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Vad är nytt?

Anne Haglund Olmarker, chefläkare
Maria Hansson, sjukhusjurist

Ny patientlag från 1 januari 2015

Målet för hälso- och sjukvården 
i Sverige

� God hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen

� Vård ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans 
värdighet

� Den som har störst behov av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården

Ny patientlag 2015

Ny patientlag 2015

• Inledande bestämmelser (1 kap.)

• Tillgänglighet (2 kap.)

• Information (3 kap.)

• Samtycke (4 kap.)

• Delaktighet (5 kap.)

• Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.)

• Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.)

• Ny medicinsk bedömning (8 kap.)

• Val av utförare (9 kap.)

• Personuppgifter och intyg (10 kap.)

• Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

Ny patientlag 1 januari 2015

Stärkt ställning för 
patienten!

– Information, 
integritet och 
delaktighet

– Rätt att välja 
vårdgivare
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Tillgänglighet

� Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig
� Patienten ska, om det inte är uppenbart 

obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning 
av sitt hälsotillstånd

� Vårdgaranti gäller!
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Information i patientmötet
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  (nytt i lagen)
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Information i patientmötet
5. Det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet (nytt i 
lagen)

6. Väsentliga risker för 
komplikationer och 
biverkningar

7. Eftervård (nytt i lagen)
8. Metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada
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Patient ska även få information om 

1. Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast 
läkarkontakt (endast primärvård) samt vårdgivare och 
utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

2. Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en 
fast vårdkontakt

3. Vårdgarantin
4. Möjligheten att hos försäkringskassan få upplysningar 

om vård i ett EES-land eller i Schweiz.
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Vem ansvarar för att information ges?

Informationsskyldigheten åligger i första hand den som 
har det direkta ansvaret för vårdsituationen!

Viktigt med bra informationsmaterial som 
komplement till muntlig information!
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Om inte patienten kan ta emot 
information

� Om information inte kan lämnas till patienten 
själv ska den om möjligt lämnas till närstående

– I undantagsfall kan sekretess föreligga
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Information till barn och vårdnadshavare

� När patienten är ett barn ska även barnets 
vårdnadshavare få information 
– Sekretess kan gälla! 

� Med barnets ökade mognad och stigande ålder 
ska hänsyn tas till barnets vilja!
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Information

� Ska anpassas till mottagarens: 
– Ålder
– Mognad
– Erfarenhet
– Språkliga bakgrund
– Andra individuella förutsättningar

� OBS! Mottagarens önskan att avstå från information ska 
respekteras. Dokumentera!

Ny patientlag 2015
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Samtycke
Patientens självbestämmande och integritet ska 
respekteras

Hälso- och sjukvård får bara ges efter samtycke

� Undantag: 
– Akut vård när patientens liv eller hälsa är i fara, även 

om vilja inte kan utredas tex vid medvetslöshet
– Tvångslagstiftning (smitta eller psykiatrisk 

tvångsvård)
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Samtycke från barn

� Barnets inställning 
ska tillmätas 
betydelse i 
förhållande till ålder 
och mognad.
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Delaktighet
� Vård ska ges i samråd med patienten 
� Utgå från patientens önskemål och individuella 

förutsättningar
� Närstående ska få möjlighet att 

medverka, om lämpligt och                                             
om inte sekretess hindrar
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Rätt till fast vårdkontakt

� Om patienten begär det, eller det är nödvändigt, 
ska en fast vårdkontakt utses

� Verksamhetschefen ansvarar för att det utses en 
vårdkontakt om så önskas eller behövs
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Val av behandlingsalternativ

� Om flera alternativ står i överenstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet ska
patienten få möjlighet att välja 

MEN
� Begränsas av om valet

framstår som befogat

Samma sak gäller hjälpmedel
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Vem avgör vad som är befogat?
– Avgörs av egna rutiner inom verksamheterna (VC)
– Hänsyn ska tas till sjukdomstillstånd och kostnad

– Icke nöjd patient hänvisas till patientnämnden
– Beslut om vad som är befogat kan inte överklagas

Ny patientlag 2015
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Ny medicinsk bedömning

� Rätt till ny medicinsk bedömning 

– Ny terminologi, tidigare benämnd förnyad medicinsk 

bedömning

– Vid livshotande/allvarlig sjukdom
– Pat har rätt att välja var ny medicinsk bedömning ska 

göras, både inom och utom det egna landstinget
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Efter ny medicinsk bedömning

� Patient ska erbjudas behandling enligt den nya 
medicinska bedömningen om:
– Behandlingen står i överenstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet OCH
– Kostnaden för behandling framstår som befogad
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Ökad valfrihet – val av utförare
� Offentligt 

finansierad 
primärvård och 
öppen 
specialistvård i 
hela landet 

Ny patientlag 2015

Mer om valfriheten
� Hemlandstinget svarar för kostnaden
� Hemlandstingets eventuella remisskrav gäller
� Patienten omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti
� I övrigt samma villkor som vårdlandstingets invånare

– Lista sig i andra landsting
– Få ny medicinsk bedömning
– Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård
– Välja fast vårdkontakt
För VGR:s invånare behövs ingen remiss till öppen-, specialist-
eller primärvård.
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Kontakt Remiss?
Vård-
kostnad

Rese-
kostnad

Valfrihet Pat söker Utan/med 
remiss

Hem-
landstinget

Patient

Vårdgaranti Enligt avtal
Hänvisas 
enligt avtal

Hem-
landsting

Hem-
landstinget

Specialistremiss Om befogat Remiss
Hem-
landsting

Hem-
landstinget

Ny medicinsk 
bedömning

Om befogat Remiss
Hem-
landsting

Hem-
landstinget

Ny behandling
Om befogat

Remiss
Hem-
landsting

Hem-
landstinget
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Sammanfattning ny patientlag:
� Individuell information 

– Om hälsotillstånd och behandling inkl. alternativ, tid och risker 
– Vårdgaranti o alternativa vårdgivare, inkl. EES

� Delaktighet och medverkan
– Efter önskemål och individuella förutsättningar
– Tex val av behandling

� Samtycke
– ”skriftligt, muntligt eller på annat sätt”

Sammanfattning patientlag
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Sammanfattning ny patientlag:
� Vuxna beslutsoförmögna

– Reglerar praxis tex i akutläge

� Barnets inflytande
– Barnets bästa
– Ålder och mognad

� Val av utförare
– Offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela 

landet 

� Rätt till ny medicinsk bedömning 

Sammanfattning patientlag

Största skillnaderna!

� Delaktighet!
� Ökat informationskrav (tidpunkt för förväntad 

vård, vård- och behandlingsförlopp, eftervård, 
förebyggande)

� Fritt vårdval för öppen specialistvård

Sammanfattning patientlag

Läs mer…

� 1177 Vårdguidens e-tjänster
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/patientlagen/

� http://www.vgregion.se/patientlagen

� http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Ledning/G
emensam-administration/Kansli/Nya-patientlagen/

Ny patientlag

Tack!

anne.olmarker@vgregion.se
maria.l.hansson@vgregion.se


