
LANDSTINGET I KALMAR LÄN 
 

Landstingsstyrelsens framställningar 2014:42 

 
Dnr 110401 

 

Dialog – Säker vård 

 

Medborgarutskottet och uppföljningsutskottet avlämnar härmed sin gemensamma 

slutrapport från projektarbetet Dialog – Säker vård, bilaga. 

 

Bakgrund 

 

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2011, § 

79/11, att ställa sig bakom initiativet från uppföljnings- och medborgarutskottet  

om genomförande av projekt Dialog – Säker vård. Fullmäktige uppdrog senare 

den 21 mars 2012 åt de båda utskotten att genomföra dialogen och att en delrap-

port skulle lämnas första halvåret 2013. Arbetet syftade till att inhämta kunskaper 

om hur medborgare och patienter i länet uppfattar och ser på begrepp som kvalitet 

och säker vård samt förstärka patientmedverkan i vårdarbetet. Delrapporten från 

projektet lämnades till landstingsfullmäktige den 30 maj 2013. 

 

Förslag till beslut 

 

 Landstingsfullmäktige godkänner medborgarutskottets och uppföljningsut-

skottets slutrapport över uppdrag Dialog – Säker vård. 

 Landstingsdirektören får i uppdrag att sprida resultatet i medborgardialogen 

till verksamheterna för fortsatt arbete och återkoppla resultatet av förbättrings-

arbetet till landstingsstyrelsen. 

 Medborgarutskottet får i uppdrag att se över vilka områden som är lämpliga 

för medborgardialog och planera för fortsatta medborgardialoger. 

 Medborgarutskottet får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att genom-

föra en dialog årligen i samband med landstingsfullmäktige.  

 

Borgholm den 4 juni 2014 

För landstingsstyrelsen: 

 

 

 

Anders Henriksson 

  /Alf Jönsson 
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Sammanfattning 
 
Definitionen för dialog är att medborgarna ges möjlighet att möta andra för 
att föra samtal om olika frågor som rör samhällets utveckling. 
Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för sin 
syn på frågan och man behöver inte komma till konsensus. 
Syftet med medborgardialogen i Landstinget i Kalmar län är att bidra till att 
nå målet Sveriges säkraste Hälso- och sjukvård genom att utveckla dialogen 
med medborgarna. 
 
Frågor som ställdes till medborgarna var: 

• Vad är god vård för dig? 
• Vad är kvalitet i vården för dig? 
• Vad innebär säker vård för dig? 

 
Under perioden 21 mars 2012 – 25 februari 2014 har 442 medborgare 
deltagit i dialogen. Den har genomförts vid 17 olika tillfällen geografiskt 
spritt över länet. Åldersfördelningen bland deltagarna är barn och ungdomar 
9 %, unga vuxna 27 %, mitt i livet 32 % och pensionärer  
32 %. 
 
Sammanlagt har det inkommit 2 267 synpunkter.  
När synpunkterna räknats samman från de tre frågorna framkommer att 
bemötande, kompetens och tillgänglighet är de viktigaste områdena för våra 
medborgare. 31 % av medborgarna ansåg att bemötande var det allra 
viktigaste, sedan följer kompetens 25 % och tillgänglighet 21 %. 
 
172 förbättringsförslag har inkommit under perioden, 27 % av förslagen 
handlar om tillgänglighet, 25 % om resurser och 15 % om kompetens. 
 
Dialogen har upplevts som positiv, både från utskottsledamöternas sida och 
från medborgarnas sida. 38 medborgare var intresserade av att ha en 
fördjupad dialog om säker hälso- och sjukvård. Endast 6 medborgare kom 
till den fördjupade dialogen som hölls vid 3 tillfällen spritt i länet. 
 
Medborgarna har villigt delgett sina berättelser om hur de upplever hälso- 
och sjukvården i vårt län.  
 
Analysen visar att det är viktigt att fortsätta dialogen med medborgarna och 
även bredda den med andra frågeställningar och andra deltagare.  
 
Medborgarnas syn på hälso- och sjukvården stämmer väl överens med de 
mål och fokusområden som tagits fram av landstinget för planperioden.  
 
