
 PATIENTRÄTTIGHETER 

Patienträttigheter i vården 

Patienträttigheter är en blandning av rättigheter och bestämmelser inom landstinget. Syftet är 

att du som patient ska ha inflytande över och vara mer delaktig i din vård. Läs mer på 

1177.se/patientlagen. 

 

  

Här är några exempel på patienträttigheter: 

• Du ska planera all vård tillsammans med din läkare och kontaktsjuksköterska. 

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

• Informationen ska lämnas skriftligt om du vill ha 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 avgör 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 ha rätt till ny medicinsk bedömning, ”second opinion”. Vid livshotande eller 

särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan du få möjlighet att diskutera sjukdomen och 

behandlingen med ytterligare en läkare i valfritt landsting. Prata med din läkare om hur 

du kan få en ny medicinsk bedömning. 

• Om du inte är nöjd med den vård du får, kan du klaga.  



 PATIENTRÄTTIGHETER 

Patientsynpunkter 

Tycker du att du som patient har fått fel vård eller behandling? Har du varit med om något i 

vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Kontakta i första hand din mottagning 

eller den avdelning där du blivit behandlad. Det finns även externa instanser för 

patientsynpunkter och klagomål. 

Patientnämnden 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting 

och regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör i stort sett 

all offentligt finansierad vård: landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och 

sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. De flesta 

anmälare önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte 

upprepas. 

Kontakt 

Telefon: 08-690 67 00  

Box 1753, 118 91 Stockholm  

Besöksadress: Hornsgatan 15  

Webbsida: patientnamndenstockholm.se  

E-post: registrator@pan.sll.se 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården. 

IVO tar reda på om något blev fel och i sådana fall varför det blev fel. IVO bedömer också vad 

som är viktigt att åtgärda för att inte samma sak ska ske igen. Anmälan kan till exempel handla 

om: 

• utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling 

• brister i remisshantering 

• fel vid läkemedelsbehandling 

• felaktigt utförd behandling 

• vårdrelaterade infektioner 

• fallskador som inträffar i samband med vård och behandling. 

Kontakt 

Växel: 010-788 50 00  

Box 45184, 104 30 Stockholm  

Webbsida: ivo.se  

E-post: registrator@ivo.se 

Andra instanser 

• Patientförsäkringen, webbsida: patientforsakringen.se  

• Patientförsäkringsföreningen, webbsida: pff.se  

• Läkemedelsförsäkringen, webbsida: lff.se 

http://www.lff.se/

