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Sammanfattning 
Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt vidare främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utvärderat om patientlagen fått 
någon effekt. Myndighetens slutsats är att patientens ställning inte har stärkts sedan lagen 
infördes. 
 
Granskningens syfte är att bedöma om primärvårdsstyrelsen säkerställt att informationsplikten 
genomförs på Närhälsans vårdcentraler. 
 
Granskningen visar att det i stor utsträckning förväntas att personal inom vården har kunskap 
kring den medicinska informationen. Det framhålls att personalens kunskaper om den 
medicinska informationen inte har tillskansats utifrån patientlagen, utan är ett sätt de arbetar 
på ändå. Protokollsgranskning har inte visat att informationsplikten eller patientlagen varit 
uppe på primärvårdsstyrelsens dagordning under 2018.  
 
Vi bedömer att primärvårdsstyrelsen inte säkerställt lagens krav på informationsplikt.  
 
Primärvårdsstyrelsen rekommenderas att: 

 Säkerställa att alla delar av informationsplikten enligt patientlagen, både den generella 
och den specifika informationen, utförs, följs upp och bedöms. 

 Säkerställa att den Nationella patientenkätens resultat analyseras och tillgängliggörs 
för verksamheten. 

 Utifrån resultat i den Nationella patientenkäten och övrig uppföljning, fatta beslut om 
uppdrag till förvaltningen och verksamheten med krav på återapportering.   

Inledning 

Bakgrund 
Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt vidare främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet. I stort innebär lagen inte några större nyheter utan samlar istället ihop krav som 
funnits i annan lagstiftning sedan tidigare. Lagen ställer krav på hälso- och sjukvården när det 
gäller tillgänglighet, information samt patientens samtycke och delaktighet. Kraven innefattar 
också möjlighet till fast vårdkontakt och individuell planering, val av behandlingsalternativ, 
möjlighet till ny medicinsk bedömning, val av utförare samt hantering av synpunkter och 
klagomål.  
I krav- och kvalitetsboken (KoK-boken), vilken anger förutsättningar för att bli godkänd och för 
att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens Primärvård, beskrivs även patientens 
ställning genom ” Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en 
självklarhet. Information ska ges utifrån patientens villkor och anpassas till hens individuella 
förutsättningar”. 
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utvärderat om patientlagen fått någon effekt. 
Myndighetens slutsats är att patientens ställning inte har stärkts sedan lagen infördes. Lagen 
ställer krav på vilken information som vårdgivaren har en skyldighet att lämna till patienterna 
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(se vidare rubrik revisionskriterier, s 3). Informationen ska anpassas till mottagarens 
individuella förutsättningar. Exempel är mottagarens ålder och språkliga bakgrund. Den som 
informerar ska också försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen och lämna 
skriftlig information om det behövs. Myndighetens slutsats är att patientlagens bestämmelser 
om information inte har fått genomslag och att läget till och med försämrats sedan lagen 
infördes. I utvärderingen resonerar två patientnämndsrepresentanter om bristerna när det 
gäller informationsplikten: 
 
... om det beror på att man inte vill/inte har kunskap om/inte har tid att informera är svårt att säga. 
Exempelvis kan det vara en patient som har väntat längre än vårdgarantigränsen på sin operation och 
inte får information om vad som gäller kring vårdgarantin – och då inte heller får hjälp vidare utifrån 
detta. Det kan också handla om en patient som har upprepad kontakt med olika verksamheter och 
känner att samordningen inte fungerar, och som inte ges information om möjligheten till en fast 
vårdkontakt – och inte heller får en fast vårdkontakt utsedd. Informationsplikten är grunden till det 
som ingår i patientlagen – om den följs så kommer också de övriga punkterna att följas bättre.1 
Resonemanget illustrerar att en välinformerad patient är en god förutsättning för att leva upp 
till andra delar av patientlagen och att stärka patientens ställning. Myndigheten konstaterar 
dock att kunskapen om lagen är låg även bland hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt lagens 
förarbeten har vårdpersonalen ansvar för att informationsplikten utförs men det är också 
vårdgivarens ansvar att se till att organisera verksamheten så att personalen kan uppfylla 
informationsplikten.  
 