Medborgarna är intresserade av att föreslå olika förbättringsområden inom 
hälso- och sjukvård i landstinget. 
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Det finns förbättringspotential inom flera av områdena fram för allt 
bemötande som medborgarna anser vara det viktigaste när det gäller säker 
vård. När det gäller bemötande uttrycker medborgarna det på följande sätt: 
Det är viktigt att lyssna, se hela människan och att bemöta varje person 
utifrån de förutsättningar den personen har.  
 
Man vill även att man som personal samarbetar mer med varandra och tar 
hjälp av varandra över avdelningsgränserna. Man önskar även att antalet 
hyrläkare minskar inom verksamheten och att man har tillgång till en egen 
husläkare för att bibehålla kontinuiteten. 
 
Bakgrund 
 
En av utmaningarna i landstingsplanen är att Landstinget i Kalmar län ska bli 
Sveriges säkraste hälso- och sjukvårdssystem 2014. Denna målsättning är 
även kopplad till arbetet med att upprätta ett ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet enligt SOSFS 2005:12 God vård.  
Landstinget har arbetat fram olika fokusområden för att nå målet:  

• Bra bemötande 
• Att patienten ska förstå varför och hur han eller hon ska använda sina 

läkemedel 
• Att förhindra att patienten drabbas av trycksår 
• Att förebygga så att patienten inte drabbas av vårdrelaterade 

infektioner 
 
Medborgarutskottet och Uppföljningsutskottet har fört diskussioner kring 
hur och på vilket sätt de båda utskotten kan bidra till att förverkliga målet om 
Sveriges säkraste sjukvård 2014. Utskottens uppdrag enligt fastställda 
reglementen är bland annat att vitalisera demokratiarbetet samt utveckla 
medborgardialogen och stärka patientens ställning i vården.  
 
I syfte att öka patientmedverkan samt kommunikation och förankring av 
målet 2014 bland länets befolkning, har utskotten beslutat väcka initiativ om 
att under mandatperioden starta ett gemensamt dialogarbete för att närmare 
studera hur medborgare och patienter ser på begrepp som kvalitet och säker 
vård.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade den 27 september 2011 att ställa sig bakom 
initiativet samt uppdra åt de båda utskotten att genomföra en förstudie enligt 
redovisat förslag för senare redovisning. (Bilaga 1) 
 
Förstudien innehöll en projektplan där syfte, mål och målgrupper för 
medborgardialogen klargjordes samt vilka frågor som skulle ställas till 
medborgarna och mått för uppföljning. Förstudien innehöll också en tidplan 
och en uppskattning om vilka resurser som skulle krävas. 
 
Efter att förstudien genomförts beslutade Landstingsfullmäktige den 21 mars 
2012 att ge de båda utskotten i uppdrag att genomföra dialogen under 
planperioden 2012 – 2014. (Bilaga 2) 
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Syfte 
 
Syftet med medborgardialogen är att bidra till att nå målet Sveriges säkraste 
hälso- och sjukvård genom att utveckla dialogen med medborgarna. 
 
För att beskriva vad som skulle göras togs följande målsättning fram:  
 

• Öka medvetenheten om landstingets arbete för att bli Sveriges 
säkraste hälso- och sjukvård 

• Öka medvetenheten om möjligheten att vara med och förbättra 
sjukvården i Kalmar län 

• Utveckla dialogen för att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 
 
 
Metod 
 
En arbetsgrupp bestående av ledamöter från de båda utskotten bildades, 
gruppen tog fram en handlingsplan för Dialog – säker vård. 
 
Frågor som skulle ställas till medborgarna processades i arbetsgruppen och 
man valde att ställa följande frågor (Bilaga 3): 
 
• Vad är god vård för dig? 
• Vad är kvalitet i vården för dig? 
• Vad innebär säker vård för dig? 

 
Arbetsgruppen valde ut följande målgrupper: 
 

• Medborgare 
           – Barn/ungdom  
           - Unga vuxna  
           - Mitt i livet/medelålders 
           - Pensionärer/äldre 
 

• Patienter  
           – patienter 
           – anhöriga 
 

• Blivande vårdpersonal 
             

• Landstingspolitiker 
 
Ledamöterna ville även se till att grupper som ofta är svåra att nå fick 
tillfälle att delta i dialogen.  De grupper man speciellt har tittat på är 
utrikesfödda och funktionsnedsatta utöver målgrupperna ovan. 
 
