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Patientnämnden i Stockholms län  

Patientnämnden är regionens centrala instans för hantering av patienters 
synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående fått. 
Nämnden och dess förvaltning handlägger frågor som rör i stort sett all 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom regionen och länets 
kommuner, samt tandvård som bedrivs eller finansieras av regionen. 
Förvaltningen handlägger även ärenden inom tandvård rörande Aqua 
Dental, Distriktstandvården och privata tandhygienister. Verksamheten är 
lagreglerad. 

Patientnämndens verksamhet är en del av regionen, men opartisk och 
fristående från de vårdgivare som möter patienterna inom hälso- och 
sjukvården. Nämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte 
heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att 
fungera som en länk, beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så 
sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det kan 
gälla synpunkter rörande till exempel bemötande, vård och behandling, 
administration, ekonomi, kommunikation, omvårdnad eller tillgänglighet. 
Patientnämnden ska också hjälpa till så att patientens eller den närståendes 
ärende besvaras av vårdgivaren.  

Dessutom ska patientnämnden genomföra analyser av inkomna ärenden 
samt, baserat på dessa, uppmärksamma vården på riskområden och hinder 
för en personcentrerad vård samt föreslå åtgärder till förbättring. En annan 
uppgift som patientnämnden har, är att utse stödpersoner åt patienter som 
tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskydds-
lagen.

Till sitt stöd har nämnden en förvaltning med cirka 25 medarbetare. De 
flesta handläggarna har egen erfarenhet av att arbeta inom hälso- och 
sjukvård samt tandvård. Andra yrkeskompetenser är till exempel jurist, 
ekonom, socionom och kommunikatör.

Nämndens ledamöter och  
ersättare för verksamhetsåret 
2021:  

Ledamöter

Ordförande  
Pia Helleday (M)

1:e Vice ordförande 
Lars Harms-Ringdahl (MP)

2:e Vice ordförande 
Christina Enocson-Mårtensson (S)

Gunilla Helmerson (M)

Maria Bojerud (C)

Eva von Wowern (KD)

Lowisa Iwman Anderzon (S)

Mehdi Oguzsoy (V)

Henrik Åkerlund (SD) 

Ersättare

Büsra Kocatürk (M)

Björn Falkeblad (M)

Anna Bredin (M)

Mia Franzén (L)

Christina Blom-Andersson (KD)

Kemo Ceesay (S)

Estanislao Mboro (S)

Micaela Kedhammar (V)

Martin Inglot (SD)
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Förord

Ännu ett annorlunda år
För ett år sedan hade vi nog, som så många andra, förhoppningar om att 2021 
skulle bli ett lite normalare år. Året blev dock inte alls som vi förutspått även om 
befolkningen fått vaccindoser. De nya mutationerna har inneburit hög belastning 
på sjukvården och det har självfallet till en viss del påverkat även patient-
nämndens arbete.

Oavsett så fortsätter vi med en kortversion av Patientnämnden summerar. Det 
mottogs mycket positivt förra året och det finns ingen anledning att just nu ändra 
på konceptet som vi tyckte var lyckat.

På patientnämnden i Stockholm har vi som vanligt fortsatt att tänka i nya banor 
och ännu fler digitala lösningar är under utveckling och färdiga. Även stöd persons-
verksamheten har blivit allt mer digitaliserad och det känns bra. Att kunna höra av 
sig till oss direkt via inloggning på 1177.se har blivit ett vanligt kontakt sätt och det 
underlättar för alla parter. Svar och kommentarer från anmälarna kan nu ske 
direkt digitalt vilket förenklar och ökar tillgängligheten ännu mer, och det går 
också snabbare. Många som hör av sig till oss har dessutom kommit med förslag 
på förbättringar eller innovationer för att förbättra vården. Under året tog vi emot 
cirka 1 840 förbättrings- och innovationsförslag, och flera av dem har vi kanaliserat 
vidare till Enheten för Innovation i Region Stockholm.

Även detta år har ju dominerats av covid-19 men många har hört av sig, och under 
året har vi tagit emot cirka 8 010 nya ärenden. Det är 13 procent fler än förra året 
då vi på grund av läget endast tog emot runt 7 095 nya ärenden. Det är också fler 
än 2019, alltså innan pandemin, då vi fick in 7 425 nya ärenden. Dessutom har 
förvaltningen hanterat runt 2 850 telefonsamtal som inte lett till något nytt 
ärende. De rör istället någon typ av information/hänvisning till andra instanser 
och myndigheter eller redan pågående ärenden. Även detta visar på vilken viktig 
roll patientnämndens förvaltning har!

Det är positivt att så många hittar till oss och hör av sig, och det visar på att de 
ansträngningar vi gjort för att synas på olika håll, både med föreläsningar bland 
annat för vården, men också deltagande i flera nyhetsinslag, ger resultat. Många 
journalister hör av sig och det faktum att vi så gott som alltid kan leverera den 
information och statistik de önskar, resulterar i reportage, vilka i sin tur leder till 
att allt fler får kännedom om oss.

