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Återföring 

Patientförsäkringsvillkor 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 17 september 2015 en 
begäran om komplettering av utredning från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i ett principärende rörande 
patientförsäkringsvillkor. 
 
Nämnden såg positivt på att en arbetsgrupp skapats vid HSF i syfte att gå 
igenom och föreslå förändrad information gällande patientförsäkringen. 
Dock var det, enligt nämnden, helt avgörande vilka förändringar som kom 
till stånd för att tillgodose patienters och vårdgivares/berörda 
medarbetares behov av information. Berörda medarbetare behöver känna 
till och kunna lämna information till patienter som de hänvisar eller 
remitterar. För patienterna är informationen en del av det underlag de 
behöver för att kunna välja utförare av vård. De förändringar som HSF 
avsåg att genomföra behövde därför uppfylla kravet att tillhandahålla 
korrekt information om vilka försäkringsvillkor som gäller i de enskilda 
verksamheterna. Medarbetare och patienter behöver både hitta och förstå 
informationen genom de informationskanaler som HSF använder. HSF 
angav att den nämnda gruppens arbete beräknades vara klart första 
halvåret 2015. Nämnden ville gärna ta del av vad detta arbete lett till.  

Återföring 
HSF har med anledning av denna begäran inkommit med bifogad 
återföring. Av återföringen framgår att en uppdatering av texten på 
Vårdgivarguiden har arbetats fram tillsammans med Landstingets 
ömsesidiga försäkringsbolag och lagts ut på guiden. Vidare har ett 
informationsmaterial tagits fram som är avsett att belysa de faktiska 
skillnader som finns för patienten beroende på vårdgivarnas olika 
driftformer och finansiering. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen finner att de åtgärder som redovisats i återföringen har 
möjlighet att leda till att tillgodose patienters och vårdgivares/berörda 
medarbetares behov av information på området. 
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Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte bidra till att förbättra 
patientsäkerheten. 
  
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till förbättringar avseende 
jämställd och jämlik vård.  
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  
 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att 
- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälaren. 

 
 
 
Eva Ljung 
Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Återföring från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  

Bilaga 2 Information från Vårdgivarguiden 
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