De dialogformer som valdes i arbetsgruppen var Cafémetoden och Walk and 
Talk. 
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Cafémetoden är en dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i 
diskussioner om aktuella frågor i en informell och bekväm miljö. Små 
samtalsgrupper runt ett bord undersöker ett ämne eller givna frågeställningar, 
som skall vara öppna och utmanande.  Gruppen leds av en  
samtalsledare och samtalen dokumenteras skriftligen. (Bilaga 4)  
 

 
 
Walk and Talk är en dialogform där politiker möter medborgare på ”gator och 
torg”, vandrar med och under tiden ställer frågor utifrån en fråga/ämne med en 
given frågemall/enkät eller liknande.  
Svaren antecknas löpande. (Bilaga 5) 
 

 
 
Resultatet från dialogen har sammanställts och analyserats. Underlaget 
används för det fortsatta arbetet med frågan/ämnet.  
 
Materialet från varje dialogtillfälle har sammanställts och därefter 
analyserats för att försöka finna olika kategorier i materialet. Följande 
kategorier har funnits: 
 

• Bemötande  
• Kompetens  
• Tillgänglighet  
• Kommunikation/Information  
• Resurs  
• Medicinkontroll  
• Miljö/Yttre faktorer  
• Uppföljning  
• Samverkan  
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Efter varje dialogtillfälle har ledamöterna fått utvärdera det specifika 
tillfället genom att föra ner sina synpunkter enligt modellen PMI, plus, 
minus och intressant (Bilaga 6). 
Materialet har sammanställts och kategoriserats i olika huvudgrupper: 
 

• Modell/Metod  
• Frågor  
• Samtal  
• Ämne  
• Mötet  
• Varumärke  
• Yttre faktorer  
• Konsekvens  

 
En pilotdialog gjordes med målgruppen Landstingspolitiker för att se om 
frågorna fungerade och vilka förändringar som skulle krävas innan starten av 
medborgardialogen. Resultatet från denna dialog redovisas inte i resultaten 
nedan. 
 
Medborgarna har även erbjudits möjligheter att lämna förbättringsförslag på 
plats samt via Landstingets hemsida. Medborgarna har inbjudits till att delta i 
fördjupad diskussion kring säker vård senare i processen. Dialogformen som 
valdes för detta var workshops i samtalsform (Bilaga 10) 
 

 
 
19 ledamöter från båda utskotten har deltagit i de 17 medborgardialoger som 
skett geografiskt spritt i länet (Bilaga 9). Samtalen med medborgarna har 
inriktats på kvalitet och säker vård utan partipolitisk ansats.   
 
Projektledare från landstingsdirektörens stab har deltagit under hela perioden 
för att ge administrativt stöd och metodhandledning till de båda utskotten. 
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Resultat 
 
Bakgrundsdata 
Under tidsperioden 21 mars 2012 – 25 februari 2014 har utskotten genomfört 
17 dialoger, varav den första var en pilotdialog som inte redovisas i 
resultatet. Dialogerna har varit geografiskt spridda över länet (Bilaga 9). 
Totalt har utskottsledamöterna talat med 442 personer i länet. Fördelningen 
mellan kvinnor och män redovisas i diagrammet nedan. 
     

   
När det gäller åldersgrupper som har nåtts är fördelningen följande: 

 

Kvinnor 
58% 

Män 
42% 

Totalt 442 medborgare  

Barn o ungdom 
9% 

Unga vuxna 
27% 

Mitt i livet 
32% 

Pensionär 
32% 
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Gruppen Barn och ungdomar är i åldern 16 -18 år eftersom vi valde att vända 
oss till gymnasieungdomar. 
Gruppen Unga vuxna är i åldern 19 – 25 år. 
Gruppen Mitt i livet är i åldern 26 – 64 år. 
Gruppen Pensionärer är i åldern från 65 år och uppåt. 
Ingen av medborgarna har blivit tillfrågade om exakt ålder, en uppskattning 
av ålder gjordes vid intervjuerna. 
 
För att belysa att olika kategorier av målgrupper har besvarat frågorna 
registrerades även olika målgrupper vid intervjuerna. Resultatet av detta kan 
man se i diagrammet nedan. 

