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Landstingsstyrelsen

Yttrande över delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning
(SOU 2008:127)

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över delbetänkandet
Några förslag för att stärka patientens ställning.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna patientnämndens yttrande och i
övrigt anföra följande.
Det är mycket angeläget att vi har en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård som
ges till våra invånare efter behov. Alla invånare ska ha rätt till en god vård oavsett
exempelvis kön, inkomst, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessutom är det
viktigt att patientens ställning stärks och att hälso- och sjukvården sätter patienten i
fokus.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för oss. Landstingsstyrelsen håller med om att den nuvarande vårdgaranti bör lagregleras och instämmer även i att patientens landsting bör se till att patienten utan extra kostnader
kan få vård hos en annan vårdgivare, om det vid tiden för beslut om vård eller besök
är troligt att vårdgarantins längsta godtagbara väntetider kommer att överträdas.
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Landstingsstyrelsen anser att delbetänkandets förslag om individuellt anpassad information är mycket bra. Det är väsentligt att alla invånare har god tillgång till information som är objektiv, lättillgänglig och faktabaserad. Utredningen föreslår att
patienter vid behov ska få en fast vårdkontakt. Detta är någonting som landstingsstyrelsen stödjer. Kontinuitet för patienten skapar trygghet och påverkar prognosen för
sjukdomsförloppet. Rätten att få en förnyad medicinsk bedömning (second opinion)
stärker patientens ställning och stöds av landstingsstyrelsen.
Dagens lagstiftning anger vilka skyldigheter vårdgivarna har gentemot patienterna
istället för att utgå ifrån patienternas rättigheter. Landstingsstyrelsen är i stort positiv
till förslaget rörande en lagreglering av patientens rättigheter. I framtiden vill landstingsstyrelsen gå ett steg längre än utredningens förslag, på så vis att patienträttigheterna samlas i en sammanhållen patienträttighetslag.

Catharina Elmsäter-Svärd

Filippa Reinfeldt

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 24 april 2009
yttra sig över delbetänkandet ”Några förslag för att stärka patientens ställning”.
En sammanfattning över delbetänkandet bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsnämnden,
patientnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande överlämna direktörens utlåtande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 17 mars 2009avgett yttrande enligt förvaltningens förslag (bilaga).
S-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården är till för att främja befolkningens hälsa och ge en god vård efter behov. Patienterna bör därför ges en ytterligt stark
ställning.
En stärkt ställning för patienten måste innebära att de utfästelser som görs inom hälso- och sjukvården uppfylls. I dagsläget kan vi konstatera att landstingets vårdgaranti
inte uppfylls. I december 2008 uppfylldes vårdgarantin i endast 65 % av alla områden. Vårdgarantin om väntetid till nybesök till specialistmottagning är 30 dagar.
Denna vårdgaranti uppfylldes endast till 45 % under 2008. För behandlingar uppfylldes den till 78 %.
Informationen till patienterna om vilka rättigheter man har måste förbättras. Vårdguidens uppdrag måste byggas ut så att samtliga vårdleverantörer redovisar uppskattade väntetider.
Patienterna och invånarna måste ges möjlighet att jämföra vården hos olika vårdgivare. Tyvärr har de borgerliga ännu inte säkerställt att invånarna ges reella möjligheter
att jämföra kvaliteten hos olika utförare. Relevant, lättillänglig och begriplig information måste lämnas om de olika aktörerna. Trots att de husläkarna som auktoriserats inom Vårdval Stockholm varit igång i drygt ett år finns ingen mer utvecklad information om den medicinska kvaliteten. Jämförelserna av husläkarna är begränsade
och innehåller endast uppgifter om patientnöjdhet och telefontillgänglighet. På de
övriga områden där Vårdval införts saknas helt information. De vårdval till bland
annat kataraktoperationer och ögonbottenundersökningar som införts blir därmed ett
tomt slag i luften.
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Vad gäller övriga ställningstaganden avser vi att återkomma vid landstingsstyrelsens
behandling.”
MP-ledamoten lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Miljöpartiet anser att åtgärder för att stärka patientens ställning är nödvändiga för
att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården långsiktigt ska kunna främja
befolkningens tilltro till hälso- och sjukvården. Utfästelser som ges måste också bli
verklighet. Om detta sker kan rättigheterna juridiskt hanteras i form av skyldigheter
för landstingen.
Miljöpartiet stödjer förvaltningens yttrande men vi vill även göra en kommentar av
patienternas rättigheter att välja hälso- och sjukvård i annat EU-land.
I betänkandet framförs att regeringen har övervägt att lagstifta om rätten till ersättning för vård i annat EES-land men att arbetet nu fördröjts delvis eftersom ett aviserat EU-direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård försenats. Miljöpartiet beklagar detta dröjsmål. Det är också viktigt att patienten får rätt att välja
vårdinsatser i andra EU-länder med behandlingsmetoder som ännu inte används i
Sverige men som anses evidensbaserade i det land där vården utförs.”

Patientnämnden har den 19 februari 2009 avgett yttrande enligt förvaltningens förslag (bilaga).

Stockholms läns sjukvårdsområdes styrelse (SLSO) har den 6 april 2009 avgett
yttrande enligt sjukvårdsdirektörens förslag (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2009.