Pia Helleday

Steinunn Ásgeirsdóttir

Fo
to

: Privat
Fo

to
: Privat



 Patientnämnden summerar kort 2021         5

Den Nationella patientdagen – patienter och vård i samverkan blev även i år ett 
digitalt program som webbsändes direkt från Landstingssalen och dessutom 
delade vi ut Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan. I år hade vi 
glädjen att bland flera oerhört spännande nominerade bidrag, utse en vinnare 
i Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset (se sida 12). I samband med 
patient dagen firade vi också med tårta att patientnämnden fyllde 40 år (se sida 
16).

Vi kan konstatera att väldigt mycket har hänt under dessa 40 år, men vi fortsätter 
ihärdigt att bidra till vårdens kvalitetsutveckling genom att hjälpa och stödja 
patienter och närstående som hör av sig till oss. Dessa kontakter bidrar också till 
patientsäkerheten och att vården bättre anpassas efter patientens behov och 
förutsättningar! 

Stockholm i februari 2022

Pia Helleday (M)   Steinunn Ásgeirsdóttir 
Patientnämndens ordförande  Förvaltningschef
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Året som gått

Ärenden
Fler ärenden än de två senaste åren
Trots att även år 2021 påverkats av coronapandemin har antalet nya patient-
ärenden ökat med 13 procent, och vi tog emot 8 010 nya ärenden. Under 2020 tog 
patientnämnden emot 7 100 nya patientärenden, vilket var en minskning med 
fyra procent jämfört med 2019, då vi tog emot 7 425 nya ärenden. Sedan ett par år 
har vi också sett att komplexiteten i ärendena ökar.

Allt fler ärenden kommer via 1177.se
Anmälarna kan ta kontakt med patientnämnden via telefon, e-post eller skriftligt, 
och sedan mars månad 2020 också via 1177.se. Ärenden som under 2021 endast 
hanterats vid telefonsamtal står för 35 procent av alla ärenden. Skrivelsernas 
andel är 15 procent, medan e-postärendena utgör fem procent av alla ärenden. 
45 procent av ärendena hanterades via 1177. 

Mycket rådgivning per telefon
Förvaltningens medarbetare har också hanterat ett stort antal telefonsamtal, cirka  
2 850, som inte lett till något nytt ärende. Det kan vara samtal som rör någon typ 
av information/hänvisning till andra instanser och myndigheter som till exempel 
Försäkringskassan och socialtjänsten eller vårdgivare som patientnämnden inte 
hanterar eller redan pågående ärenden

De flesta klagomålen rör fortfarande vård och behandling
Knappt hälften, 43 procent, av patientnämndens ärenden under 2021 har i första 
hand inordnats i kategorin vård och behandling. Andra stora problemområden 
rör kommunikation mellan patient och vårdgivare, 19 procent av samtliga 
ärenden, och därefter följde tillgänglighet med åtta procent.

Fortfarande fler anmälningar rörande primärvård än akutsjukhus 
Man kan också beskriva klagomålen och synpunkterna genom att koppla dem till 
vilken kategori av vårdgivare de berör. Under de senaste åren har vi sett fler 
ärenden som rör primärvård än akutsjukhus och år 2021 var inget undantag. 

Ärendena rörande primärvård ökade med 15 procent. För akutsjukhusen 
(exklusive geriatriska kliniker) sågs en ökning med fyra procent. Under året 
inkom 2 664 ärenden som rörde primärvård och 2 087 som rörde akutsjukhus, 
(exklusive geriatrik).

Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats
Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska 
vården. Sammanlagt 934 ärenden registrerades, vilket var en marginell 
minskning med nio ärenden jämfört med föregående år. Bland de frågeställningar 
som återkommer i ärendena finns frågor som rör vård och behandling, under-
sökning/bedömning, läkemedel samt kommunikation, och många gånger gäller 
det bemötande och delaktighet.

Antalet tandvårdsärenden är oförändrat
Antalet ärenden som är relaterade till tandvård har under många år legat relativt 
stilla med runt 350 ärenden årligen, men 2017 gick antalet ner. Därefter har 
ärendena uppgått till mellan 270 och 290 ärenden årligen. Under 2021 inkom 284 
ärenden, vilket var fyra färre än 2020.



 Patientnämnden summerar kort 2021         7

Problemen med cancersjukvården ständigt aktuella
Patientnämnden har under flera år kunnat notera en ökning av ärenden från 
patienter med cancersjukdomar. Under 2021 inkom 357 sådana ärenden, vilket 
var en ökning med 19 procent jämfört med 2020. Ökningen kan bero på att 
antalet cancerärenden gick ner med 24 procent under 2020 jämfört med året 
innan då 392 ärenden inkom. Majoriteten av ärendena, 61 procent, avsåg vård 
och behandling och ytterligare fyra procent avsåg resultat av behandlingen.