 
 
En av frågorna som har ställts är om personerna som intervjuades känner till 
målsättningen som Landstinget i Kalmar län har, Sveriges säkraste hälso- 
och sjukvård 2014. På denna fråga svarade 34 % att de känner till målet. 
Frågan ställdes innan man gick vidare med de övriga frågorna i samtalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrikesfödd 
8% 

Funktionsnedsatt 
3% 

Patient/Närståen
de 

22% 

Blivande 
vårdpersonal 

14% 

Övriga 
medborgare 

53% 

Målgrupper 
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God vård 
 
Man har frågat medborgarna: ”Vad är god vård för dig?” och har fått 889 
synpunkter totalt. Dessa fördelade sig på 8 kategorier. Bemötande, 
tillgänglighet och kompetens var de kategorier som fick flest synpunkter. 
Diagrammet nedan visar fördelningen mellan de olika kategorierna. 
 

 
Det absolut viktigaste för våra medborgare när det gäller god vård är 
bemötande. Några av kommentarerna inom kategorin bemötande var: 
 
”Vänligt bemötande” 
”Medinflytande”  
”Lyssnande läkare” 
”Ta mig på allvar” 
”Respekt” 
”Tid att svara på frågor man har” 
”Att man bryr sig om, omtanke” 
”Se alla oavsett ålder” 
”Empati” 
”Se helheten” 
”Bli sedd” 
”Lyssnande personal som tar in den oro man känner” 
”Alla behandlas lika oavsett plånbok” 
”Som man bemöter andra vill man bli bemött” 
”Hyrläkare osäkerhet i vården” 
”Ömsesidig förståelse – språket” 
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Bemötande Tillgänglighet Kompetens Resurs Kommunikation/
Information

Miljö/Yttre faktorer Medicinkontroll Uppföljning

Synpunkter God vård (889 st.) 
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Kvalitet i vården 
 
Man har frågat medborgarna: ”Vad är kvalitet i vården för dig?” och har fått 
743 synpunkter totalt inom detta område. Dessa fördelade sig på 9 
kategorier. Samma kategorier som låg i topp på god vård ligger även i topp i 
detta område dvs. bemötande, kompetens och tillgänglighet var de kategorier 
som fick flest synpunkter. Diagrammet nedan visar fördelningen på de olika 
kategorierna. 

 
 Återigen är det bemötande som är viktigast för våra medborgare. Några av 
kommentarerna inom kategorin bemötande var: 
 
”Lyssna på patienten” 
”Bli trodd – tagen på allvar” 
”Att man ser till hela människan” 
”Anpassa till individen” 
”Se även anhöriga”  
”Professionell personal” 
”Tråkiga besked ska lämnas på rätt sätt” 
”Vänlighet = medicinering” 
”Jämlik vård” 
”Rättvisa – lika för alla, inte bara den som skriker högst” 
”Delaktighet i den egna vården” 
”Förtroende” 
”Bra service” 
”Fast personal, ej hyrläkare” 
”Kommunikation – kunna språket” 
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Säker vård 
 
Man har frågat medborgarna: ”Vad innebär säker vård för dig?” och har fått 
635 synpunkter totalt inom detta område. Dessa fördelade sig i 9 kategorier. 
Samma kategorier som låg i topp på god vård ligger även i topp i detta 
område dvs. kompetens, tillgänglighet och bemötande var de kategorier som 
fick flest synpunkter. Diagrammet nedan visar fördelningen på de olika 
kategorierna 

 
 
Inom detta område är det kompetens som är det allra viktigaste för 
medborgarna. Några av kommentarerna inom kategorin kompetens var: 
 
”OK att åka långt för viss kompetens” 
”Läsa journalen för att öka kunskapen om patienten och dennes symptom” 
”Rätt diagnos, rätt behandling”  
”Sekretess – inte tala om för någon annan” 
”Dom ska veta vad dom gör” 
”Duktig och kompetent personal” 
”Kompetensutveckling för personalen” 
”Åtgärder görs med så lite risker som möjligt” 
”Eliminera risken för skada” 
”Hygien och renlighet” 
”Att man är säker på att inte smittas på sjukhuset – rent och snyggt” 
”Inga felbehandlingar” 
”Inga missbedömningar” 
”Systemet med hyrläkare, inte bra” 
”Måste förstå språket” 
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57 57 

27 25 19 12 
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Sammanslagning av synpunkterna från de tre frågorna 
 
Sammanlagt har det inkommit 2 267 synpunkter under dialogperioden 
hittills.  
 
