera patienter och undersöka om de är nöjda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På förvaltnings- och kliniknivå finns flera exempel på att man söker vägar för att 

involvera patienter och närstående i olika processer. Flera verksamheter arbetar 

med kundintervjuer, samtal, patientråd, lärcaféer och ”idétorg” för att i dialog 

fånga upp förbättringsmöjligheter. Andra exempel är patientmedverkan i riskana-

lyser, verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och metoder 

för att leda och genomföra förbättringsarbete där både patienter och personal 

medverkar på lika villkor. Mikrosystem är en metod där små grupper av medarbe-

tare och patienter tillsammans arbetar med ständiga förbättringar av vården, för att 

öka värdet för patienten. 

 

Det finns brukarråd både på central- och förvaltningsnivå där vårdgivare möter 

och tar del av patienters behov och önskemål. På central nivå i Landstinget ge-

nomförs återkommande överläggningar mellan förtroendevalda och olika patient-

föreningar. 

 

Enkäter och intervjuer avspeglar kundtillfredsställelsen på gruppnivå. Vårdbaro-

metern och Nationell Patientenkät (NPE) utgör rikstäckande undersökningar för 

att återkommande fånga patienters och medborgares synpunkter. Vårdbarometern 

är en rullande telefonundersökning om svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av 

och attityder till hälso- och sjukvården. Syftet är att ge förtroendevalda, tjänste-

män och företrädare för vården en bild av hur vården uppfattas av medborgarna. I 

NPE ställs frågor om hur patienter upplever kvaliteten vid ett konkret besök eller 

en inläggning på någon vårdinrättning. 

 

Patientföreningar 

Patientenkäter 

Patientmedverkan i 

utvecklingsarbete 

Lärcaféer/idétorg 

Intervjuer/samtal 

Brukarråd 

Vårdbarometern 

Involvera patienter/ 

undersöka om de är nöjda 

Förslagslådor 

och liknande 
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7. Klagomålshantering inom Landstinget i Jönköpings län 

7.1 Kontaktvägar 
Landstinget informerar patienter om olika möjligheter att lämna synpunkter på 

vården via www.lj.se och www.1177.se (se även figur 2). Motsvarande informat-

ion finns i tidningen ”Landstingsnytt” som delas ut till alla hushåll i länet och i 

broschyren ”Om du inte är nöjd med vården” som ingår i Landstingets obligato-

riska väntrumsinformation. På förvaltningsnivå finns kompletterande information. 

Av länets tretton kommuner har endast tre uppgifter om klagomålshantering på 

sin hemsida. 

 

Patienter kan kontakta hälso- och sjukvården och tandvården via Mina vårdkon-

takter. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som patienten fyller i. En 

ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som svarar 

patienten genom att fylla i ett svarsformulär. Syftet med Mina vårdkontakter är att 

 öka tillgängligheten till vården 

 öka servicen till medborgarna 

 stärka patientens ställning 

 effektivisera hanteringen av rutinärenden. 

 

Kliniker och vårdenheter har i övrigt inga särskilda kontaktvägar för att ta emot 

synpunkter och klagomål. Möjligheten begränsas i första hand till att göra det di-

rekt, i samband med ett besök eller vårdtillfälle. Den som behöver hjälp med att 

framföra sina synpunkter kan kontakta patientens direktkanal eller patientnämn-

den. Det kan göras per telefon, genom vanlig postgång eller via ett säkert formulär 

på www.lj.se. Det går också att boka ett personligt besök (se figur 5). 

 

Figur 5: Kontaktvägar/sätt att framföra synpunkter och klagomål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Inflöde av klagomål och avvikelser – många olika källor 
De olika kontaktvägar och instanser som skapats för klagomålshantering, lokalt 

och nationellt, betyder att ledningen för enskilda verksamheter och förvaltningar 

tar emot klagomål från flera olika källor (figur 6). Ärenden kommer direkt från en 

patient, men också från patientens direktkanal och patientnämnden. De kan också 

genereras internt, genom att enskilda medarbetare registrerat avvikelser i Synergi. 

Patientnämnd 

Patientens direktkanal 

Telefonsamtal 

Röstbrevlåda 

Besök/samtal 

Brev 

Formulär på webben 

E-post 

Vid vårdtillfället 

Mina vårdkontakter 

Brev 

(Telefonsamtal) 

Klinik/verksamhetschef 

http://www.lj.se/
http://www.1177.se/
http://www.lj.se/
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Det kan även efter dialog med chefläkaren ha gjorts en lex Maria-anmälan. Ytter-

ligare en ärendekälla utgörs av avvikelserapporter i samverkansärenden från 

kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Sedan 1 januari 2011 får Landstinget alla så kallade enskilda ärenden från Social-

styrelsens enhet för enskildas klagomål och Socialstyrelsens regionala tillsynsen-

het sydöst via e-post. Ärendena registreras i dokumenthanteringssystemet Evolut-

ion och skickas till Landstingets chefläkare som har i uppgift att säkerställa att 

påtalad avvikelse utreds internt. Berörda verksamhetschefer har krav på sig att 

svara Socialstyrelsen inom viss tid. I vissa fall initierar verksamhetschef och che-

fläkare en ärendeanalys för att utreda bakomliggande orsaker till händelsen och tar 

fram ett åtgärdsförslag. När ärendet är handlagt av Socialstyrelsen får Landstinget 

en kopia på beslutet. 

 

Figur 6: Enskilda verksamheters källor för inkommande klagomål och avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Patientens direktkanal 
Patienter som vårdats inom Landstinget i Jönköpings län kan vända sig direkt till 

berörd förvaltning via ”patientens direktkanal”. Verksamheten har sitt ursprung i 

kvalitetsarbeten i slutet av 1990-talet då utvecklingschefen på prov införde en 

”direktlinje” inom Jönköpings sjukvårdsområde för patienter som hade syn-

punkter på vården. Tanken var att skapa en ”enkel väg” för patienter att få tala 

med någon i vården och få snabb återkoppling. Ärendena skulle ligga till grund 

för olika förbättringsarbeten. 

