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Datum:   Tisdag den 30 juni 2015
Plats:   I BrainBus vid Visby hamn
Moderator:  Bengt Olsson

Deltagare:  Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet
  Bengt Olsson, 1:e vice ordförande, Neuroförbundet
  Anders Svenningsson, ordförande, Svenska Neurologföreningen
  Lena Segerberg, landstingsråd, Landstinget i Kalmar län
  Christofer Montell, analyschef, Vårdanalys

Frågeställningar
Frågeställningarna baseras på data från Neuroförbundets enkät om patienlagen som 1 018 perso-
ner har besvarat t.om. 30 maj 2015. Enkäten är fortfarande öppen och finns på patientlagen.se.

• Varför fick endast 2 procent av dem som har besökt vården samt har en neurologisk  
diagnos information om patientlagen?

• Varför får endast 46 % information om vilken tidpunkt de kan förvänta sig att få vård?
• Är vi nöjda med att 54 % fick information under vårdbesöket om det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet?
• En av fem (17,7 %) fick under vårdbesöket information om möjligheten att välja behand-

lingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård. Är det prioriterat att fler får den informationen?

• Hur ska vården identifiera hinder och framgångsfaktorer för införande av patientlagen?

Rapport från frukostdialog om patientlagen



Sammanfattning
När det gäller patientlagen är uppfattningen inom hälso- och sjukvården att mycket är oklart. 
Vad är det som gäller? Samtidigt har personal inom vården låg erfarenhet av att informera om 
lagstiftning och det gäller även övergripande information. Det är några svar på varför så få 
patienter med neurologiska diagnoser upplever att de har fått information om patientlagen.

Samtidigt visar Vårdanalys rapport om patientlagen i praktiken1 att klinikcheferna vill tillvara-
ta patientens inflytande. Den punkten står högt på förbättringspotentialen. Samtidigt hamnar 
den, enligt klinikcheferna, längst ner i prioriteringarna när det kommer till den dagliga verk-
samheten. 

Vårdanalys rapport visar på vikten av det lokala ledarskapet. Klinikchefernas kunskap och 
resurser är avgörande för om hälso- och sjukvården ska kunna tillgodose patientlagens krav på 
information och delaktighet. 
I Kalmar läns landsting har informationsbristen lösts genom att ge patienterna ett paket med 
information om patientlagen.

1) Länk till Vårdanalys rapport. Patientlagen i praktiken – en baslinjemätning,  

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2015/Patientlagen-i-praktiken---en-baslinjematning-/

2) Länk till Vårdguiden 

http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/

Frågor till framtiden  
Neuroförbundet har, efter att ha analyserat frukostdialogen, tagit fram några frågeställningar 
för framtiden. Frågeställningar som inte diskuterades under frukostdialogen:

• Det behövs nationellt standardiserat material om patientlagen. Ett komplement till dagens 
Patientlag2. 

• Hälso- och sjukvården måste tillsätta mer resurser till det lokala ledarskapet, till klinik-
cheferna, så de kan genomföra sina prioriteringar gällande patientlagen.

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2015/Patientlagen-i-praktiken---en-baslinjematning-/
http://www.vardanalys.se/Rapporter/2015/Patientlagen-i-praktiken---en-baslinjematning-/
http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/
http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/


Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med 
neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark 
framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spets-
forskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 

info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm

Läs mer om vårt arbete och stöd oss på neuroforbundet.se

Neuroförbundet i sociala media

facebook.com/nervsystemet

@neurosweden

@neuroforbundet och @brainbus_se

Neuroförbundet

http://neuroforbundet.se
http://facebook.com/nervsystemet
https://twitter.com/neurosweden
https://instagram.com/neuroforbundet/
https://instagram.com/brainbus_se/
https://www.youtube.com/channel/UCKGvLRotdQ307l8xmAsblDQ

