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Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer        Mina rättigheter som patient 

Tillämpning av patientlagen 

Patientlagen stärker och tydliggör patientens ställning, integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Delar av lagen omfattar både kommuner och regioners ansvarsområden medan andra 

delar endast gäller för regioner. 

Patientlagen reglerar till exempel vårdens informationsplikt gentemot patienten. Vidare regleras 

patientens delaktighet, barns inflytande över sin vård, personuppgifter och intyg samt synpunkter, 

klagomål och patientsäkerhet. 

Patientens rätt är tillämpningen av patientlagen och är en blandning av rättigheter och 

bestämmelser inom regionen. Syftet är att du ska ha inflytande över och vara mer delaktig i din 

vård. 

Exempel på patienträttigheter 

• Du ska få möjlighet att planera din vård tillsammans med din läkare och 

kontaktsjuksköterska. 

• Du har rätt att få begriplig information om din sjukdom och den behandling du erbjuds. 

• Informationen ska lämnas skriftligt om du vill det. 

• Du har rätt att framföra egna önskemål om behandling eller vård till din läkare. Du ska 

också få information om möjligheten att välja olika behandlingsalternativ. Läkaren är 

dock den som slutligt bedömer om önskad vård är medicinskt motiverad och i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Du har rätt till en fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna olika insatser och 

förmedla kontakter inom vården. Inom cancervården är det i allmänhet 

kontaktsjuksköterskan som ansvarar för den fasta vårdkontakten. 

• Du har rätt att säga nej till vård och behandling och du kan också avbryta pågående 

behandling och lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när du vill. Om så sker kan din 

läkare inte ansvara för följderna av detta val utan ansvaret blir ditt eget. 

• Du har rätt att få se din journal. Journalen tillhör vården, men du kan begära att få en 

kopia på önskade handlingar. Du kan också läsa din journal på Mina Sidor på 1177.se. 

• Du kan ha rätt till ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion. Det innebär att du 

vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan få möjlighet att diskutera 

sjukdomen och behandlingen med ytterligare en läkare i valfri region. 

► Läs mer om patientlagen på 1177.se. Sök på Patientlagen.  

 

https://www.1177.se/Tema/Patientlagen/