I den nationella patientenkäten 20162 som avser läkarbesök i primärvården mäts hur väl 
patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt som är anpassat 
utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Det rör exempelvis information 
om förseningar/väntetider, att patienten får svar på frågor på ett förståeligt sätt, att patienten 
blir informerad om behandling/medicinering/biverkningar/varningssignaler som denne bör 
uppmärksamma. Patientenkäten belyser även patientens upplevelse av hur väl närstående 
involveras. Generellt är resultaten sämre i primärvården än i specialistvården i VGR.  
 
Revisorskollegiets bedömning är att måluppfyllelsen avseende målet om att patientens 
ställning ska stärkas i hälso- och sjukvården brister. Vidare är bedömningen att efterlevnaden 
av informationsplikten är grundläggande för andra insatser för att stärka patientens ställning. 
Vidare indikerar resultaten i den nationella patientenkäten att resultaten avseende 
informationsplikten är sämre i primärvården jämfört med specialistvården. Det är därför av 
särskild vikt att granska huruvida informationsplikten efterlevs inom primärvården i VGR.  

Granskningens syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om primärvårdsstyrelsen säkerställt att informationsplikten 
genomförs på Närhälsans vårdcentraler. 
 
Revisionsfrågorna är: 

1. Utför personalen informationsplikten på Närhälsans vårdcentraler? 
a. Ges den information som följer av lagens krav? 
b. Anpassas informationen till mottagarens individuella förutsättningar? 
c. Försäkrar sig vårdpersonalen om att mottagaren har förstått informationen?  

                                                 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapport 2017:2 Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 
2014-2017. sid. 107 
2 Nationella sammanställningar avser all primärvård såväl offentlig som privat om inte annat anges. 



Patientens ställning ska stärkas, 2019-01-23  4 (14) 
Diarienummer REV 2018-00095 
 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg  
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Hemsida: 
www.vgregion.se 

E-post: 
revision@vgregion.se 

 

d. Lämnas skriftlig information om det behövs utifrån lagens krav? 
2. Följer Primärvårdsstyrelsen upp att informationsplikten utförs? 
3. Följer Primärvårdsstyrelsen upp om verksamheten är organiserad så att personalen kan 

uppfylla informationsplikten? 

Avgränsning 
Krav utöver informationsplikten ingår inte i granskningen. Privat primärvård ingår inte i 
granskningen. 
 
Den granskade styrelsen är primärvårdsstyrelsen.  

Revisionskriterier 
Revisionskriterier som är använda i granskningen redovisas nedan. De avser de 
bedömningsgrunder som har bildat underlag för rapportens analyser och bedömningar. 
Revisionskriterierna är i denna rapport lagar och förordningar. 
Revisionskriterierna är:  

 Kommunallagen 6 kap. 6 § om att nämnderna ska var och en inom sitt område se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. 

 Närhälsans affärsplan 2018, prioriterade aktiviteter, arbeta för god kontinuitet, t.ex. 
fast vårdkontakt, s 2.  

 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018 
1. Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en självklarhet. 

Information ska ges utifrån patientens villkor och anpassas till hens individuella 
förutsättningar, s 2. 

2. Patientansvar, ge individuellt anpassad information samt råd och stöd till patient och 
närstående, s 14 

3. Vårdcentralen ansvarar för att försäkra sig om att patienten är informerad och har 
förstått reglerna om vårdgaranti och valfrihet som gäller i Västra Götalandsregionen 
och ansvar för att ha rutiner för information till patienter om vård och besöksgarantier, 
s 30 

 Patientlagen (2014:821) 3 kap. 1 § anger att patienten ska få information om: 
1. sitt hälsotillstånd, 
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 
7. eftervård, och 
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada 

 Patientlagen (2014:821) 3 kap. 2 § anger att patienten även ska få information om: 
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare 

och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, 
3. vårdgarantin, och 
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Lag 
(2016:658). 
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 Patientlagen (2014:821) 3 kap. 6 § anger att informationen ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 
förutsättningar. Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras. 

 Patientlagen (2014:821) 3 kap. 7 § anger att den som ger informationen ska så långt 
som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av 
den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med 
hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det. 