När man räknar samman synpunkterna från alla tre frågorna ser man att 
bemötande, kompetens och tillgänglighet är de viktigaste områdena för våra 
medborgare. 31 % av medborgarna ansåg att bemötande var det allra 
viktigaste, sedan följer kompetens 25 % och tillgänglighet 21 %. 
 
Alla kategorierna och antal synpunkter inom varje kategori finns i 
diagrammet nedan. 
 

 
 
Resultatet från delrapporten av dialogen, 2013-05-30, har redan använts av 
tjänstemännen internt i organisationen och i nationella sammanhang. 
 
Förbättringsförslag 
 
Totalt har det inkommit 172 förbättringsförslag under perioden, 76 stycken 
från kvinnor och 56 från män. 40 av förslagsställarna har inte uppgett om 
man är kvinna eller man.  
 
157 stycken av förslagen är anonyma. 
 
Möjligheten att skicka in förbättringsförslag via landstingets hemsida har 
använts i begränsad omfattning av medborgarna. De flesta 
förbättringsförslagen har lämnats vid intervjutillfällena. 
 

696 

569 
483 

162 155 
63 57 54 28 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Alla synpunkter (2 267 st) 



Landstinget i Kalmar län 
  

 
Sida 
14(21) 

 

 

Förbättringsförslagen har kategoriserats på samma sätt som synpunkterna 
och en del av förslagen hamnar i två av kategorierna. Flest förslag finner 
man under kategorin tillgänglighet. Diagrammet nedan visar antalet förslag 
inom varje kategori. 
 
 

 
 
 
Exempel på förslag som inkommit är: 
 
”Informationsmaterial till patienter och anhöriga för olika sjukdomar” 
”Hälsoundersökning i förebyggande syfte” 
”Viktigt med handledning och gott bemötande för praktikanter, handledaren 
ska ha tid för sitt uppdrag” 
”Mer personal” 
”Följeslagare vid transporter” 
”Ge personalen de senaste kunskaperna – utbildning” 
”Öka kunskapen och respekten hos personal om kulturella, religiösa, etniska 
och andra skillnader” 
”Flexibilitet i vården där vården kan komma ut till människor i stället för 
tvärt om, särskilt viktigt för äldre” 
”Sänka landstingsskatten” 
”Inga höjda avgifter” 
”Ta bort hyrläkare” 
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Utskottsledamöternas upplevelser 
 
Utskottsledamöterna har efter varje dialog utvärderat hur de tycker att 
dialogen har fungerat. Upplevelserna är positiva och man uppskattar mötet 
med medborgarna. Man upplever att även medborgarna uppskattar att ha 
denna dialog. 
 
Exempel på kommentarer från utskottsledamöterna: 
 
”Inspirationen som samtalet ger till arbetet i utskottet” 
”Samtalet/mötet med ungdomarna” 
”Bra möte med människor som verkar ha ett behov av att få komma till tals” 
”Flera ville bli kontaktade och kan tänka sig gå vidare med dialogen” 
”En bra form för synpunkter och svar när man är fler tillsammans, skapar 
diskussioner” 
”Berättelserna” 
”Engagemanget” 
”Kulturskillnader vad gäller synen på sjukvården och bemötande” 
”Lätt att få folk att ställa upp” 
”Upplevs som positivt samtal av båda parter” 
”Finns många värdefulla synpunkter och goda idéer” 
 
 
Fördjupad dialog 
 
Vid dialogtillfällena tillfrågades medborgarna om de ville delta i en 
fördjupad dialog.  38 personer, 27 kvinnor och 11 män, i varierande åldrar 
anmälde sig och angav kontaktuppgifter. 
 
Tre fördjupade dialoger genomfördes under perioden 21 oktober 2013 – 7 
november 2013 på tre platser i länet: Västervik, Oskarshamn och Kalmar. 
 
Inbjudan till fördjupad dialog skickades via e-post och brev. Var både e-
postadress och bostadsadress angiven vid anmälan skickades inbjudan till 
båda adresserna. 
 
Till dialogen i Västervik inbjöds 9 personer att delta. Tre av dessa anmälde 
sig till fördjupad dialog. Vid dialogtillfället kom två deltagare. 
 
Till dialogen i Oskarshamn inbjöds 17 personer att delta. Tre av dessa 
anmälde sig till fördjupad dialog. Vid dialogtillfället kom tre deltagare. 
 