Oförändrat antal ärenden som rör förlossningsvård och 
kvinnosjukdomar 
Under året inkom 378 ärenden avseende specialiteten obstetrik-gynekologi vid 
akutsjukhus och i specialistvård, vilket är i stort samma antal som föregående år.  
Under 2021 avsåg 51 procent av dessa ärenden vård och behandling och 29 pro-
cent kommunikation. Förvaltningen följer särskilt ärenden avseende förlossnings-
relaterade problem. Dessa uppgick under 2021 till 143, vilket var ett ärende färre 
än föregående år. Och här avsåg 65 procent vård och behandling och 17 procent 
kommunikation.  

Fler ärenden rörande barn och unga (0–19 år)
Antalet ärenden som rör barn och unga mellan 0 och 19 år har ökat med  
31 pro cent sedan 2020, och i rena tal inkom 673 ärenden. Även dessa ärenden 
gick ner under pandemiåret 2020 då 514 ärenden registrerades. Under 2019 
inkom 625 ärenden. 

Ökande antal läkemedelsärenden delvis på grund av 
vaccinationsärenden
Antalet ärenden som registrerats under bevakningsområdet läkemedel har ökat 
successivt under åren. Under 2021 registrerades 1 783 ärenden, vilket var 
62 procent fler än 2020. Ökningen kan förklaras av ett stort antal ärenden 
avseende vaccinering mot covid-19. Dessa ärenden var 693 under 2021, vilket 
utgör i stort sett hela skillnaden jämfört med 2020. 

Fler ärenden rörde diskriminering
Under 2021 inkom totalt 131 ärenden kopplade till diskriminering, vilket var 
betydligt fler än 2020, då 89 ärenden inkom. Ännu en gång ser vi att ärendena 
gick ner under 2020, och vi tror att även detta är kopplat till pandemin, för under 
2019 inkom 146 diskrimineringsärenden, vilket ju stämmer ganska väl med 
antalet inkomna ärenden under 2021. Ärendena registreras enligt de sju 
diskrimineringsgrunderna. Under 2021 var klagomålen relaterade till etnisk 
tillhörighet vanligast med 59 ärenden. Därefter följde ålder med 25, funktions-
nedsättning med 15, kön samt religion eller annan trosuppfattning med elva 
ärenden vardera, sexuell läggning med sju och könsöverskridande identitet eller 
uttryck med tre ärenden. 

Många ärenden relaterade till corona/covid-19 och specifikt 
vaccination
Under året har förvaltningen hanterat 1 255 ärenden som på olika sätt varit 
kopplade till den pågående coronapandemin. Dessa utgjorde 16 procent av 
samtliga ärenden. Drygt hälften av ärendena, 55 procent, 693 ärenden, avsåg 
problem med vaccination. 

Läs mer om corona/covidrelaterade ärenden på sida 9.

Förbättringsåtgärder i många ärenden 
Patientnämnden registrerar i vilken omfattning som svaren från vårdgivarna 
innehåller uppgifter om att ärendet lett till att man har för avsikt att genomföra 
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förbättringsåtgärder eller om sådana genomförts. En stor del av de ärenden som 
inkom under senare delen av 2021 var vid årets slut fortfarande under utredning 
och alla förbättringsåtgärder hade inte kommit till förvaltningens kännedom. 
Redovisningen baseras därför på ärenden som, oavsett när de inkom, avslutades 
under 2021. Under 2021 registrerades sådana förbättringsåtgärder i 1 185 
ärenden, vilket var 18 procent fler än föregående år.  

Innovationsidéer och förbättringsförslag från patienter samlas in 
Sedan våren 2020 har det varit möjligt för patienter att när de lämnar in sina 
synpunkter eller klagomål till patientnämnden, också ge förslag på en innovativ 
eller förbättrande idé som kan bidra till vårdens utveckling. Under 2021 inkom 
runt 1 840 innovations- och förbättringsförslag. De inkomna förslagen anknyter 
mest till patientens egen vård som att få en utredning, bli kontaktad, att bli 
lyssnad till, kontinuitet i uppföljning och receptförskrivning med mera. De förslag 
som kan ha bäring på innovation, lämnas över till Enheten för Innovation i 
Region Stockholm. Förra året var det cirka 46 ärenden som överlämnades. Ett 
förslag bland de inkomna, som den aktuella vårdgivaren konkret tog till sig, 
handlade om att neonatalavdelningar borde vara byggda så att möjlighet finns för 
föräldrarna att sova bredvid sitt barn. Det är nu den standard man följer när man 
bygger nytt. Rummen kallas för familjerum och hela familjen bor där under 
vårdtiden. På det aktuella sjukhuset är IVA-platserna på Neo flerpatientrum men 
det finns plats för en vuxensäng bredvid barnets vårdplats. Barnkonventionen 
följs och intentionen har under de senaste tio har åren varit att det ska finnas plats 
för föräldrar bredvid barnet under vårdtiden. 
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Corona/covid-19

Liksom under föregående år har 2021 till stor del varit påverkat av pandemin som 
ju präglat de flesta både verksamheterna och patientnämndens förvaltning. Då 
vården under en avsevärd del av den här perioden varit väldigt ansträngd har vi 
haft förståelse för att svarstiden i vissa fall blivit något förlängd.