 

Någon exakt motsvarighet till patientens direktkanal i övriga landet är inte känd, 

men arbetet kan möjligen jämföras med funktionen hos patientvägledare/patient-

ombudsmän, som framför allt återfinns på sjukhus i Stockholm och exempelvis i 

NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen. 

 

Patientens direktkanal finns idag på alla tre sjukvårdsområdena, men man hand-

lägger även funktionen åt landstingsdrivna och privata vårdcentraler. På motsva-

rande sätt handläggs även ärenden från Medicinsk diagnostik. Folktandvårdens 

Mottagning/vård-

avdelning/klinik 

Direktkontakt med 

patient/anhörig 

Patientens direktkanal 

Patientnämnden 

Enskilda ärenden från 

Socialstyrelsen 

Avvikelserapporter 

från kommunal hälso- 

och sjukvård 

Avvikelserapporter/ 

iakttagelser från medarbe-

tare/LEX-Mariafall 
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Landstingets och 

kommunernas 

patientnämnd 

direktkanal betjänar enbart patienter inom Folktandvården. Av figur 7 framgår 

handläggningsområden för patientens direktkanal och patientnämnden. 

 

Figur 7: Handläggningsområden för patientens direktkanal respektive patient-

nämnden i Jönköpings län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientens direktkanal bemannas av tjänstemän inom sjukvårdsledningarnas stab-

savdelningar. Inom Folktandvården ligger ansvaret på en tandläkare. Alla har di-

rektkanalen som en delarbetsuppgift och bedriver det parallellt med sin grundbe-

fattning. Funktionen är väl etablerad och ses som värdefull inom respektive för-

valtning. Dess styrka beskrivs internt i första hand i termer av smidig handlägg-

ning baserad på god lokalkännedom och inarbetade personliga kontakter. 

 

Handläggningen varierar utifrån ärendets art, men också mellan de fyra direktka-

nalerna. Metoder och system för registrering och dokumentation har också skiftat 

över tid och det finns ingen sammanhållen historik eller sökbarhet på tidigare 

ärenden. Från och med januari 2012 använder alla tre sjukvårdsområdena avvikel-

sehanteringssystemet Synergi för dokumentation och ärendehantering. 

 

Arbetet med patientens direktkanal liknar i flera avseenden patientnämndens utan 

att lyda under nämndens lagstadgade krav och politiska inflytande. Viss samver-

kan förekommer mellan Patientens direktkanal och patientnämnden. Erfarenhets-

Patientens direkt-

kanal Höglandet 

Patientens direkt-

kanal Jönköping 

Patientens direkt-

kanal Värnamo 

Patientens direktkanal 

Folktandvården 

Höglandets sjuk-

vårdsområde 

Jönköpings sjuk-

vårdsområde 

Värnamo sjuk-

vårdsområde 

Medicinsk dia-

gnostik 

Vårdcentralerna 

Bra Liv/privata vc 

Folktandvården 

Kommunal hälso- 

och sjukvård 

FÖRVALTNING/HUVUDMAN PATIENTNÄMNDEN PAT DIREKTKANAL 
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utbyte har skett kring arbetssätt och redovisningsformer och 2010 genomfördes 

gemensam utbildning i bemötande och telefonkultur kopplat till hantering av kla-

gomål. Utbyte av information på individnivå kan av sekretesskäl endast ske med 

patientens medgivande. 

 

Höglandets sjukvårdsområde 
Patientens direktkanal inom Höglandets sjukvårdsområde bemannas av förvalt-

ningens informatör. Funktionen har inget specifikt telefonnummer eller röstbrev-

låda, i stället går samtalen direkt till ansvarig handläggare under kontorstid. Vid 

frånvaro finns tillfälliga ersättare i förvaltningsledningen och dess stab. 

 

Höglandet har först vid årsskiftet börjat med ärendehantering via Synergi. Mer-

parten av ärendemängden handlar om att hjälpa människor till rätta och att via 

”interna genvägar” lotsa vidare till berörd person eller verksamhet. Problemen kan 

också ofta relativt enkelt åtgärdas i linjen. Endast i undantagsfall är ärendet av en 

art som gör att chefläkare med övergripande patientsäkerhetsansvar behöver kopp-

las in. Det finns en ambition att patientens direktkanal också vid behov ska göra 

händelseanalyser. 

 

På Höglandet ser man direktkanalen som en avlastning för och ett alternativ till 

direktkontakt med verksamheten. Den utgör därmed en viktig servicefunktion 

gentemot patienterna. Samtal kommer ofta från patienter som inte lyckats komma 

fram direkt till verksamheten och från telefonväxeln, där man inte har full känne-

dom om organisation och ansvarsfördelning.  

 

Jönköpings sjukvårdsområde 
Inom Jönköpings sjukvårdsområde har funktionen sedan start bemannats av per-

soner med sjuksköterskekompetens. Direktkanalen har fasta telefontider sex tim-

mar per vecka, men i mån av tid är linjen öppen även andra tider. På övriga tider 

kan man tala in ett meddelande på en röstbrevlåda och bli uppringd. På länssjuk-

huset Ryhov finns dessutom ”Patientinformation Ryhov” där kan man få hjälp att 

söka svar på frågor som rör hälso- och sjukvård. 

 

Ärenden läggs in i Synergi med krav på svar från verksamheten inom 30 dagar. 

Patienten väljer själv om återkopplingen ska ske genom e-post, telefon eller per-

sonligt samtal/besök. Patientens direktkanal kan delta i samtal på kliniker som 

stöd och oberoende part. Chefläkare och vårdsamordningschef har via Synergi 

möjlighet att se allvarliga händelser samtidigt som de registreras och ska vid be-

hov kontakta berörd klinik. Statistik redovisas på intranätet och diskuteras på led-

ningsgruppsmöten.  

 

Värnamo sjukvårdsområde 
Inom Värnamo sjukvårdsområde vilar ansvaret för direktkanalen på en PA-

konsult, med biträdande personalchefen som ersättare. Den som ringer kommer 
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till en röstbrevlåda som är öppen dygnet runt och samtliga patienter blir uppringda 

i efterhand. Patientbesök undviks.  