Till dialogen i Kalmar inbjöds 10 personer att delta. Två av dessa anmälde 
sig till fördjupad dialog. Vid dialogtillfället kom en deltagare. 
 
Frågorna som ställdes vid den fördjupade dialogen var följande:  
 

• Vad innebär gott bemötande för dig? 
• Vad innebär god tillgänglighet för dig? 
• Vad innebär god kompetens för dig? 
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Synpunkterna från diskussionen tecknades ner på blädderblock, därefter fick 
deltagarna prioritera det som var viktigast för dem personligen. Varje 
deltagare fick 5 punkter att placera vid de olika synpunkterna. Dessa punkter 
disponerades fritt, det vill säga placeras vid en synpunkt eller spridas på flera 
synpunkter. 
 
Exempel på prioriterade synpunkter: 
 

• ”Det får inte finnas revir mellan läkare, de måste prata med 
varandra, lyssna på varandra” 

• ”Se helheten är viktigast” 
• ”Avlasta läkarna administrativt så de får mer tid för patienten” 
• ”Nyttja den dyra apparatur som finns många av dygnets timmar, 

arbeta i skift” 
• ”Bra med vård på sjukhus nära vid enklare åkommor t.ex. gipsa på 

närmaste sjukhus, känns konstigt att åka långt då”  
• ”Kunna jobbet – kunna det du gör”  
• ”Ta råd av andras bedömningar”  
• ”Kunna fråga någon annan när man inte kan själv – inte vara stor i 

korken”  
 
 
Berättelser 
 
Under dialogarbetet har medborgarna delgett sina berättelser från hälso- och 
sjukvården och här följer fyra exempel: 
 
”Min son fick svårt att andas. Jag trodde jag skulle förlora honom. Det tog 
en halvtimme innan ambulansen kom. Det första som ambulansföraren 
gjorde när de kom fram var att ge mig en kram. Det betydde så mycket för 
mig. Det glömmer jag aldrig.” 
 
”Det är jag som är reservdelsmänniskan! Jag genomgick en 
bypassoperation -86 och har ständigt varit i behov av vård sedan dess. I dag 
har jag pacemaker och rollator. 
Jag måste säga att vården alltid har varit fantastisk, helt fantastisk! Jag har 
alltid fått den hjälp jag behöver och det har varit mycket och ofta! 
Mitt liv i vården har varit fyllt av omtänksamma, kompetenta möten. 
När jag var ung spelade jag fotboll och lade en grund till att min kropp har 
orkat med alla tuffa operationer och långa rehabiliteringsperioder. 
Nu vinkar någon till mig. Hej, hej!! Man är lite av lokalkändis och alla vill 
veta hur jag mår. Men jag mår jättebra även om det snart bara är huvudet 
som är original!” 
 
”Jag är så nöjd med vården till 100 procent. 
Du vet jag har alltid cyklat och gått mycket och det gör att jag hållet mig 
pigg genom åren.  
Jag har opererats fyra gånger och allt har gått bra. Jag har tagit semester 
på fredagen för operation för att sedan vara på jobbet på måndagen igen. 
Inte en enda sjukskrivningsdag har jag haft.” 
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”Jag har tidigare behandlats för lungcancer i ena lungan. Att nu få besked 
att jag har två växande tumörer i lunga nummer två samtidigt som jag bor i 
ett landsting som har de längsta väntetiderna i landet för lungcancer är inte 
någon bra kombination. När Kalmar läns landsting dessutom samarbetar 
med ett landsting som har de näst längsta väntetiderna i landet, det gör att 
jag har utelämnats till väntans helvete. För mig tog det 112 dagar av väntan 
på behandling.” 
  
 
 
Analys av resultatet 
 
Bakgrundsdata 
Under perioden 21 mars 2012 – 25 februari 2014 har dialog hållits vid 17 
dagar/tillfällen och 442 personer har svarat på frågorna. Under cirka 2 år har 
de båda utskotten har nått många medborgare.  
 