 
Primärvårdsstyrelsen ska utifrån kommunallagens krav ha använt sitt styr- och 
uppföljningssystem så att verksamheten bedrivs i enlighet med patientlagen. Det innebär att 
styrelsen ska ha säkerställt att beslutad styrning och uppföljning har genomförts och 
rapporterats i enlighet med beslut. Vidare ska styrelsen aktivt ha värderat återapportering och 
vid behov fattat beslut om tillkommande styrning och uppföljning. 

Granskningsansvarig/a 
Granskningsansvarig och övriga projektdeltagare: 
Granskningsansvarig: Maria Gabrielsson Fredrikson 
Projektdeltagare: Karin Norrman Elgh och Marianne Förars 
Kvalitetsgranskare: Kari Aartojärvi 
 
Revisorskollegiets kontaktrevisorer är Bo-Lennart Bäcklund och Krister Stensson  

Metod 
Ett urval har gjorts av en vårdcentral per hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Vårdcentralerna 
ska svara för ett genomsnitt avseende antalet listade, anställda och uppdrag för det specifika 
hälso- och sjukvårdsnämndsområdet. Vårdcentralerna är utvalda av de 
primärvårdsområdeschefer, PVO-chefer som deltagit i intervjuerna. Granskningen inriktas 
dels mot generell information och dels mot specifik information3.  
 
När det gäller generell information har intervjufrågor ställts avseende Närhälsans och 
specifikt vårdcentralernas hemsidor samt vilken information som ges till patienter.  
 
Upplägg avseende den specifika informationen har skett genom intervjuer med 
primärvårdsområdeschef (PVO-chef), verksamhetschef samt gruppintervjuer med ett urval av 
personal på respektive vårdcentral. För en av vårdcentralerna har granskningen skett i 
enkätform. Urvalet avseende personal ska spegla olika delar av verksamhetens uppdrag.  
 
Journalgranskning har inte varit en del av granskningen. 
 
Dokumentstudie har genomförts av primärvårdsstyrelsen och förvaltningsledningens protokoll 
för 2018. I granskningen har även resultatet för Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

                                                 
3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör en uppdelning mellan generell och specifik information och 
beskriver: ”Den information som patienten behöver kan vara både generell eller individuell och därmed är 

informationen standardiserbar i olika grad. Information om hälsotillstånd, som resultatet av provtagningar och 
undersökningar, är exempel på information som är specifik för olika patienter. Information om olika 
behandlingsmetoder, vårdgarantin och väntetider är exempel på information som är mer generell och 
standardiserbar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapport 2017:2 Lag utan genomslag. Utvärdering av 
patientlagen 2014-2017. sid. 165) 
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nationella patientenkät under åren 2016 och 2017 gåtts igenom för de granskade 
vårdcentralerna.  
 
Intervjuerna  utgör faktagranskade revisionsbevis och ligger till grund för rapportens 
iakttagelser. 

Resultat av granskningen 
Resultat redovisas under respektive revisionsfråga. Under första revisionsfrågan har resultatet 
delats in utifrån specifik information och generell information.  

Uppfyller personalen informationsplikten på Närhälsans 
vårdcentraler? 
Ges den information som följer av lagens krav? 
Specifik information 
Utifrån genomförda intervjuer med personalen framkommer att information i första hand sker 
i mötet med patienten och då ges främst muntlig information. Utifrån sina olika 
yrkeskategorier arbetar personalen också med skriftlig information till patienterna i varierad 
grad. Som exempel lyfts blanketten, ”Efter dagens besök”, där fortsatta besök/behandling 
framgår. Det lyfts också fram att broschyrer och material från 1177 används och skickas med 
patienterna i samband med besöken. Det förekommer likaså filmer som riktar sig till vissa 
patientgrupper. I vissa intervjuer lyfts att egengjorda mallar används i stor utsträckning. I flera 
intervjuer poängteras att standardiserad information inte är möjlig utan informationen behöver 
anpassas efter respektive patient. PVO-cheferna framhåller att den främsta informationen sker 
i mötet med patienter samt att den sker både i muntlig och i skriftlig form. 
 