 

Handläggaren skriver ner patientens berättelse och informerar om att ärendet 

skickas till ansvarig enhet för åtgärd eller kännedom och med krav på återföring 

inom två veckor. Ärendet går också för kännedom till chefläkaren. Ärendesam-

ordnare på varje klinik prioriterar vad som bör tas omhand omgående och vad 

som kan hänvisas till ledningsgruppen på kliniken. Värnamo sjukvårdsområde är 

den förvaltning som längst och mest konsekvent använt sig av ärendehantering via 

Synergi. Statistik sammanställs månadsvis i kombination med att klinikerna får 

skriva ner hur de arbetar med inkomna ärenden. I direktkanalens funktion ingår att 

säkra att verksamheterna tidigt tar sig an ärenden som skulle kunna leda till onö-

dig kontakt med Socialstyrelsen eller till negativ publicitet i media. 

 

Folktandvården 
Den tandläkare som sköter patientens direktkanal inom Folktandvården arbetar 

övrig tid som tandläkare i Värnamo, men har i denna funktion hela länet som ar-

betsfält. Han är sakkunnig när det gäller patientsäkerhet inom förvaltningen och 

hanterar lex Maria-anmälningar. Folktandvården har fasta telefontider då direkt-

kanalen är bemannad (sju timmar per vecka). På övriga tider kan man tala in ett 

meddelande på en röstbrevlåda och bli uppringd. Folktandvården registrerar inte 

direktkanalens ärenden, annat än genom manuella noteringar. 

 

Som första åtgärd uppmuntras alltid patienten att själv kontakta berörd klinikchef. 

I annat fall går kontakten via direktkanalen och problem löses oftast genom att 

klinikchefen ringer upp patienten. Direktkanalen ger ingen återkoppling i övrigt 

men uppmanar patienten att ringa upp på nytt om frågan inte är löst. I första hand 

betonas funktionen som mottagare av ärenden och efterföljande problemlösning. 

Lärandeprocessen kring patienterfarenheterna är inte det mest framträdande. Rela-

tivt ofta handlar klagomålen om avgiftsfrågor. 

7.4 Patientnämnden i Jönköpings län 
Organisation och resurser 
Patientnämnden i Jönköpings län har fem ledamöter och lika många ersättare. 

Nämndens reglemente framgår av ”Arbetsordning för Landstingsfullmäktige i 

Jönköpings län 2010-2014” (LK10-0488). Nämndens ordförande och vice ordfö-

rande utses av landstingsfullmäktige. Huvudföredragande och sekreterare utses av 

landstingsdirektören. 

 

Det finns inga formella avtal upprättade mellan Landstinget och länets kommuner 

när det gäller patientnämndsarbetet. Av sammanträdesprotokoll i LAKO (kon-

taktorganet för samarbete landstinget/kommunerna) 1999-02-12 framgår att 

Landstinget erbjuder kommunerna att kostnadsfritt ansluta sig till dess patient-

nämnd. LAKO beslutade att rekommendera kommunerna att ansluta sig samt att 

utse en kontaktperson i varje kommun. Vid utökat resursbehov ska kostnadstäck-

ning från kommunerna prövas i Läns-LAKO. Patientnämndens dialog med länets 
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kommuner är blygsam, men det förekommer träffar och utbildningstillfällen till-

sammans med länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Årsrapporter sprids 

också till kommunerna. 

 

Som framgår av figur 2 är Landstinget i Jönköpings län det landsting i landet som 

har minst personella resurser avsatta för patientnämndsverksamheten (totalt 1,0 

årsarbetare). Relaterat till ärendemängd gäller detta även om man väger in den 

bemanning och det arbete som utförs via patientens direktkanal.  

 

Patientnämndens sekreterare är organisatoriskt placerad på avdelningen folkhälsa 

och sjukvård inom förvaltningen Landstingets kansli. Arbetsledning och viss ad-

ministrativ service finns inom samma avdelning. Nyrekrytering på sekreterarpos-

ten har skett under 2011, med fullt tillträde 1 januari 2012. 

 

Ansvarsområde och arbetssätt 
Reglementet (§6) fastställer att nämndens huvuduppgift är att utgöra ”Landsting-

ets och kommunernas centrala organ med uppgift att stödja och hjälpa patienter 

inom hälso- och sjukvård, allmän omvårdnad och tandvård enligt lagen om pati-

entnämndsverksamhet”.  

 

Sekreterarens uppgift är att föra protokoll, ombesörja expedieringen av beslut och 

att i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av reglementet eller särskilt beslu-

tas. Patientnämndens sekreterare har inte fasta telefontider. Vid frånvaro hänvisas 

samtalen i de flesta fall till en röstbrevlåda som är öppen dygnet runt. 

 

Inkomna ärenden till nämnden diarieförs och registreras enligt nationellt fast-

ställda kategorier i dokumentationsprogrammet ”Vårdsynpunkter”. Anmälarens 

målsättning/syfte med anmälan styr den fortsatta handläggningen. Att utan tids-

press få framföra sin berättelse och få veta att den blir dokumenterad och framförd 

i nämnden utgör för vissa anmälare en tillräcklig åtgärd. Många uttrycker att deras 

främsta avsikt med att höra av sig är att ”det som hänt mig inte ska behöva uppre-

pas”. Andra vill ha information om hur man gör en mera formell anmälan till So-

cialstyrelsen eller hjälp med att kontakta berörd verksamhet. 

 

I de ärenden där patienter vill ha hjälp att få kontakt med vården skickas syn-

punkterna direkt till verksamheten utan att avvakta politisk beredning i nämnden. 

Med patientens egen dokumenterade berättelse som grund, inhämtas och förmed-

las ett yttrande från vårdgivaren. Patientnämndssekreteraren stämmer av om pati-

enten är nöjd med svaret och om patienten inte hör av sig avslutas ärendet. Nämn-

den tar del av alla avslutade ärenden efter avidentifiering. Nämndens presidium 

väljer inför varje sammanträde ut ett antal ärenden som granskas djupare. 

