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Sammanträde med: 
 
Patientnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2021-12-06 
 
Tid: kl. 09:30-12:00 
 
Plats: Digitalt 
 
 
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. 
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 
 
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 
 
 
Ledamöter kallas 
Lilla Alkman (KD), ordförande 
Jan Zetterqvist (S), vice ordförande 
Anna Stark (M), 2:e vice ordförande 
Veronica Ulfgren (S) 
Liliana Benito Stenberg (S) 
Christina Pettersson (C) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Carina Riberg (MP) 
Richard Sandström (SD) 

Ersättare underrättas 
Bengt Svensson (M) 
Ewa Viktorsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Eva Rysén (S) 
Annica Vissberger (KD) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Cecilia Albertsson (M) 
Anders Franzon (L) 
Ellinor Rasmussen (SD) 
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Föredragningslista  

 

 
 
  

 1. Val av justerare 
Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Patientnämnden beslutar att ordföranden och Anna Stark (M) justerar dagens 
protokoll med Veronica Ulfgren (S) som ersättare. 

  

Protokollet ska vara justerat senast 20 december.  
 

 
 2. Klagomål från patienter med psykisk ohälsa 

Diarienummer: 21PN1196 
Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Patientnämnden föreslås besluta 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till regionfullmäktige 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Förvaltningsövergripande 
Chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Inspektionen för vård och 
omsorg, avdelning mitt 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till etikrådet 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till redaktionerna för tidskrifterna 
Tillsammans och Leva 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Regiondirektören 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Hälso- och sjukvårdsdirektören 
 
Sammanfattning 
Patientnämndens kansli sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården som 
inkommit från patienter, eller deras närstående, med psykisk ohälsa. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM 
 Rapport: klagomål från patienter med psykisk ohälsa 
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Föredragningslista  

 

 
 
  

 
 3. Helårsanalys 2021-års ärenden 

Diarienummer: 21PN1333 
Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Patientnämnden beslutar  

  

att   ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
Information från patientnämndens kansli gällande kommande redovisning av 
helårsanalys av 2021-års ärenden 
 

 
 4. Information 

Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Patientnämnden beslutar  

  

att   ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
Inbjuden gäst - Spyridon Kilaidakis  Chefsöverläkare på Beroendecentrum 

  

Information från kansliet. 
 

 
 5. Delegationsbeslut - 2021 

Diarienummer: 21PN87 
Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Patientnämnden beslutar  
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Föredragningslista  

 

 
 
  

att  ta delegationsbesluten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
Presenteras på nämnden.  
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Klagomål från patienter med 

psykisk ohälsa 
21PN1196 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Patientnämndens kansli, Anita Söderlind 2021-12-06 Dnr: 21PN1196-1 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Patientnämnden 

 

 

Klagomål från patienter med psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 
Patientnämnden föreslås besluta  
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till regionfullmäktige 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Förvaltningsövergripande 
Chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Inspektionen för vård och 
omsorg, avdelning mitt 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till etikrådet 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till redaktionerna för tidskrifterna 
Tillsammans och Leva 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Regiondirektören 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Hälso- och sjukvårdsdirektören 
 

Sammanfattning 
Patientnämndens kansli sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården som 
inkommit från patienter, eller deras närstående, med psykisk ohälsa. 

Ärendebeskrivning 
Rapportunderlaget utgörs av de 809 klagomålsärenden som inkom perioden 1 
januari 2021 till 31 augusti 2021. Av dessa söktes de ärenden fram där det var 
registrerat att patienten lider av någon form av psykisk ohälsa. Det var 131 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Patientnämndens kansli, Anita Söderlind 2021-12-06 Dnr: 21PN1196-1 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

ärenden och dessa ärenden granskades. De klagomål som återkom i högre 
omfattning än andra handlade om att patienten inte uppfattat sig som delaktig, 
klagomål som har med läkemedel att göra och klagomål som gällde 
patientjournalen. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Sammanställningen förväntas inte få några kända konsekvenser för miljö-, 
barn- eller jämställdshetsperspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Sammanställningen förväntas inte få några kända ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Sammanställningen: Klagomål från patienter med psykisk ohälsa. 