Klagomålen har i stort sett följt den allmänna smittkurvan, när det varit hög 
smittspridning och beläggning på sjukhusen, har vi också fått in fler klagomål. 

Under året har förvaltningen hanterat 1 255 ärenden som på olika sätt varit 
kopplade till den pågående coronapandemin. De utgjorde 16 procent av samtliga 
ärenden. En stor andel av ärendena, 40 procent, avsåg övrig vård. Därefter följde 
primärvård med 32 procent och akutsjukhus med 19 procent. 

Ärendena som registrerats på övrig vård avser i stor utsträckning Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, HSF, och rör ofta organisatoriska frågor kring 
hanteringen, både på övergripande nivå och hur enskilda individer påverkats. Det 
rör exempelvis synpunkter på vilket vaccin man erbjudits, svårigheten att boka 
tider samt bristfällig information på 1177.se. 

En stor andel, 40 procent, av ärendena handlade om vård och behandling. 
Majoriteten av dessa avsåg behandling, en mindre del avsåg undersökning/
bedömning. Därefter följde kommunikation med 18 procent. Dessa ärenden avsåg 
huvudsakligen informationsbrister, men där förekom även synpunkter på 
bristande bemötande.  

Synpunkterna på vårdansvar och organisation uppgick till 13 procent och avsåg 
främst brister i hygien/smittskyddsåtgärder. Där fanns även synpunkter på 
vårdflöde/processer. Dessa var ofta relaterade till turordningen för, och 
organisationen av, vaccinationer, samt trassel vid remittering och förflyttning av 
patienter mellan vårdavdelningar och/eller sjukhus. Där fanns också synpunkter 
på nedläggning av en verksamhet för vård vid post-covid.   

Ärenden rörande vaccination
En stor del av ärendena, 693, var kopplade till vaccination. De utgjorde 55 procent 
av samtliga covidrelaterade ärenden. Även här avsåg en stor andel av ärendena 
övrig vård, 60 procent, därefter följde primärvård med 32 procent. 

Även i dessa ärenden var synpunkter på vård och behandling vanligast och 
uppgick till 43 procent. Därefter följde kommunikation med 16 och tillgänglighet 
med 12 procent. 

En mer utförlig analys av samtliga covidärenden kommer under året i en ny 
analysrapport som kompletterar den tidigare publicerade rapporten rörande 
Corona/covid-19, se också sida 14.
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Ärenden rörande corona/covid-19 till patientnämnden har i stort följt smittkurvan i regionen.

Exempel på ärenden:
Vi kan konstatera att liksom under 2020 handlade många inkomna covid-19-
ärenden under året oftast äldre personer som smittat på sjukhus och i flera fall 
också avlidit i sjukdomen. Nedan dock ett exempel på ett covid-ärende som rör en 
annan frågeställning samt ett som handlar om vaccination. 

Covidsjuk nekades ambulans
En man insjuknade i covid-19 och hans tillstånd försämrades under en helg. En 
bekant till mannen som var läkare, bedömde att mannen behövde komma till 
sjukhus akut då han hade hög feber, inte kunde äta eller dricka, hade ramlat, 
samt kände sig svag och hade svårt med andningen. Mannen ringde 112 men 
blev nekad en ambulans. Det dröjde till sent på kvällen innan en ambulans 
slutligen kom, då hade 1177 kontaktats flera gånger. Mannens värden var då 
dåliga och han upplevde stor dödsångest. Han blev inlagd på akutsjukhus och 
behandlades i respirator. Läkarbekanten kontaktade patientnämnden och 
menade att en tidigare behandling hade kunnat förhindra respiratorvård. Det 
hade kunnat bli fallet om ambulansen hade skickats redan på morgonen, då 
hade patientens lidande med all säkerhet också minskat.

I inhämtat svar från SOS Alarm konstateras att den utredning man gjort visat 
på att det brustit i hanteringen när patienten ringde 112. I patientens första 
samtal framkom symptom som borde ha genererat en ambulansbeställning för 
en undersökning i hemmet. Istället blev patienten rådd att kontakta 1177 för råd-
givning, vilket inte var korrekt. Detta såg vårdgivaren allvarligt på och den 
berörda medarbetaren hade fått lyssna och reflektera över sin hantering med 
fokus på vad som gått fel och när. För att minimera risken för att detta inträffar 
igen ansvarar närmaste chef för regelbunden uppföljning i form av samtals-
avlyssning och vidare åtgärder tas vid behov. Regelbundna utbildningsdagar 
sker också på nationell nivå där avvikelser tas upp i lärandesyfte och 
identifiering av risker. 