 

Patientnämndens lagstadgade uppgift att ”utifrån synpunkter och klagomål stödja 

och hjälpa enskilda patienter” fullföljs i hög grad via dialog med patienten och 

genom att ”främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal”. Nämndens 

andra huvuduppgift att ”utifrån synpunkter och klagomål bidra till kvalitetsut-
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veckling och hög patientsäkerhet” uppfylls också genom direktkontakt med be-

rörda verksamheter i enskilda fall, men också genom att ”rapportera iakttagelser 

och avvikelser av betydelse för patienterna” till olika organisatoriska nivåer (se 

figur 8). 

 

Figur 8: Patientnämndens åtgärder/bidrag till kvalitetsutveckling på olika organi-

satoriska nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Stödpersonsverksamhet 
Den för patientnämnden lagstadgade uppgiften att förordna stödpersoner till pati-

enter som tvångsvårdas handläggs av patientnämndssekreteraren. Alla patienter 

som har rätt till stödperson ska tillfrågas om de vill ha det och patientnämnden ska 

informeras om patientens ställningstagande. 

 

En väl fungerande stödpersonsverksamhet bygger på att tillräckligt många stöd-

personer kan rekryteras och få den utbildning och stöd som behövs. Under 2011 

förordnades stödperson till 26 patienter, vilket endast motsvarar sju procent av 

alla som var föremål för psykiatrisk tvångsvård. 

Många ärenden 

 
Enstaka ärenden 

 MÖNSTER  ELLER  TRENDER  SOM  INDIKERAR  BRISTER  I  KVALITET 
 

Utifrån synpunkter och klagomål: 
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Förändringar i lagar/ 

föreskrifter/riktlinjer 
Specifika och generella åtgärder, information, översyn av rutiner, änd-
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7. 5 Ärendevolymer och kategorier  
Det bör påpekas att det generellt sett är vanskligt att jämföra ärendemängder. En 

ökad ärendemängd kan bero på fler missnöjda patienter, men också vara en effekt 

av ökad information om möjligheten att framföra klagomål. Även tillgängligheten 

(telefontider, möjlighet att direkt tala med en person jämfört med att kopplas till 

röstbrevlåda etc) spelar in. En liten ärendemängd ska inte tolkas som att patienter 

och anhöriga är påtagligt mer nöjda, utan kan peka på brister i handläggning och 

service gentemot befolkningen. 

 

Det förekommer att patienter vänder sig till flera instanser, men på grund av regi-

strering i skilda system och framför allt av sekretesskäl går omfattningen av det 

inte att spåra. En patient kan även samtidigt ha gjort en anmälan till Socialstyrel-

sen och Patientförsäkringen.  

 

Patientens direktkanaler och patientnämnden 
Merparten av patientklagomålen inom Landstinget i Jönköpings län styrs till och 

hanteras av patientens direktkanal. Som framgår av figur 9 har det totala ärende-

antalet för patientens direktkanal de senaste åren varit dubbelt eller närmare tre-

dubbelt så stort som patientnämndens. Det är i första hand en effekt av hur pati-

entklagomål sorteras i telefonväxeln och troligen också kopplat till hur de olika 

instanserna marknadsförs. 

 

I en nationell jämförelse hade Jönköpings län lägst antal patientnämndsärenden i 

landet 2010, sett i relation till befolkningens storlek. Endast Gotland hade färre 

ärenden i reella tal. I genomsnitt hade patientnämnderna ca 30 ärenden per 10 000 

invånare, med spridningen 9–51. Om direktkanalernas ärendemängd skulle ha 

hanterats av patientnämnden hamnar i stället Jönköping strax över genomsnittet i 

landet. Jämförelsen är gjord utan att beakta andra relevanta variabler, exempelvis 

variationer i hälso- och sjukvårdens besöksvolymer. 

 

Figur 9: Antal registrerade förfrågningar och klagomål 2007 – 2011  
 2007 2008 2009 2010 2011 

Patientens direktkanal 1097 937 1066 855 891 

Patientnämndens patientrelaterade ärenden 533 379 369 300 330 

Patientnämndens administrativa ärenden 1 77 99 122 136 

 

2011 års statistik för patientens direktkanal inkluderar för första gången även 

Folktandvården som uppgick till ungefär tio procent av den totala ärendemäng-

den. Jönköpings sjukvårdsområde har ett markant lägre antal ärenden jämfört med 

tidigare år. En fjärdedel av ärendena inom direktkanalerna gäller vårdcentralerna, 

som inte längre lyder under sjukvårdsområdena. Av patientnämndens ärenden har 

58 procent anmälts av kvinnor och 42 procent av män. Motsvarande fördelning 

för patientens direktkanal är 64 procent för kvinnor och 36 procent för män. 

 

Vid jämförelse av ärendeantal är det viktigt att påpeka att om ett ärende berör 

flera verksamhetsgrenar genererar det i Synergi också flera ärenden även om det 
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härrör från en och samma händelse/vårdtillfälle. Patientnämnden registrerar i mot-

svarande fall endast ett ärende, även om flera verksamheter är involverade. När 

det gäller ärendetyp (figur 10) har försök till samordning skett under senare år för 

att möjliggöra jämförelser, men materialet är i det avseendet inte pålitligt på grund 

av skiftande system och tolkningar. Endast en ärendekategori kan anges per 

ärende i patientnämndens system, medan man i Synergi kan föra upp flera katego-

rier per ärende.  

 

Figur 10: Fördelning på typ av ärende och kön 2011 

 Patientens direktkanal  Patientnämnden 

Bemötande och kommunikation 33 % 26 % 

Organisation, regler och resurser 26 % 43 % 

Vård och behandlingsfrågor 41 % 31 % 

 

Synergi 
I Landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi kan alla medarbetare i Lands-

tinget rapportera avvikelser, förbättringsförslag och patient- och kundsynpunkter. 

En ärendesamordnare på varje klinik kategoriserar och bedömer ärendet med hän-

syn till frekvens och allvarlighetsgrad. Händelseanalys ska göras på de mest fre-

kventa och allvarligaste avvikelserna.  