I intervjuer med både personal och verksamhetschefer understryks att det i stor utsträckning 
förväntas att personal inom vården har kunskap kring den medicinska informationen. Det 
framhålls att personalens kunskaper om den medicinska informationen inte har tillskansats 
utifrån patientlagen, utan är ett sätt de arbetar på ändå. Denna bild överensstämmer med vad 
som framkommer i intervjuerna med PVO-cheferna, då de förutsätter att personalen får med 
sig delarna kring den medicinska informationen och informationsplikten från utbildningen. En 
PVO-chef uttalar att vissa delar inom den medicinska informationen är de sämre på. 
Respondenten menar att hjälpmedel kan vara ett sådant område som vårdcentraler kan bli 
bättre på att informera om. 
 
Samtliga intervjuer belyser att journalsystemet inte är uppbyggt med några checklistor, som 
skulle kunna underlätta, utifrån vårdpersonals informationsplikt gentemot patienten. Däremot 
framkommer det i genomförda intervjuer att olika mallar finns utifrån olika diagnoser och 
hälsotillstånd, så som KOL, astma eller diabetes. Det uppges att dessa mallar används. I 
intervjuerna beskrivs att personalen, både läkare och övrig vårdpersonal, dokumenterar i 
journalsystemet vilken information patienten fått och vad de i kontakt med patienten har 
kommit överens om. I intervjuerna med verksamheten påpekas vikten av information utifrån 
att patienter som inte fått tillräcklig/inte förstått informationen återkommer till vårdcentralen 
på ett eller annat sätt. På liknande sätt poängterar en PVO-chef vikten av att det framgår i 
journalsystemet vilken information patienten fått för att underlätta för övrig vårdpersonal som 
har kontakt med patienten.  
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I samtliga intervjuer framkommer det att information kring patientlagen eller 
informationsplikten inte ges vid introduktion av nyanställda eller till hyrläkare/vårdpersonal 
och är heller inte en punkt som lyfts regelbundet på APT. Företrädare för fyra av de fem 
vårdcentralerna framhåller att deras vårdcentral har en god bemanning och det finns en 
kontinuitet i personalstyrkan. I flera av intervjuerna med dessa vårdcentraler framhålls det 
som önskvärt att informationsplikten ingår i introduktion till hyrläkare/personal för att 
försäkra sig om att dessa är medvetna om och uppfyller informationsplikten. På en av 
vårdcentralerna som uppges ha en sämre bemanningssituation och därmed fler 
hyrläkare/personal har det inte varit möjligt att intervjua personalen, vilket medför svårigheter 
för oss att uttala oss om hur det ser ut på en vårdcentral med sämre bemanningssituation.  
 
Generell information 
I intervjuerna framkommer att samtliga, av de granskade, vårdcentralerna på något sätt är 
organiserade för att patienter, i alla fall där patienten är i behov av det, skall få en fast 
vårdkontakt. Olika modeller förekommer på vårdcentralerna, men ingen av de intervjuade 
uttrycker att det finns något problem kring organiseringen av fast vårdkontakt. I och med att 
det inte anses som ett problem framhåller de intervjuade att fast vårdkontakt inte är något som 
de informerar patienterna om.  
 
Avseende vårdgarantin uppgav alla intervjuade att patienter informeras om den vårdgaranti 
som gäller när vårdcentralen skickar remisser till sjukhusen. Här framhåller de flesta 
intervjuade att det finns en markering på remissen som fylls i och skickas om patienten 
accepterar vård på annat sjukhus. Däremot informeras inte patienter om vårdgarantin, 
avseende kontakt samma dag eller läkarbesök inom sju dagar, på någon av de tillfrågade 
vårdcentralerna. I intervjuerna med personal och verksamhetschefer framhålls i fyra av de 
utvalda vårdcentralerna att de i stort sätt håller vårdgarantin och att de därför inte behöver 
informera patienter om den. I KoK-boken framgår att vårdcentralen ansvarar för att försäkra 
sig om att patienten är informerad och har förstått reglerna om vårdgaranti och valfrihet som 
gäller i Västra Götalandsregionen samt att de ska ha rutiner för information till patienter om 
vård och besöksgarantier.  
 
