
Ordföranden har ordet 
Det går inte så bra för patientlagen. 
Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft och dess genomslag har nu analyserats av 
Vårdanalys. 
 
Lagen innebär bland annat att: 

 den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas 

 det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens 
samtycke 

 möjligheten för patienten att få en förnyad medicinsk bedömning utvidgas 

 patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen 
specialiserad vård i hela landet 

 när hälso- och sjukvård ges till barn skall barnets bästa beaktas.  
 
Vårdanalys konstaterar i sin rapport att befolkningens kännedom om vårdens skyldigheter är 

fortsatt låg samt att verksamheten har svårt att omsätta lagen i praktiken. Vidare konstaterar 

man att landstingen strukturella förutsättningar påverkar möjligheten att uppfylla lagen och 

att det saknas rationella administrativa lösningar. 

Detta verkar inte lovande i ett patientperspektiv, dock pekar utredningen på olika åtgärder 

som kan förbättra situationen. 

I rapporten pekas på några möjligheter att stärka patientlagens genomslag: 

 Befolkningens kännedom om vårdens skyldigheter är fortsatt låg. Detta utgör ett 

hinder för att uppnå lagens syften och att ytterligare åtgärder måste vidtas för att 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

 Verksamheterna har svårt att omsätta lagen i praktiken. 

 Landstingets strukturella förutsättningar påverkar möjligheterna att uppfylla lagen. 

Det saknas nationella administrativa lösningar. Mer konkret föreslår man att det skall 

underlättas för patienten att påverka vården som individer eller kollektiv. Vidare 

föreslår man att ledarskapet skall stärkas och att nationella strategier utvecklas. 

 Vidare efterlyser man en bredare kunskap om effekterna av patient-/personcentrerad 

vård samt en nationell samordning och investeringar i gemensamma administrativa 

lösningar. Dessutom föreslås en stark uppföljning av lagens effekter, vidare önskas 

tydligare incitament för förändrade arbetssätt. 

Vårdanalys understryker att arbetet kring patientlagen inte är avslutat utan man ser ett 

fortsatt arbete som angeläget. Detta kommer att förtydligas i en rapport som väntas 

överlämnas till regeringen den 15 mars 2017. 

Vi får hoppas att patienternas inflytande därefter kommer att förstärkas även om det är 

många inom funktionshinderrörelsen som är tveksamma till detta. 

Önskar alla en glad vår. 

Håkan Mandahl 

Ordförande 

 