 

Under året rapporterades totalt 11 386 ärenden i Synergi, varav 7576 gällde hän-

delser som har med patientsäkerhet att göra. Patient/kundsynpunkter utgör en val-

bar kategori av ärenden. Det är också den kategori som patientens direktkanal 

använder sig av då de registrerar inkommande ärenden. Antalet ärenden inom 

kategorin patient-/kundsynpunkter inom vården framgår av figur 11. 

 

Figur 11: Antalet ärenden inom kategorin patient-/kundsynpunkter i Synergi 2011 
Folktandvården 3 

Höglandets sjukvårdsområde 129 

Jönköpings sjukvårdsområde (inklusive patientens direktkanal) 382 

Värnamo sjukvårdsområde (inklusive patientens direktkanal) 324 

Vårdcentralerna Bra Liv 258 

Jourcentraler 10 

Privata vårdcentraler 20 

Medicinsk diagnostik 45 

SUMMA 1171 

 

Övriga ärendetyper 
2011 gjordes 368 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. 

Riksgenomsnittet i landet för godkända skador ligger på cirka 44 procent av an-

mälningarna, medan Landstinget i Jönköpings Län ligger något lägre, cirka 43 

procent.  

 

Det kom in ca 200 enskilda ärenden från Socialstyrelsen till Landstinget som 

myndighet under 2011. Antalet anmälningar till Socialstyrelsen enligt lex Maria 

framgår av figur 12. 
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Figur 12: Antal anmälningar enligt lex Maria 2007 – 2011 

 

8. Patientnämnd – patientens direktkanal 
En central fråga i översynen har varit att ta ställning till om Landstinget även i 

fortsättningen ska ha kvar patientens direktkanal som instans för klagomålshante-

ring vid sidan om patientnämnden. Översynen ger inget entydigt svar på den frå-

gan. Ur ett övergripande landstingsperspektiv finns sakliga skäl för att samla den 

klagomålshantering som inte hanteras direkt i berörd verksamhet inom en instans. 

På samma gång ser man framför allt i de tre sjukvårdsområdena stora fördelar 

med den verksamhet som bedrivs förvaltningsnära i form av patientens direktka-

nal. 

 

I följande avsnitt diskuteras tre alternativ (8.1-8.3). Det första utgår från fram-

komna problem i nuvarande modell och tar upp argument för att patientens di-

rektkanal läggs ner som instans för hantering av klagomål. Likaså beskrivs kon-

kreta förslag på förändringar och förbättringar när det gäller patientnämndens ar-

bete. Alternativ 1 inkluderar mera av generella iakttagelser och är därmed också 

mer omfattande. 

 

Det andra förslaget utgår från att nuvarande modell med dubbla instanser för kla-

gomål bibehålls. Nuvarande system har redan utförligt beskrivits i avsnitt 7 och 

här görs endast en kort komplettering med vad som framkommit i översynen när 

det gäller önskvärd likriktning i länet. Som ett tredje alternativ presenteras också 

en modell där patientens direktkanal blir kvar, men ges funktionen av mera allmän 

lokal patientservice. 

8.1 All klagomålshantering som inte sker på verksamhetsnivå 
handläggs av patientnämnden 
Att all klagomålshantering sker via patientnämnden förutsätter inledningsvis att 

antalet tjänstemän utökas. Dels blir ärendemängden omfattande och dels är verk-

samheten redan i nuläget sårbar eftersom den vilar på en person. 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Antal 63 62 69 81 58
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Ärendestyrning, ansvar, roller etc 
Av direktiven för översynen framgår att Landstinget har för avsikt att bedriva ett 

arbete som står i god överensstämmelse med aktuella lagar och föreskrifter. Att 

Landstinget och länets kommuner har en patientnämnd som hanterar synpunkter 

och klagomål kan således inte ifrågasättas. 

 

Ärendemängden till patientnämnden inom Landstinget i Jönköpings län är emel-

lertid i nationell jämförelse anmärkningsvärt liten. Revisorerna tolkade redan 

2010 orsaken till detta som brister i marknadsföringen av nämndens funktion och 

arbete. Från och med 2011 har dessutom lagen skärpts när det gäller kravet på 

patientnämnderna att informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och 

andra berörda om sin verksamhet.  

 

Den enskilda vårdgivaren har också i enligt med patientsäkerhetslagen ett primärt 

ansvar för att informera den enskilda patienten om patientnämnden. Översynen 

visar emellertid att inom Landstinget i Jönköpings län styrs och uppmuntras män-

niskor i första hand att vända sig till patientens direktkanal. På webben och i 

trycksaker presenteras alltid kontaktuppgifter till patientnämnden som ett ”sista” 

alternativ. En förfrågan till teleenheten visar att telefonisterna visserligen inte har 

några skriftliga riktlinjer för hur klagomål ska ”sorteras”, men att man har som 

praxis att nästan alltid koppla klagomål till patientens direktkanal.  

 

Patienter som ringer vet för övrigt ofta inte vilken instans de talar med. Det före-

kommer också att patienter skickar brev till en annan instans än den de först talat 

med, eftersom de inte förstår skillnaden. I praktiken händer det dessutom att pati-

enter har kontakt med flera instanser i ett och samma ärende, med dubbelarbete 

som följd. 

 

Översynen bekräftar att den interna kunskapen om patientnämnden och därmed 

även lagen om patientnämndsverksamhet är bristfällig. Bland tillfrågade förvalt-

ningsledningar och företrädare för patientens direktkanal är det ingen som tydligt 

kan beskriva patientnämndens ansvar och funktion jämfört med patientens direkt-

kanal. Något som framskymtar som en förväntan, som även nämns i revisionens 

rapport, är att nämnden skulle utgöra en ”högre instans” som kan ta över och lösa 

ärenden där man ”kört fast” på klinik- eller förvaltningsnivå. I själva verket har 

landets patientnämnder inte några disciplinära befogenheter.  