I intervjuerna framkommer att patienter inte heller informeras om möjligheten att få en ny 
medicinsk bedömning. De flesta menar att möjligheten till ny medicinsk bedömning ges om 
patienten inte är nöjd, vilket då kan hanteras direkt av läkarna eller lyftas till 
verksamhetschefen. I dessa fall kan en ny fast vårdkontakt erbjudas. På en vårdcentral 
förklarar personalen att en ny medicinsk bedömning kan användas om läkaren inte förstår vad 
som är fel, på den vårdcentralen kan då både personal inom och utom vårdcentralen användas 
för en ny bedömning. Här påpekas också att ny bedömning kan ges i de fall läkaren och 
patienten inte har samma åsikt. Personalen förtydligar att detta är en avvägning och det kan 
inte erbjudas till alla.  
 
I intervjuerna med PVO-cheferna poängteras att de generella informationsdelarna lyftsmed 
patienter på förekommen anledning och inte i varje patientmöte.  
 
Anpassas informationen till mottagarens individuella förutsättningar? 
Specifik information 
I alla intervjuer framkommer att personalen arbetar på olika sätt utifrån individens 
förutsättningar. Tolk lyfts ofta som ett exempel vilka används i de fall det behövs. Det 
uttrycks inte att det skulle finnas något problem med tillgången på tolkar, i alla fall inte tolk 
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över telefon. Däremot har ingen av de utvalda vårdcentralerna haft en stor andel icke 
svenskspråkiga patienter, varpå synen på tillgång till tolkar kan vara en annan på 
vårdcentraler med större behov av tolk. Utöver tolkar nämner personalen att de försöker 
involvera närstående, gode män och föräldrar i de fall detta upplevs behövas. Det nämns 
också att material finns på olika språk, att informationsfilmer kan användas, förtryckta 
broschyrer finns för olika hälsotillstånd eller att informationen ”leks” fram gentemot barn. 

Här lyfts även Motiverande samtal (MI) som en modell som används för livsstilsförändrande 
behandlingar. I en intervju med personal lyfts att dessa frågor kan diskuteras på läkarmötena 
men även på APT.  
 
I KoK-boken framgår att i patientansvaret ingår att ge individuellt anpassad information samt 
råd och stöd till patient och närstående. 
 
Försäkrar sig vårdpersonalen om att mottagaren har förstått informationen?  
Specifik information 
I intervjuerna med läkare och i viss mån även verksamhetscheferna lyfts 
konsultationsteknikdelen, som är en obligatorisk del i ST-tjänstgöringen inom allmänmedicin, 
fram som ett metodblock där dessa frågor belyses. Vissa av verksamhetscheferna poängterar 
att alla specialistläkare fått erbjudande att gå konsultationstekniksutbildningen. I enskilda 
intervjuer lyfts olika metoder, för att säkerställa att mottagaren förstått informationen, fram. 
Bland annat nämns att de talar långsamt och tydligt samt sammanfattar vad de har sagt. I flera 
intervjuer nämns även att de ber patienten upprepa vad som blivit sagt för att på så sätt 
säkerställa att patienten har förstått. I en av intervjuerna med PVO-cheferna framkommer att 
de har haft olika metoder uppe i ledningsgruppen, tex Teach back en metod där läkaren låter 
patienten repetera vad läkaren sagt. Däremot har det inte varit uppe i ledningsgruppen att 
vissa metoder skall läras ut eller arbetas efter. 
 
I intervjuerna med verksamheterna noteras att konsultationsteknikdelen och metoder för att 
säkerställa att patienten förstått informationen framförs i stor utsträckning då det gäller 
läkarna. Det påpekas att tekniker för detta förekommer i stor utsträckning på läkarlinjen och 
inom läkarnas vidareutbildning. Det lyfts inte fram på samma sätt för annan vårdpersonal på 
vårdcentralerna. Inte heller att dessa har konsultationsteknik som vidareutbildning eller som 
fortbildning. Det framkommer att metoder för konsultation med patienter inte förekommer 
systematiskt på APT. Däremot kan frågan kring information till patienter komma upp på APT 
i de fall det framkommit att patienter inte har förstått eller inte har fått tillräcklig information. 
En form av efterkontroll av vad som är dokumenterat i journalsystemet kring information till 
patienten sker därmed då patienter återkommer till vårdcentralen med ytterligare frågor.  
 