Ifrågasätter vaccinhantering med anledning av tidigare 
komplikation
En kvinna, som själv är läkare, skulle vaccineras mot covid-19 och fyllde 
noggrant i frågeformuläret om sin hälsa inför besöket. Hon uppgav att hon fått 
en svår komplikation efter tidigare influensavaccination, vilket krävde vård, och 
att hon även fått allergiska reaktioner mot annat vaccin. Blanketten bifogades i 



 Patientnämnden summerar kort 2021         11

appen Alltid Öppet. Kvinnan valde sedan en tid och hennes närmaste 
vaccinations central fanns nästan fem mil hemifrån. Hennes behandlande läkare 
avrådde från ett visst vaccin. På plats på vaccinationscentralen informerades 
kvinnan om att hon skulle få just detta vaccin på grund av sin ålder. Hon 
påtalade då att det inte var möjligt eftersom komplikationer tidigare uppstått. 
Hon frågade också om personalen om hade läst hennes frågeformulär. På detta 
blev svaret att de inte läser frågeformulär där, de vaccinerar bara, och ville 
kvinnan inte få det aktuella vaccinet kunde hon gå. Patienten ifrågasätter varför 
frågeformulären ska fyllas i om de inte tas hänsyn till, och varför hon blev 
hänvisad till vaccination så långt från hemmet. Hon anser att beteendet var 
mycket oprofessionellt och hennes vaccination felaktigt hanterad.

I sitt svar beklagar vårdgivaren det inträffade och ber om ursäkt. Vårdgivaren 
har vidtagit åtgärder och informerat berörd vaccinatör. Man uttrycker också 
att det är självklart att alla ska bemötas på ett professionellt sätt och hand-
läggas korrekt utifrån medicinsk grund. Vårdgivaren har sett över rutiner och 
riktlinjer ytterligare för att detta inte ska upprepas och var tacksam över att ha 
fått vetskap om det inträffade. Medicinskt ansvarig hos vårdgivaren har 
samtalat med patienten och uppfattade att hon blev nöjd med samtalet.

Nationella patientdagen – patienter och vård 
i samverkan
Förra året handlade den Nationella patientdagen – patienter och vård i sam-
verkan 2020 om covid-19 och så blev det även 2021. Dagen ägde rum på WHO:s 
World Patient Safety Day den 17 september och livestreamades liksom i fjol från 
Landstingssalen. Seminariet har också kunnat ses i efterhand och länken ligger på 
förvaltningens webbplats. 

I programmet deltog t f hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt, docenten och 
överläkaren i infektionssjukdomar Judith Bruchfeld, som är en av initiativ tagarna 
till den första postcovidmottagningen i landet på Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna, f d covidpatienten Thomas Wilander som vi träffade redan 2020, patient- 
nämndens ordförande Pia Helleday, Maja Wessel som är samordnare för analys på 
förvaltningen, samt förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir och kommunikations -
ansvarig Annette Birnbaum, som båda var dagens moderatorer.

Från vänster: Pia Helleday, Thomas Wilander, Judith Bruchfeld, Eskil Degsell, Alexandra 
Dovin, Annette Birnbaum, Maja Wessel, Johan Bratt och Steinunn Ásgeirsdóttir.

http://www.patientnamndenstockholm.se
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Tillsammanspriset – Patienter och vård i samverkan instiftades i 
samband med Nationella patientdagen 2019 och på patientdagen 2021 var det 
dags igen. Med priset vill patientnämnden lyfta fram och synliggöra förebilder 
inom hälso- och sjukvårdsområdet som på allvar gör skillnad och skapar riktig 
nytta för patienter och vård genom samverkan och samarbete. Både enskilda 
personer, organisationer och företag kan nomineras. De som söks är relations-
byggare och eldsjälar som med sitt engagemang och sin förmåga att sammanföra 
personer och grupper, tillsammans löser utmaningar och bidrar till bättre 
upplevelser av vården i Stockholms län.

Många mycket bra nomineringar kom in och juryn hade ett inte helt lätt arbete att 
ta fram en vinnare, men var till slut helt enig om att årets vinnare skulle bli Tema 
Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset, med följande motivering: 
”Här arbetar medarbetare, patienter och närstående systematiskt och 
tillsammans på många olika sätt i syfte att förbättra livssituationen för både 
patienterna och deras närstående. Tillsammans har teamet utmanat 
hierarkiska traditioner i vården och samverkar i sant partnerskap. Detta har 
lett till en tydligt förbättrad vård av patienterna och även bättre stöd till de 
närstående. Samtidigt har arbetstillfredsställelsen hos de berörda med-
arbetarna ökat. Vinnaren står för ett sant samarbete mellan patienter, 
närstående och medarbetare!

Årets vinnare av Tillsammanspriset, Tema Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset, här 
representerade av Eskil Degsell och Alexandra Dovin.
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Principärenden

Vissa frågor av mer principiell karaktär lyfts till nämnden för särskild 
handläggning och analys. Det är ärenden som den politiska nämnden tycker är 
särskilt angelägna eller som av annat skäl bör lyftas. Förutom svar från den 
aktuella vårdgivaren gällande eventuella förbättringsåtgärder, begärs ofta svar 
från ansvariga nämnder inom Region Stockholm och andra berörda organ. 
Principärenden kan beröra flera vårdgivare och vårdtyper och kan även gälla flera 
patienter. Under 2021 behandlades ett nytt principärende:

• Situationen för patienter med hyperhidros (överdriven svettning).