 

En instans och ett telefonnummer för klagomålshantering skulle undanröja osä-

kerheten och ligga i linje med översynens direktiv om att skapa arbetssätt som är 

lättillgängliga och lättförståeliga. Det är angeläget att patientnämndens funktion 

marknadsförs på ett sätt som skapar tydlighet i ansvar och utfästelser. Informat-

ionsavdelningen i samarbete med berörda föreslås upprätta en kommunikations-

plan där behovet av specifika aktiviteter, informationskanaler och insatser till sär-

skilda målgrupper beaktas. 
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Servicenivå, arbetssätt m m 
Patientnämnden har påtalat risken för en ojämlik hantering av klagomålen i länet 

med tanke på att tillgänglighet och arbetssätt varierar hos de totalt fem instanser 

som hanterar klagomål. Översynen bekräftar att varken patientens direktkanal 

eller patientnämnden i dagsläget är bemannade så att man var för sig kan upprätt-

hålla en fullgod tillgänglighet. 

 

Patientens direktkanal på sjukhusen beskrivs ofta som ”snabb och enkel” med 

hänvisning till att den bedrivs lokalt och ”på plats”. Inom Folktandvården ses det 

samtidigt inte som något problem att arbeta länsövergripande. Patientnämnden har 

inte heller, varken utifrån geografisk placering eller gällande rutiner, någon för-

dröjning i överrapportering av inkomna patientberättelser/ärenden till verksam-

heten. Nämndens sekreterare bokar vid behov besök med patienter antingen på 

Landstingets kansli eller på något av länets sjukhus. 

 

Förutsättningarna för en enhetlig ärendehantering ökar om all klagomålshantering 

går via patientnämnden. Nämndens arbete måste dock kontinuerligt utsättas för 

utvärdering och internkontroll. I en sådan skulle exempelvis mätning av hand-

läggningstider och patienters/vårdgivares tillfredsställelse med patientnämndens 

insatser, tillgänglighet och bemötande kunna ingå. Via internkontroll måste det 

också säkras att patientnämndens registrering och dokumentation sker enligt gäl-

lande lagstiftning. En eventuell övergång till ärendehantering i Synergi har varit 

aktuell tidigare och frågan bör aktualiseras på nytt, för att om möjligt få samma 

system för avvikelsehantering i hela Landstinget. 

 

Ett professionellt bemötande ett absolut grundkrav för den som hanterar patient-

klagomål. Övriga kompetenskrav som bör ställas på patientnämndens tjänstemän 

är att de är väl förtrogna med sjukvårdens organisation och processer, relevant 

lagstiftning och patienträttigheter i vid bemärkelse. Erfarenheter visar att patient-

nämndsarbetet är svårare att utföra med hög kvalitet om det utgör en begränsad 

sidouppgift. För att utföra ett fullgott arbete krävs att handläggaren kontinuerligt 

säkrar kompetensen genom hantering av många och olika slags ärenden. 

 

En viktig skillnad mellan patientens direktkanal och patientnämnden är att i den 

senare handläggs ärenden inte bara av tjänstemän, utan också i en politisk nämnd. 

För att den fulla effekten och nyttan av detta ska uppnås är det angeläget att också 

säkra nämndledamöternas kompetens. De förtroendevalda ledamöterna måste 

både ha gedigen sakkunskap och högt engagemang inom området. 

 

Förvaltningarna Medicinsk diagnostik och Vårdcentralerna Bra Liv beskriver i 

sina förvaltningsberättelser över huvud taget inte i vilken omfattning man fått in 

patientklagomål eller på vilket sätt man använder dem i sitt förbättringsarbete. 

Hur motsvarande arbete sker på de privata vårdcentralerna är inte heller känt. Här 

finns förmodligen anledning till ytterligare uppföljning. 
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Att göra enbart patientnämnden till klagomålsinstans är en modell som är mer 

anpassad till ett eventuellt införande av vårdval inom specialiserad vård. Det är 

tveksamt om klagomål på privata utövare av specialiserad vård kan handläggas av 

företrädare för konkurrerande verksamheter inom sjukvårdsområdena. 

 

Opartiskhet 
Patientnämnderna har, i enlighet med lagen och dess förarbeten, kravet på sig att 

vara fristående och opartiska. I revisionsrapporten (februari 2010) lyfts det fram 

som något positivt att patientnämnden är en instans till vilken patienter och anhö-

riga inte står i beroendeställning. I proposition 2009/10:71 (Patientnämnderna - 

begränsning av sekretessbrytande bestämmelse) framgår att regeringen anser att 

patienter och andra som vänder sig till en patientnämnd måste vara säkra på att de 

uppgifter som de lämnar till nämnden inte förs vidare till annan del av hälso- och 

sjukvården, utan deras samtycke eller sekretessprövning.  

 

När det gäller de förtroendevalda säkras nämndens opartiskhet på så sätt att leda-

möterna i patientnämnden inte samtidigt får inneha andra förtroendeuppdrag i 

Landstinget. Sekreteraren lyder emellertid idag under hälso- och sjukvårdsdirektö-

ren och ingår i det arbetslag som har både ett styrande och stödjande uppdrag 

gentemot länets hälso- och sjukvård. De flesta andra landsting och regioner har i 

stället velat säkra opartiskheten hos patientnämndernas tjänstemän, inte bara 

gentemot utförarna av hälso- och sjukvård och tandvård, utan även dess centrala 

lednings- och stabsfunktioner. 

 

För att tillgodose kravet på opartiskhet behövs en ny organisatorisk lösning för 

patientnämndsarbetet inom Landstinget i Jönköpings län. Här visar de olika lös-

ningar som övriga landsting har valt (figur 3) att flera alternativ är tänkbara. Den 

modell som tydligast säkrar att nämndens tjänstemän har en fristående ställning är 

bildandet av en egen organisatorisk enhet under landstingsfullmäktige där nämn-

dens ordförande utgör närmaste chef för tjänstemännen. Det är motsvarande orga-

nisatoriska lösning som för revisionskontoret, där revisionschefen och den admi-

nistrativa samordnaren har revisionens ordförande som chef. 

 

En från hälso- och sjukvårdsledningen fristående organisatorisk lösning stärker 

behovet av handläggare som kan arbeta självständigt. Arbetets innehåll, där hu-

vuduppgiften består i att lyssna till och hantera människors missnöje, gör samti-

digt att arbetsmiljömässiga aspekter av arbetet måste bevakas. Det innebär att 

tjänstemännens kompetensutveckling, men också deras trivsel, måste säkras bland 

annat genom fortlöpande utbildning och deltagande i olika nätverk, seminarier 

och konferenser. 

