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Patientlagen

Gäller sedan 1 januari 2015.

Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. 

Samlar det viktigaste som rör patienten även om annan lagstiftning 
fortfarande finns kvar.

Lagens syfte är att 

• driva på utvecklingen för att öka kvaliteten i mötet med patienten.

• stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens 
integritet, självbestämmande och delaktighet bland annat genom:

- ett förtydligat krav på information 

- möjlighet att välja utförare i andra landsting
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Individuellt anpassad information, 
förtydligas

• Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, 
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella  
förutsättningar

• Det gäller även information till vårdnadshavare och andra 
närstående.

• Barn har samma rätt till information.

• Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att 
mottagaren har förstått innehåll och betydelse.

• Information ska lämnas skriftligt om det behövs eller efterfrågas.
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Delaktighet

• Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten.

• Patients medverkan i hälso- och sjukvården, genom att
själv utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder, ska utgå från  
patientens önskemål och individuella förutsättningar.

• Närstående ska få möjlighet att medverka vid utformning och 
genomförande av vården, om det är lämpligt och om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.
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Fast vårdkontakt och individuell planering

• Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
ska tillgodoses. 

• Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

• Fast vårdkontakt ska utses för patienten som begär det eller om det är     
nödvändigt för att tillgodose behov av trygghet, kontinuitet, samordning
och säkerhet.

• Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom   
primärvården.

• För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård
och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan
upprättas under de förutsättningar som anges i HSL 
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Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

• När det finns flera behandlingsalternativ som står i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska  
patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon  
föredrar. 

• Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till 
den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för    
behandlingen framstår som befogat.

• När det finns olika hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att
välja det alternativ som han eller hon föredrar. 

• Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till 
hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet   
framstår som befogat. 
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Tillgänglighet och valmöjlighet

• Möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård * i 
hela landet. 

*   primärvård, öppen specialiserad vård t.ex. dagkirurgi och  
uppföljning av vissa cancerbehandlingar i andra landsting.

• Möjlighet att lista sig hos vårdgivare i andra landsting och välja 
fast läkarkontakt.

• Vård ska ges utifrån medicinska behov på samma villkor.

• Hänsyn måste tas till remisskrav. 

• Vårdgarantin gäller enbart hemlandstinget. 

• En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller  
skada ska få möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få
en ny medicinsk bedömning.
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Läs mer…

”Min guide till säker vård”

”Din skyldighet att informera och göra                                              
patienten delaktig”

Frågor och svar om vårdens skyldighet att 
informera och göra patienten delaktig

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/vardensskyldighetattinformerao
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1177 Vårdguiden

Mer information om att:

 välja vård

 förstå och vara delaktig

 förbered ditt läkarbesök – tio tips

 inte nöjd med vården

 välja vårdmottagning, öppen specialiserad vård och hälsocentral

finns på 1177 Vårdguidens webbplats.

http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Patientlagen/

* Information riktad till vårdpersonal 1177.se/vardpersonal

* Information för barn 1177.se/barnavdelningen

* Information på andra språk 1177.se/other-languages

* Patientlagen på de nationella minoritetsspråken: 1177.se/nationella-minoritetssprak




