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Patientnämnden summerar kort 2021: 

Patientnämnden tog 2021 emot fler ärenden än något tidigare 
år 
 
Till patientnämnden kan patienter som har synpunkter eller klagomål på 
vården vända sig. Alla dessa inkomna synpunkter kan ligga till grund för 
utvecklingen av hälso- och sjukvården och därför är det så bra när patienter 
eller närstående hör av sig. 
Patientnämnden i Region Stockholm har funnits under 40 år och aldrig tidigare 
har så många ärenden tagits emot som under 2021 då 8 010 nya patientärenden 
kom in. Av dessa var 1 255 relaterade till covid-19. Siffran ska jämföras med det 
förra pandemiåret 2020 då 7 095 nya patientärenden inkom (cirka 800 berörde 
covid-19), och 2019 då siffran var 7 495. 
 
Intressant att notera är också att förutom de 8 010 ärenden som under året hanterats så tar 
patientnämndens förvaltning även emot ett stort antal, cirka 2 850, telefonsamtal som rör 
antingen någon typ av information/hänvisning till andra instanser och myndigheter eller 
som handlar om redan pågående ärenden.  
—I och med att vi har en mycket bred kompetens på patientnämnden så kan vi besvara 
många frågor patienterna har, även om vi självklart inte har en ren rådgivningsfunktion, 
berättar förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir, och menar att det är en god och viktig 
service till medborgarna i Stockholms län. Hon konstaterar också att patientnämnden i 
Stockholm aldrig tidigare tagit emot så många ärenden. Även om det i relation till det stora 
antal vårdbesök som görs i regionen under ett år inte kan verka mycket, så visar det ändå på 
att patienter vet att de kan höra av sig med sina synpunkter till oss, säger hon. 
 
Tillgängligheten har också ökats genom att det sedan förra året är möjligt för  
patienter och närstående att framföra sina synpunkter eller klagomål till patientnämnden 
direkt via inloggning på 1177.se, och många använder sig av den kontaktvägen. 
 
Innovationsidéer från patienter kanaliseras 
Sedan en tid kan också patienter och närstående, när de hör av sig till patientnämnden, 
framföra tips 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 sedan över till Enheten för Innovation i Region Stockholm. Förra året 
var det cirka 46 ärenden som överlämnades.  
—Det känns bra att kunna lämna över dessa förslag som speglar det som patienter upplever i 
sina möten med vården, och som i flera fall kan förverkligas, avslutar Steinunn Ásgeirsdóttir. 

 

 
För mer information, kontakta: 

Annette Birnbaum, marknads- och kommunikationsansvarig,  
070-542 71 16,  annette.birenbaum@regionstockholm.se. 
 
Rapporten finns i sin helhet att läsa och ladda ner: 
https://www.regionstockholm.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/patientnamnden--
synpunkter-och-klagomal/februari-2022/patientnamnden-summerar-kort-2021.pdf 
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