Samtliga principärenden som behandlats sedan 2009 finns att ta del av på 
patientnämndens webbplats, www.patientnamndenstockholm.se. 

Riskområden och hinder för 
utveckling av vården

Med anledning av patientnämndens uppdrag att uppmärksamma regionen eller 
kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården i syfte att bidra 
till förbättringar inom hälso- och sjukvården, införde förvaltningen 2020 en ny 
rutin. Den innebär att patientnämnden översänder de iakttagelser som uppmärk-
sammas till hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och i förekommande fall till 
de enskilda kommunerna samt till andra organ vid behov. 

Under 2021 uppmärksammade patientnämnden problemområden som fram-
kommit vid analysen av barnärenden (se också sida 14 om analyser och 
rapporter).

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/principarenden/
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Analyser och rapporter

Förvaltningen arbetar med fördjupade analyser av inkomna ärenden inom olika 
områden. I dessa rapporter analyseras statistik, ärendeutveckling samt innehåll i 
ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.

Syftet är att uppmärksamma vården och beställarorganisationen på riskområden 
och hinder för en personcentrerad vård, samt föreslå åtgärder för att komma till 
rätta med dessa. Rapporterna skickas till berörda verksamheter och intressenter, 
samt skickas för kännedom till politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjuk-
vården i Region Stockholm. Oftast informeras också media om publicerade 
rapporter och intresset är genomgående stort.

Under 2021 gjordes följande när det gäller rapporter och analyser:

• Alla landets patientnämnder gjorde en gemensam rapport tillsammans med 
IVO: ”Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i 
hälso- och sjukvården” – en analys av klagomål på hälso- och sjukvården för 
barn” . 

• Patientnämnden i Stockholm tog fram rapporten ”Klagomål på vården som 
avser barn – en analys av ärenden inkomna till patientnämnden i Stockholm 
under 2020” som dels var Stockholms underlag till den gemensamma 
rapporten, dels var en egen rapport som avvek något.

• Alla landets patientnämnder gjorde en gemensam rapport ”Pandemin och 
patienterna” – klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020”. 

• Patientnämnden i Stockholm tog fram rapporten ”Klagomål relaterade till 
covid-19 i Region Stockholm 2020 – en analys av klagomål inkomna till 
patientnämnden i Stockholm under 2020” som dels var Stockholms underlag 
till den gemensamma rapporten, dels var en egen rapport som avvek något.

• ”Patienternas förbättringsförslag och vårdens åtgärder” – en analys av 
patienternas förbättringsförslag och vårdgivarnas åtgärder i ärenden kopplade 
till covid-19 under 2020.

Samtliga rapporter finns att läsa på patientnämndens webbplats,  
www.patientnamndenstockholm.se.

https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/battre-forutsattningar-behovs-for-att-barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-def.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/battre-forutsattningar-behovs-for-att-barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-def.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/battre-forutsattningar-behovs-for-att-barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-def.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/barnrapport-2020-pan-stockholm.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/barnrapport-2020-pan-stockholm.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/barnrapport-2020-pan-stockholm.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/pandemin-och-patienterna.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/pandemin-och-patienterna.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/klagomal-relaterade-till-covid-19-i-region-stockholm-under-2020.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/klagomal-relaterade-till-covid-19-i-region-stockholm-under-2020.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/klagomal-relaterade-till-covid-19-i-region-stockholm-under-2020.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--synpunkter-och-klagomal/analyser-patientnamnden/patientnamnden-rapport-corona-sommar-21-slutversion.pdf
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/fordjupade-analyser-patientnamnden/
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Stödpersonsverksamheten

Patientnämndens förvaltning har enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård en 
skyldig het att förordna stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom 
psykiatrin. Detta gäller även dem som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 
samt personer som tvångsisoleras enligt smittskyddslagen.1 Förordnande av stöd-
person är tydligt reglerad i lag med angivande av vissa skyldigheter för den chefs-
överläkare som ansvarar för patientens tvångsvård. Det är en rättighet för den 
tvångsvårdade patienten att få en stödperson.

Förordnanden
Under 2021 förordnades 350 nya uppdrag, vilket var 36 procent fler än 2020. 
Uppgången var oväntad då coronapandemin innebar besöksförbud på de 
psykiatriska klinikerna och stödpersonernas besök fick ersättas av telefonkontakt 
under större delen av året. I början upplevdes detta inte som helt positivt varken 
av patienterna eller stödpersonerna, men med tiden började patienterna 
acceptera restriktionerna och välkomnade så småningom telefonkontakter som 
ersättning för de fysiska mötena. Förvaltningen fick under året in 21 nya 
anmälningar om att bli stödperson medan 68 stödpersoner av olika skäl avslutade 
sina uppdrag.