 

Sofia Wange och Anita Söderlind  
Handläggare 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Förvaltningsövergripande Chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning Mitt 
Etikrådet 
Redaktionerna för tidskrifterna Tillsammans och Leva 
Regiondirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
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Under perioden 1 januari 2021 till 31 augusti 
2021 registrerade patientnämnden totalt 809 

ärenden där patienter hade klagomål och synpunk-
ter på hälso- och sjukvården i Region Örebro län. 

I 131 av dessa är det registrerat att patienterna 
har någon form av psykisk ohälsa. Alla klagomål 
kategoriseras utifrån vissa givna delproblem. I de 
131 ärenden där patienterna led av psykisk ohälsa är 
det tre delproblem som sticker ut. De är vanligare 
i ärenden som kategoriserats med ”psykisk ohälsa” 
än övriga ärenden under samma period. Delpro-
blemen är delaktig, läkemedel och patientjournal. 
Dessa delproblem förekommer i totalt 74 av de 131 

ärendena. I kategoriseringen kan flera delproblem 
anges i samman ärende. De flesta klagomålen som 
är granskade i rapporten riktar sig till psykiatrin 
eller till någon vårdcentral.  

I rapportunderlaget, 131 ärenden, var 59 procent 
kvinnor. När man tittar på könsfördelningen för 
samtliga 809 ärenden blir siffran något lägre, 55 
procent var kvinnor. Den åldersmässiga fördel-
ningen ser också lite annorlunda ut. Personer med 
psykisk ohälsa som lämnar in klagomål finns fram-
för allt i åldersspannet 20-49 år. Om man tittar på 
samtliga ärenden är det fler personer som är 50 år 
gamla och äldre.

Klagomål eller synpunkter till patientnämnden från

patienter med psykisk ohälsa

 

30%
27%

14%

22%

18%

7%

Delaktighet Läkemedel Patientjournalen

Patienter med psykisk ohälsa Övriga patienter

Diagrammet visar förekomsten av delproblemen ”Delaktig”, ”Läkemedel” och ”Patientjournalen” i ärenden 
som kategoriserats med ”Psykisk ohälsa” och övriga ärenden under perioden 1 januari–31 augusti 2021.

Om rapporten

”Han som utredde mig lyssnade aldrig på 
mig, mina tankar eller försökte förstå mig.”

Rapport
2021-12-06

21PN1196
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I 39 av klagomålen finns synpunkter på att 
patienten inte görs helt delaktig i sina kontakter 

med hälso- och sjukvården. Det klagomål som 
dominerar är att patienten, eller närstående, inte 
tycker att vården lyssnar till det man säger. Ofta 
nämns att patienter eller anhöriga känner att de 
inte tas på allvar.

 I 19 av dessa ärenden handlar det om kontakter 
med psykiatrin. I tio gäller det vårdcentraler och i 
sex klagomål är patienten ett barn och föräldrarna 
framför klagomål på att de inte görs delaktiga i 
barnets vård.

I flera av klagomålen handlar det om att det tas 
beslut om läkemedel där patienten inte får tillräck-
ligt med information om varför. Det kanske är ett 

läkemedel som byts ut eller ett läkemedel som inte 
längre förskrivs. När vården inte lyckas förmedla 
information om varför, så upplever sig patienten 
inte lyssnad till och därmed heller inte delaktig.

När det gäller klagomål på att man som patient inte 
görs delaktig har vi sett en könsskillnad. Männen 
med psykisk ohälsa har högre andel sådana klago-
mål jämfört med övriga män, 33 procent respektive 
18 procent. När det gäller kvinnorna finns ingen 
sådan skillnad.