Lämnas skriftlig information om det behövs utifrån lagens krav? 
Specifik information 
I intervjuerna med personal framhålls att skriftligt material används i de fall det behövs. Det 
lyfts även att det finns broschyrer för olika hälsotillstånd och mycket information på 1177 
som kan skrivas ut till patienterna. På vissa vårdcentraler används även blanketten, ”Efter 
dagens besök”. Användandet av denna blankett är däremot beroende av vilken läkare som 
behandlar. Blanketten, ”Efter dagens besök”, lyfts även fram från förvaltningsledningen som 
något som skall användas. Det framkommer däremot i intervjuerna med PVO-cheferna att de 
inte vet hur mycket denna blankett används. 
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I intervjuerna med PVO-cheferna noteras att det finns mallar i journalsystemet som skall 
användas vid olika hälsotillstånd. PVO-cheferna framhåller att det finns skriftlig information i 
väntrummen, skriftlig information som de delar ut i mötet med patienter och på hemsidan.  

Bedömning 
Utifrån genomförda intervjuer bedömer vi att information till patienter avseende den specifika 
informationen, i enlighet med patientlagen 3 kap 1 §, till stor del ingår i personalens arbetssätt 
och denna information ges till patienter även om personalen inte tänker på det utifrån 
patientlagen. De ser även nyttan av information till patienten för att patienter inte skall behöva 
återkomma med frågor kring sitt hälsotillstånd. Information kring patientlagen eller 
informationsplikten ses som en självklarhet och vi bedömer det som en risk att 
informationsplikten inte ingår i introduktionen av nyanställda eller inhyrd 
bemanningspersonal. I intervjuer har önskemål om att dessa delar borde ingå i introduktion 
både avseende nyanställda samt inhyrd personal framkommit.  
 
Vi bedömer att personalen utifrån vad som framkommit i intervjuerna arbetar med att anpassa 
informationen utifrån patientens förutsättningar, arbetar med att säkerställa att patienten 
förstått och arbetar med skriftlig information när det anses behövas.  
Däremot visar granskningen att det inte förekommer ett systematiskt arbete på 
vårdcentralsnivå kring vilken information patienter har rätt till vare sig utifrån lagen eller 
kring metoder för att informera patienter. I och med att det saknas ett systematiskt arbete 
kring information till patienter finns risk att personalen på vårdcentralerna har olika syn på 
vilken och hur mycket information som skall ges till patienterna. Önskemål om att 
informationsplikten och patientlagen borde lyftas mer systematiskt under året och som ett 
återkommande tema på APT har lyfts av personalen på flera vårdcentraler. 
 
Vi bedömer vidare utifrån granskningen att det finns risker med att alla delar inom den 
specifika informationen inte informeras om i tillräcklig utsträckning, tex hjälpmedel. 
 
Vi bedömer att det finns brister kring information till patienter avseende den generella 
informationen, i enlighet med patientlagen 3 kap 2§. Alla vårdcentraler som varit en del av 
granskningen lyfter fram att de inte informerar systematiskt i dessa delar. Vårdcentralerna 
lever därmed inte upp till delarna i KoK-boken kring information till patienter avseende 
vårdgarantin och valfrihet som gäller i Västra Götalandsregionen. Det finns även en risk att 
alla patienter inte ges samma möjlighet till en ny medicinsk bedömning. Dels uttrycks det i 
intervjuer att läkaren gör en bedömning om patienten skall informeras om att de har möjlighet 
till en ny medicinsk bedömning dels varierar det mellan vårdcentralerna om det används 
personal inom eller utom vårdcentralen. 

Följer Primärvårdsstyrelsen upp att informationsplikten utförs? 
I den nationella patientenkäten som genomförs varje år av SKL ingår ett block kring 
information och kunskap. En del av detta block behandlar frågor kring om patienterna tycker 
att de fått tillräcklig information kring sin vård/behandling, medicinering och eventuella 
biverkningar, varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt 
hälsotillstånd. Resultatet för Närhälsan har varit uppe som information på 
Primärvårdsstyrelsens möte den 2018-04-23. 
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Resultatet för Närhälsans hade totalt sett förbättrats mellan 2016 och 2017 utifrån blocket 
kring information och kunskap. Däremot konstateras att det skiljer det sig mycket åt mellan 
vårdcentralerna inom Närhälsan utifrån blocket information och kunskap. 
 