 

Förbättrings- och patientsäkerhetsarbetet 
Såväl lagtext som föreskrifter fastställer en stark koppling mellan klagomålshante-

ring och patientsäkerhetsarbete. Ansvaret för att bedriva kvalitetsutveckling och 

patientsäkerhetsarbete vilar alltid på verksamhetschefen. Patientnämndens uppgift 

är att bidra till detta arbete på olika organisatoriska nivåer.  
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Gentemot Socialstyrelsen har nämnden en skyldighet att uppmärksamma förhål-

landen som omfattas av myndigheternas tillsyn. Eftersom en så stor del av ären-

demängden inom Landstinget i Jönköpings län går via patientens direktkanal är 

den uppgiften svår att fullfölja på ett heltäckande sätt. 

 

Med nuvarande arbetssätt får vårdenheter/kliniker enskilda fall/patientärenden 

som kan bidra till en lärandeprocess på verksamhetsnivå. Med utgångspunkt från 

patientärenden kan nämnden också förmedla administrativa ärenden till andra 

nivåer och instanser i organisationen. För att öka lärandet finns också behov av att 

utveckla former för dialog med hjälp av sammanfattande och återkommande åter-

föringsrapporter i form av statistik över ärendetyper och -mängder, men också i 

form av avidentifierade konkreta patientfall.  

 

Nämndens sekreterare har inlett dialog med enskilda förvaltningar med syftet att 

på bästa sätt tillgodose lokala behov av rapporter. Motsvarande diskussion på 

landstingsnivå pågår under våren i referensgruppen för patientsäkerhet. Här finns 

goda exempel att hämta från andra landsting. I exempelvis Landstinget i Kalmar 

län sänds alla avslutade ärenden från patientnämnden i avidentifierad och sam-

manfattad form till verksamhetschefer, chefläkare och MASar. De ses som ett 

värdefullt bidrag till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 

 

I revisionsrapporten (februari 2010) fick nämnden kritik för att inte göra någon 

uppföljning beträffande förvaltningarnas åtgärder kopplat till patientnämndsären-

dena. Å andra sidan beskrevs det som en risk att förvaltningarnas prioritet i första 

hand hamnar på patientens direktkanal och att patientnämndsärendena inte tas 

tillvara på ett fruktbart sätt. Sammantaget menade man att erfarenheterna inte an-

vänds systematiskt för att utveckla och förbättra vården. 

 

Genomförda intervjuer bekräftar att sjukvårdsområdena har väl utvecklade rutiner 

och ambitioner för att handlägga ärenden som kommer in via patientens direktka-

nal. Dessa bör gå att tillämpa även när det gäller patienterfarenheter som kommer 

in via patientnämnden. Ett krav som i gengäld bör ställas på nämnden är att den 

bidrar med underlag som i så hög grad som möjligt motsvarar det man tidigare fått 

in via patientens direktkanal. 

 

När det gäller förbättrings- och patientsäkerhetsarbete ur ett övergripande Lands-

tingsperspektiv framstår det som en nackdel att klagomål hanteras i flera åtskilda 

instanser och att ingen därmed får en samlad bild av behov och förbättringsmöj-

ligheter. Det gäller också enskilda ärenden från Socialstyrelsen som idag går till 

respektive chefläkare. Nuvarande modell gör det svårt för Landstinget att i enlig-

het med SOSFS 2011:9 sammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål 

och synpunkter för att vårdgivaren ska kunna ”se mönster eller trender som indi-

kerar brister i verksamhetens kvalitet”. Här har förmodligen referensgruppen för 

patientsäkerhet en nyckelfunktion i att få ett ”helikopterperspektiv”. Översynen 

har emellertid inte gått på djupet i att belysa den frågan. 
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8:2 Behålla nuvarande modell med både patientnämnd och pa-
tientens direktkanal 
Den nuvarande modellen med parallella instanser för klagomålshantering är redan 

utförligt beskriven i tidigare avsnitt. Av det skälet ges nedan endast några kom-

pletterande kommentarer. 

 

Att göra en tydligare ansvarsfördelning mellan patientens direktkanal och nämn-

den har inte visat sig vara möjligt. Nämnden kan, utifrån sitt lagstadgade uppdrag, 

inte säga nej till någon patient/anhörig eller typ av ärende. Andra kriterier för 

”sortering” av ärenden mellan patientens direktkanal och patientnämnden har dis-

kuterats under arbetet med översynen men inte visat sig hållbara. Det går exem-

pelvis inte att begränsa patientnämndens ansvar till att gälla enbart ärenden från 

vissa förvaltningar, ”allvarlighetsgrad”, antal inblandade verksamheter etc. För 

sjukvårdsområdena skulle arbetet däremot kunna renodlas så att man begränsar 

sig till ärenden som är genererade inom den egna förvaltningen, medan man i öv-

rigt hänvisar till patientnämnden. 

 

Att behålla systemet med både en patientnämnd och patientens direktkanal bygger 

på att man accepterar att ha flera instanser med likartat uppdrag och värderar posi-

tivt att ha flera olika kontaktvägar. Nackdelen med eventuellt dubbelarbete måste 

också accepteras, likaså det faktum att det till viss del är slumpen som avgör var 

ett ärende hamnar. Ambitionen måste i stället vara att ärenden hanteras på ett 

kompetent och bra sätt, oavsett i vilken instans det handläggs. 

 

Via utökat samarbete och överenskommelser skulle ärendehanteringen inom pati-

entens direktkanal samtidigt kunna bli mer enhetlig. Det bör exempelvis skapas 

enhetliga tidsgränser för återföring från verksamheten i de enskilda ärendena. Idag 

skiftar kraven mellan två veckor och en månad när det gäller den tid som verk-

samheten har på sig att ge återkoppling i ett ärende. Patientnämnden har sträckt ut 

svarstiden till tre veckor eftersom erfarenheten visat att det oftast inte är möjligt 

att få svar från verksamhetscheferna inom kortare tid än så. Det har inte gjorts 

några mätningar i Synergi avseende hur väl förvaltningarna lever upp till uppsatta 

mål för återkoppling.  