Bland patienterna med psykisk ohälsa finns en 
skillnad mellan äldre och yngre patienter. Patienter 
49 år och yngre är mer benägna att klaga på något 
som har med att inte vara delaktig att göra, än de 
som är 50 år och äldre.

”Patienten önskade få sin vanliga 
medicin insatt igen, men läkaren 

lyssnade inte på detta.”

I 35 av klagomålen finns synpunkter på läke-
medel. Som redan framgått hänger dessa kla-

gomål ofta samman med klagomål på brister vad 
gäller att låta patienten vara delaktig. Gemensamt 
för 12 av dessa ärenden är att patienten uppgett 
sig ha diagnos ADHD. De upplever problem med 
förskrivning av ADHD-läkemedel. Ibland kommer 
läkemedlet försent, ibland är det felaktiga doser 
och i flera fall så får man inte den medicin som 
man vill ha.

Andra klagomål handlar om att vården ändrar på 
den medicinering patienten har och att det brister 
i uppföljning av medicineringen.

Några av klagomålen handlar om att man nekas 
läkemedel och att man får biverkningar.

Bland patienterna med psykisk ohälsa finns en 
skillnad mellan äldre och yngre patienter. Patien-
ter från 50 år och äldre är mer benägna att klaga 
på något som har med läkemedel att göra, än de 
som är yngre.

”Varför vågar läkaren inte ta en 
diskussion och förklara för mig varför 

han inte vill ge mig medicinen?”

”Varför fungerar det så dåligt när 
man gör enligt föreskrifterna? Det är 
alltid problem med förskrivning. Det 
blir problem främst i mitt jobb då jag 

är beroende av medicinerna.”

Klagomål som gäller delaktighet

Klagomål som gäller läkemedel
”Läkaren satte ut alla mediciner utan 

uppföljning av vare sig sköterska 
eller läkare. Jag känner mig bort-

glömd och osynlig.”

”Jag träffade läkaren för att få läkarintyg 
men läkaren ändrade all min medici-

nering. Jag blev sjuk av det. Kände mig 
paranoid och vågade inte gå ut. Rör inte 

fungerande medicinering [!]”

9 (10)



Postadress Patientnämnden, Box 1613, 701 16 Örebro, E-post patientnamnden@regionorebrolan.se
Besöksadress Landbotorpsallén 25 A, Örebro, Tel 019-602 27 60

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

I 18 av klagomålen finns synpunkter på pa-
tientjournalen. Flera av klagomålen handlar på 

lite olika sätt om att det som står i deras journaler 
inte är riktigt sant, eller att viktig information 
saknas. 

Patienter är oroliga över att det som står kan skapa 
en orätt bild av vem man är. Man är rädd för att 

drabbas av förutfattade meningar och att den vård 
som framöver erbjuds då blir sämre. 

Även när det gäller journalföring bland patienterna 
med psykisk ohälsa och klagomål på journalföring 
finns en skillnad mellan äldre och yngre patienter. 
Patienter från 50 år och äldre är mer benägna att 
klaga på något som har med patientjournalen att 
göra, än de som är yngre.

Klagomål som gäller patientjournalen

Vid genomgång av rapportens underlag note-
rade vi att patienter också har framfört en viss 

oro för att drabbas av repressalier av vårdpersonal 
om de framför sina klagomål. Det var visserligen 
inte många ärenden men är ändå värt att notera 
att en sådan oro kan finnas.

 

”Läkarens beskrivning ger inte en 
riktig bild av min verklighet.”

”Sköterskan skrev inget om min ång-
est, bara om såromläggningen.”

”Patienten känner att saker som står 
i hennes journal inte stämmer och att 

det lagras på och ger en osann bild 
och färgar mötet i vården.”

Klagomål som gäller repressalier
”Det är med tveksamhet jag skriver 

detta klagomål. Jag är vårdbehövan-
de  och är rädd att få denna skrivelse 

emot mig.”

Vår förhoppning är att innehållet i denna rapport kan bidra till en ökad patientsäkerhet, för …
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