Den sista december 2021 hade 209 patienter tillgång till en stödperson, vilket var 
47 patienter färre än vid föregående årsskifte. Under hela 2021 har verksamheten 
haft 602 pågående uppdrag. 

Förvaltningen förfogade vid årsskiftet över totalt cirka 145 aktiva stödpersoner, 
varav 121 med pågående uppdrag. I 54 procent av fallen vårdades patienten enligt 
lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i 45 procent enligt lagen om rätts-
psykiatrisk vård (LRV). I ett fåtal fall var patientens vårdform inte känd. Ingen 
patient som var isolerad enligt smittskyddslagen (SmL) hade stödperson.

Samarbetet med vården
Förvaltningens samarbete med vården, framförallt med Rättspsykiatri Vård 
Stockholm, har fortsatt fungerat bra. De regelbundna kontakterna samt tydlighet i 
gällande rutiner, har underlättat för patienter, stödpersoner och förvaltningen. 
Alla patienter som har önskat en stödperson har också fått en sådan utsedd.

Digitalisering ger effektivisering
Under året blev det allt tydligare hur viktig och uppskattad en digitalisering av 
stöd personsverksamheten är. Förvaltningen kom under våren igång med en web-
baserad utbildning i form av e-learning för stödpersonerna. Arbetet med en 
elektronisk inrapportering av uppdragen är påbörjad och beräknas kunna verk-
ställas under början av 2022. Planen är att allt som rör stödpersonsuppdraget ska 
finnas samlat på en särskild sida på förvaltningens webbplats. Det kommer att 
inne bära stora effektiviseringar framför allt i hanteringen av rapporteringen runt 
uppdragen.

1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) och Smitt-
skyddslagen (2004:168).
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Patientnämnden i 
Stockholm 40 år 

Under 2021 kunde vi fira att 
patientnämnden i Region 
Stockholm funnits under 40 år. 
Dock blev inte firandet riktigt 
som vi planerat på grund av 
pandemin men vi uppmärk-
sammade ändå jubiléet med 
tårta vid ett par tillfällen.

Här har vi samlat både fakta och kuriosa, som inte på något 
sätt är heltäckande, från patientnämndens 40 år

2020 

kom patient-
nämndens 
förvaltning till 
final i tävlingen 
Great 
Place to Work

Under 2021 blev 
förvaltningens 
e-learningprogram 
för stödpersoner 
färdigställt och 
kunde erbjudas 
stödpersonerna som 
en stor del av deras 
utbildning.

År 2019 blev förvaltningschef Steinunn 
Ásgeirsdóttir utsedd till Årets Offentliga 
Chef.

2018 initierades och genomfördes den första 
Nationella patientdagen – patienter och vård i 
samverkan, och 2019 instiftades Tillsammans-
priset – patienter och vård i samverkan som 
delas ut på patientdagen. Första vinnare blev 
Ung cancer/min kod.

Patientnämnden 
deltog tillsammans 
med några andra 
patientnämnder som 
utställare i Almedalen 
2018 och 2019.

Den 1 juni 2002 togs det förra 
ärendehanteringssystemet 
Vårdsynpunkter i bruk. 
Systemet som användes 
dessförinnan hette FOKUS. 



Så nära inpå som precis innan millennieskiftet användes 
en kortlåda för alla stödpersoners förordnanden. Varje 
stödperson hade sitt kort och på detta antecknades när 
förordnanden började och upphörde – med blyerts-
penna så att man skulle kunna sudda om det blev 
förändringar. 

Patientnämnden satt till en 
början i lokaler på Ringvägen 
100 och flyttade efter några år 
till Wollmar Yxkullsgatan och 
därefter till Hornsgatan vid 
Slussen, där vi fanns fram till 
februari 2020 då flyttlasset gick 
till Lindhagensterrassen. 

Vissa saker har förändrats under de 40 åren… 
en ganska tydlig spegling av samhället i stort

Vi har gått från fasta stationära 
telefoner till mobiltelefoner.

Vi har gått från enorma 
mängder papper till en mycket 
digitaliserad förvaltning.

Hösten 2021 begravde vi vår 
faxmaskin som mest använts för 
kontakterna med rättspsykiatrin.

Vi har gått från skriv-
maskiner till datorer.

Många av våra inkomna 
ärenden kommer nu via 
e-post och 1177.se.

Vi har gått från egna 
kontorsrum till ett 
aktivitets baserat kontor.

Under årens lopp har 
delegationer från flera olika 
länder besökt förvaltningen för 
att göra studiebesök. Dessa 
kom bland annat från Kina, 
Japan och Spanien. Vid det 
senaste tillfället år 2015 bestod 
delegationen av ett tjugotal 
äldre manliga sjukhusdirektörer 
från Katalonien i Spanien – som 
möttes upp av två kvinnor i 
ledningen för patientnämndens 
förvaltning – det kändes väldigt 
modernt och gav en bra bild av 
Sverige.