 

Översynen pekar också på att det finns anledning att se över tillgängligheten och 

kontaktvägarna till patientens direktkanal. Hög patientservice borde betyda att det 

överallt finns möjlighet till direktkontakt per telefon. Kompetensmässigt visar 

nuläget att flera alternativ är gångbara när det gäller bemanning. Översynen visar 

samtidigt att det finns anledning att pröva frågan om kompetens och placering i 

organisationen för de medarbetare som ansvarar för patientens direktkanal. Att 

som på länssjukhuset Ryhov kombinera uppgiften med patientinformation och 

patientinvolvering i stort, framstår som den idealiska modellen. 
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8.3 Behålla patientens direktkanal, men med begränsat upp-
drag 
Från förvaltningarnas sida har man beskrivit som en nackdel med en eventuell 

nedläggning av patientens direktkanal att en viktig patientservice går förlorad. Det 

handlar om informationsärenden, hänvisningar och förmedling av kontakter där 

lokalkännedom är nödvändig eller åtminstone värdefull. Genom snabb och infor-

mell handläggning från patientens direktkanal kan man på det sättet i många fall 

även förhindra kommande missnöje. 

 

Ett alternativ till att helt lägga ner patientens direktkanal skulle kunna bestå i att 

den, eventuellt under nytt namn, får ett begränsat uppdrag i form av lokal patient-

service utformad inom respektive förvaltning. Här skulle även mera allmänna och 

praktiska frågor som inte är direkt knutna till vården kunna handläggas (t ex par-

keringsplatser, öppettider). Funktionen skulle i det läget inte marknadsföras som 

och inte hantera regelrätta patientklagomål, utan hänvisa dessa till patientnämn-

den. Nämndens tjänstemän skulle å andra sidan med patientens samtycke i lämp-

liga fall kunna överlämna ärenden till denna instans. 

 

En etablering av lokal patientservice kan också prövas mot det förslag och den 

utredning som pågår om att inrätta ett så kallat kundcentrum i Landstinget. Mot-

svarande resonemang kan eventuellt också föras när det gäller den rent fysiska 

placeringen av ett ”patientnämndskansli”. 

 

Landstinget har målsättningen att Mina vårdkontakter via personliga konton ska 

vara en naturlig kontaktväg till hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan 

också finnas anledning att se närmare på den modell som Landstinget i Östergöt-

lands län har skapat för att lämna allmänna synpunkter via webben. Den vägen 

kan medborgare både uttrycka att man är nöjd och att man har förslag på förbätt-

ringar. 

8.4 Sammanfattande jämförelse 
Argumenten för att enbart behålla patientnämnden som instans för klagomålshan-

tering kan sammanfattas i termer av ökade förutsättningar för 

 följsamhet till gällande lagstiftning och föreskrifter 

 enkelhet för patienten i att ta kontakt och veta var man ska vända sig 

 undvikande av dubbelarbete 

 tydlighet i ansvar och utfästelser 

 hög servicenivå/tillgänglighet 

 systematisk och enhetlig ärendehantering 

 fungerande arbetssätt i en kommande organisation med vårdval även inom 

specialiserad vård 

 opartiskhet 

 ett samlat bidrag till förbättrings- och patientsäkerhetsarbetet. 
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Förslaget förutsätter att patientnämnden förstärks resursmässigt på tjänstemanna-

sidan. Nämndens arbete måste också utvecklas/förändras när det gäller  

 utökad information om nämndens ansvar och funktion 

 förändrad organisatorisk tillhörighet för nämndens handläggare 

 kontinuerlig egenkontroll och utvärdering av arbetet 

 former för ärenderapportering/underlag till kvalitetsarbete på olika organi-

satoriska nivåer. 

 

Styrkan med patientens direktkanal ligger i att verksamheten är väl inarbetad och 

känd på förvaltningsnivå. Via direktkanalen  

 kan förvaltningarna snabbt och informellt lotsa patienter till rätt person el-

ler klinik/avdelning och i många fall direkt lösa problem i linjeorganisat-

ionen 

 kan sjukvårdsområdena och Folktandvården via en instans få en samlad 

bild av inkomna klagomål på förvaltningsnivå. 

 

Om beslutet blir att behålla patientens direktkanal som idag föreslås att ärende-

hanteringen via utökat samarbete och överenskommelser görs mera enhetlig. 

 

Ett tredje alternativ är att patientens direktkanal ges ett begränsat uppdrag i form 

av generell patientservice vari ingår att hantera allmänna synpunkter. 

 

 

Christer Lindholm 

Projektledare 

Eivor Blomqvist 

Projektsekreterare 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 107-114 

Tid: 2012-08-28, kl 09:00-10:50 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 109 

Dnr 

LJ2012 

/82 

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter  

Föreligger förslag till införande av sjukvårdsrådgivningen 

1177 samt ett gemensamt kundcenter för hela Landstinget.  

 

Information av landstingsdirektör i ärendet med bland annat 

information kring behandling i Landstingets centrala 

samverkansgrupp.  

 

Redovisning av förslag av kommunikationsdirektör.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att införa telefonnumret 1177 och inrätta ett kundcenter,  

 

att anvisa 13,2 mkr till verksamheten med täckning ur särskilt 

avsatta medel i budget 2012.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 143-155 

Tid: 2012-09-11, kl 13:00-14:10 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 151 

Dnr 

LJ2012 

/82 

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter  

Information i ärendet av kommunikationsdirektör. 

Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde i 

oktober.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

1:e vice ordförande  

 Märta Svärd (MP) 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 121-140 

Tid: 2012-10-02, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 126 

Dnr 

LJ2012

/82 

1177 och ett gemensamt kundcenter, patientens 
direktkanal och patientnämnden 
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 11 september 

gavs information i ärendet utifrån skrivelse daterad  

2012-08-22. Föreligger vid dagens sammanträde en 

skrivelse som komplettering i ärendet daterad 2012-09-25.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar att skrivelserna föreläggs 

landstingsstyrelsen den 16 oktober för beslut.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