I intervjuerna med PVO-chefer konstateras att patientlagen och informationsplikten 
informerades om när lagen trädde i kraft. Alla PVO-chefer lyfte fram att det däremot inte har 
varit någon regelbundenhet kring informationsplikten och frågan har inte har varit aktuell i 
förvaltningsledningen sedan den trädde i kraft. I protokollen från primärvårdsstyrelsen har vi 
inte kunnat se att informationsplikten eller patientlagen varit uppe på dagordningen under 
2018. I en av intervjuerna med PVO-cheferna framhålls att Närhälsans organisation är högst 
medveten om informationsdelen till patienter och att de vill ha en så bra dialog som möjligt. 
PVO-chefen menar att det finns en allmän dialog kring detta område, men att det finns 
problem för Närhälsan kring dessa frågor i form av att det är många hyrläkare. Vidare menar 
PVO-chefen att frågan är uppe i styrelsen utifrån problem med personalbrist och att detta 
leder till en kvalitetsbrist även utifrån informationsplikten. Vidare framkommer att det finns 
en checklista för hyrläkare, men informationsplikten är inte en del av den checklistan. 
 
En PVO-chef lyfter att det saknas rutiner kring patientlagen och informationsplikten samt att 
PVO-chefen tyckte att det bör finnas. Hen beskriver vidare att det inte finns någon systematik 
i att det inom verksamheten ska informeras och diskuteras utifrån valda ämnen eller lagar. 
Hen poängterar även att enkäter kan visa att några av vårdcentralerna har problem inom olika 
områden.  
 
Flera PVO-chefer framhåller även att informationsplikten berörs i delar inom Närhälsans 
affärsplan, främst under delaktighet och tillgänglighet.  
 
Vi har inte kunnat se att det gjorts en uppföljning av hur lagen har implementerats eller 
efterlevs.  

Bedömning 
Utifrån protokollsgranskningen kan vi inte se att primärvårdsstyrelsen följer upp om 
informationsplikten efterlevs. Vi bedömer att primärvårdsstyrelsen inte säkerställt lagens krav 
på informationsplikt.  
 
Utifrån vad som framkommer i intervjuerna finns en risk för att vårdcentraler med sämre 
bemanningssituation har svårare än de med god bemanning att uppfylla informationsplikten.  
 
Vidare bedömer vi att det saknas rutiner och en systematisk information kring 
informationsplikten. Vi konstaterar även att rutiner kring området har efterfrågats både av 
personal och PVO-chefer under granskningens gång. 

Följer Primärvårdsstyrelsen upp om verksamheten är organiserad 
så att personalen kan uppfylla informationsplikten? 
Personalen på de utvalda vårdcentralerna lyfter fram att informationen till patienterna ryms 
inom besöket. Det uttrycks inte i någon av intervjuerna att det finns för lite tid i mötet med 
patienten. Däremot lyfter en vårdcentral fram att de i majoriteten av patientbesöken har en 
längre utsatt tid vilket de lyfter som något väldigt positivt utifrån många aspekter däribland 
informationsplikten. Primärvårdsdirektören uppger att det finns olika modeller för hur 
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vårdcentralerna organiserar sig både utifrån fast vårdkontakt men även utifrån besökstid 
beroende på hur bemanning på vårdcentralen ser ut samt i vilket område den ligger. Det har 
däremot inte gjorts någon uppföljning av detta.  
 
I Närhälsans affärsplan återfinns aktiviteten; Arbeta för god kontinuitet, till exempel fast 
vårdkontakt. Affärsplanen lyfts upp löpande vid styrelsens bord men framförallt avseende de 
indikatorer som är kopplade till den ekonomiska ersättningen. Övriga indikatorer lyfts enbart 
vid de tillfällen som nya mätvärden finns att redovisa. 
 