100Under åren har närmare

principärenden lyfts. 

2021
kom patientnämndens 
förvaltning till final i 
regionens tävling 
Gyllene Äpplet.



År 2008 tog en handläggare upp ett spontanbesök på 
förvaltningen. Den äldre kvinnan var upprörd över att 
förvaltningen avslutat ett ärende, som hon ansåg inte alls var 
avslutat. Hon satte sig på stolen i handläggarens rum, tog av 
sig hatten och lade den bredvid sig och vägrade sedan att gå 
hem. Det var inget våldsamt – hon satt bara tyst och väntade 
på att få sitt ärende öppnat igen. Då varken personalen på 
förvaltningen eller vakterna i huset lyckades få kvinnan att 
resa sig upp, blev förvaltningen tvungen att kontakta polis som 
till slut eskorterade kvinnan ut ur den nedsläckta lokalen. 
Kvinnan med hatten blev namnet på den händelsen.  

Under 
coronapandemin har 
många informations -
insatser riktade både 
mot vårdverksamheter 
och vårdstudenter och 
-yrkesverksamma skett 
via videomöten. Det 
har fungerat mycket 
bra och varit väldigt 
uppskattat.

Patient-
nämndens första 
förvaltnings chef hette 
Kjell Wiklund och 
patientnämnden 
hette när den 
inrättades för 
Förtroende nämnden.

Tillsammans med 
patientnämnden i 
Värmland 
anordnade 
förvaltningen på 
hösten 2019 årets 
Tjänstemanna-  
konferens i 
Stockholm. 

Den 1 januari 2018 trädde lag (2017:372) om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården i 
kraft. Den ersatte lag (1998:1656) om 
patientnämnds verksamhet m m, som i sin tur 
hade ersatt lag (1980:12) om förtroende-
nämnder inom hälso- och sjukvården. I den då 
nya lagen fastställdes patientnämndernas 
utökade uppdrag. Det innebär bland annat att 
patientnämnderna fått en ökad skyldighet att 
genomföra analyser av inkomna ärenden, 
uppmärksamma vården på risk områden och 
hinder för en patientcentrerad vård samt 
föreslå åtgärder för förbättring (3 §). 
Lagstiftningen klargör också att barns bästa ska 
särskilt beaktas och förarbetena anger hur 
ärenden rörande barn ska hanteras. Därför 
anställdes en särskild analysansvarig och en 
handläggare har som specialområde just barn.
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Ett år var det någon som sände vitt pulver till många politiker och 
tjänstemän på högre nivå i regionen och både polisens och regionens 
säkerhetsavdelningar varnade för det. Regionen hade skickat ut 
information om att vi skulle vara extra aktsamma. Bland annat 
PostNord, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hade fått pulver 
och det lyftes stort i alla nyhetssändningar. Så en dag kom ett stort 
kuvert som läckte vitt pulver till förvaltningen. Enligt direktiv 
kontaktades polisen och två stadiga konstaplar kom upp och närmade 
sig det misstänkta kuvertet mycket försiktigt. Efter litet dissekerande 
visade det sig att det var en anmälare som var missnöjd med att hon fått 
bröstmjölksersättning från barnavårdscentralen och att bäst-före-
datumet hade gått ut!

2008 

höll förvaltningen i årets samverkansdagar med alla 
patientnämnder i Sverige. Precis när förvaltnings-
chefen skulle hälsa alla välkomna började några 
hantverkare i huset borra med en slagborr och det 
blev ett öronbedövande ljud. Förvaltningschefen gick 
då ut ur lokalen, ljudet tystnade, hon kom tillbaka 
och fortsatte med sitt välkomsttal. Därefter fick vi 
veta att hon sonika hade dragit ut kontakten…

För att tydligare kunna 
kommunicera ut patient-
nämndens verksamhet och 
uppdrag anställdes för några 
år sedan en första 
kommunikations chef som 
sedan ersattes av den 
nuvarande kommunikations - 
och marknads ansvariga.

Vid ett tillfälle 
berättade en av 
handläggarna på 
förvaltningen att 
det fanns en risk för 
att det skulle 
komma in en filt 
med posten. Han 
hade nämligen till 
en engelsktalande 
patient sagt att han 
skulle skicka in en 
”blanket” alltså filt 
på engelska medan 
han förstås hade 
menat en blankett…

Hösten 2018 ersattes 
Vårdsynpunkter av det 
nuvarande systemet 
CMC Motion som 
används både för 
patientärenden och 
för stödpersons-
verksamheten.

Under 2020 inleddes ett 
samarbete med 
Enheten för 
Innovation i Region 
Stockholm.



Patientnämndens förvaltning 
Box 30198, 104 25 Stockholm 
Telefon 08-123 467 00 
E-post registrator.pan@regionstockholm.se 
www.patientnamndenstockholm.se

http://www.patientnamndenstockholm.se
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