Vi har inte kunnat sett att det skett en uppföljning avseende hur vårdcentralerna har 
organiserat sig i primärvårdsstyrelsens protokoll.  

Bedömning 
Ingen av de intervjuade framhåller att det finns något problem utifrån hur besökstid eller fast 
vårdkontakt är organiserad. Vi konstaterar vidare att det inte har genomförts någon 
uppföljning av dessa områden inom primärvården. Enligt lagens förarbeten har vårdpersonal 
ansvar för att informationsplikten utförs men det är också vårdgivarens ansvar att organisera 
verksamheten så att personal kan uppfylla informationsplikten. Den variation i organisering 
som finns beroende på bemanningssituation och geografiskt läge och att det inte följs upp gör 
att vi bedömer att det finns en risk att primärvårdsstyrelsen inte har organiserat verksamheten 
så man kan uppfylla lagkraven.  
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Slutsatser 
Revisionsfråga Bedömning 
Utför personalen 
informationsplikten 
på Närhälsans 
vårdcentraler? 

Vi bedömer att information till patienter avseende den specifika 
informationen till stor del ingår i personalens arbetssätt.  
 
Information kring patientlagen eller informationsplikten ses som en 
självklarhet och vi bedömer det som en risk att informationsplikten 
inte ingår i introduktionen av nyanställda eller inhyrd 
bemanningspersonal.  
 
Det saknas ett systematiskt arbete kring information till patienter 
och risk finns att personalen på vårdcentralerna har olika syn på 
vilken och hur mycket information som skall ges till patienterna. Vi 
bedömer att det finns risk att alla delar inom den specifika 
informationen inte informeras om i tillräcklig utsträckning, till 
exempel hjälpmedel. 
 
Information till patienter avseende den generella informationen 
lyser med sin frånvaro. De intervjuade anger att de inte informerar 
systematiskt i dessa delar. Vårdcentralerna lever därmed inte upp till 
delarna i KoK-boken kring information till patienter avseende 
vårdgarantin och valfrihet som gäller i Västra Götalandsregionen.  
 
Utifrån vad som kommer fram i intervjuerna finns det ocskå en risk 
att alla patienter inte ges samma möjlighet till en ny medicinsk 
bedömning. 
 
Vi bedömer att personalen inte utför informationsplikten utifrån 
patientlagens och KoK-bokens alla delar. 

Följer 
Primärvårdsstyrelsen 
upp att 
informationsplikten 
utförs? 

Det finns risk för att vårdcentraler med sämre bemanningssituation 
har svårare att uppfylla informationsplikten utifrån vad som 
framkommit i intervjuerna.  
 
Vi bedömer att det saknas rutiner och en systematisk information 
kring informationsplikten. Vi konstaterar även att rutiner kring 
området har efterfrågats både av personal och PVO-chefer under 
granskningens gång. 
 
Vi bedömer att primärvårdsstyrelsen till viss del har följt upp hur 
informationsplikten utförs.  

Följer 
Primärvårdsstyrelsen 
upp om 
verksamheten är 
organiserad så att 
personalen kan 
uppfylla 
informationsplikten? 

Ingen av de intervjuade framhåller att det finns något problem 
utifrån hur besökstid eller fast vårdkontakt är organiserad. 
 
Vi konstaterar vidare att det inte har genomförts någon uppföljning 
av dessa områden inom primärvården. 
 
Den variation i organisering som finns beroende på 
bemanningssituation och geografiskt läge och att det inte följs upp 
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gör att vi bedömer att det finns en risk att primärvårdsstyrelsen inte 
har organiserat verksamheten så man kan uppfylla lagkraven.  

 

Rekommendationer 
Primärvårdsstyrelsen rekommenderas att: 

 Säkerställa att alla delar av informationsplikten enligt patientlagen, både den generella 
och den specifika informationen, utförs, följs upp och bedöms. 

 Säkerställa att den Nationella patientenkätens resultat analyseras och tillgängliggörs 
för verksamheten. 

 Utifrån resultat i den Nationella patientenkäten och övrig uppföljning, fatta beslut om 
uppdrag till förvaltningen och verksamheten med krav på återapportering.   
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