Vad gäller könsfördelningen ser vi att det är kvinnor som dominerar bland de 
svarande. Skillnaden har dock minskat under dialogarbetet. 
Utskottsledamöterna upplever att männen i högre grad tackar nej till att svara 
på frågor, det är också så att när frågor ställs till ett par är det oftast kvinnan 
som svarar.  Andelen kvinnor i länet är också högre i länet än andelen män. 
Åldersmässigt har fördelningen varit jämn. Man bör notera att gruppen barn 
och ungdomar var i åldern 16 – 18 år då man valde att framför allt vända sig 
till ungdomar inom vård- och omsorgsutbildningar.  
 
Utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning var två av grupperna 
som var viktiga att nå, av de intervjuade var 8 % utrikesfödda och 3 % 
funktionsnedsatta. Detta resultat får ses som tillfredställande.  
 
Drygt en tredjedel av dem som intervjuades kände till målsättningen 
Sveriges säkraste hälso- och sjukvård innan övriga frågor ställdes, vilket är 
positivt. Däremot är det färre som känner till att man kan påverka och hur 
man kan gå tillväga. I kommentarerna framgår det även att patientnämndens 
verksamhet behöver bli mer känd bland medborgarna. 
 
När man räknar samman synpunkterna ser man att bemötande, kompetens 
och tillgänglighet är de viktigaste områdena för våra medborgare. 31 % av 
medborgarna ansåg att bemötande var det allra viktigaste, sedan följer 
kompetens 25 % och tillgänglighet 21 %. På frågan säker vård ligger dock 
kompetens på 1:a plats vilket är naturligt med tanke hur frågan är ställd: Vad 
innebär säker vård för dig? 
 
När det gäller bemötande framhåller medborgarna vikten av att lyssna, se 
hela människan och vikten av att bemöta varje person utifrån de 
förutsättningar den personen har.  
 
Resultatet från delrapporten har redan använts av tjänstemännen i 
Landstinget både internt och externt. 
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Förbättringsförslag 
Jämför man kategoriseringen av förbättringsförslagen med kategoriseringen 
av de tre frågorna är fördelningen annorlunda. När det gäller 
förbättringsförslagen ligger tillgänglighet, resurs och kompetens högst. 
Bemötande hamnar först på 4:e plats. Det kan bero på att det är lättare att 
konkretisera förslag som gäller tillgänglighet, resurs och kompetens än att 
skriva förslag angående bemötande eftersom det är så individuellt för var 
och en vad gott bemötande står för. En annan orsak kan vara att 
tillgänglighet, resurs och kompetens är en förutsättning för att bemötandet 
ska vara gott. Det kan också vara så att man generellt tycker att bemötandet 
inom hälso- och sjukvården i vårt län till största delen är bra. 
 
Det man kan fundera över är att så många velat vara anonyma när man 
lämnat förbättringsförslag. Endast 14 av 172 personer har lämnat sina 
kontaktuppgifter. En orsak kan vara att utskottsledamöterna inte efterfrågat 
dessa vid dialogtillfället. 
 
När förbättringsförslag inkommit har dessa hanterats löpande, en del har gått 
vidare som medborgarförslag enligt den rutin som finns, andra som gäller 
synpunkter på specifik verksamhet har lämnats till den berörda 
verksamheten för hantering och besvarande.  Många förslag som inkommit 
är redan kända i verksamheten och hanteras i det dagliga förbättringsarbetet.  
Två förslag som gått vidare till medborgarförslag är att utveckla 
informationen till cancerpatienter via läsplattor och att inrätta fler 
dialysplatser i Oskarshamn. Båda dessa förslag arbetas det med i 
verksamheten.  
 
Fördjupad dialog 
Antal personer som deltog i fördjupad dialog var 6 stycken. Synpunkterna 
som framkom var intressanta och förstärker de synpunkter som lämnats vid 
övriga dialoger. Några slutsatser är svåra att dra eftersom deltagarantalet vid 
den fördjupade dialogen är så litet. Deltagana vid den fördjupade dialogen 
bekräftar bilden av att bemötande, kompetens och tillgänglighet är viktigt för 
att nå en säker vård. 
En fråga man måste ställa sig är varför inte fler personer kom till den 
fördjupade dialogen. En orsak kan vara att det gått lång tid mellan att de 
tillfrågades och den fördjupade dialogen.  
Många av de intresserade kom från våra folkhögskolor och möjligheten finns 
att de inte bor kvar i länet längre. 
 
Utskottsledamöterna upplevelse 
Dialogarbetet har upplevts som positivt. Positivt att kunna ta del av 
medborgarnas synpunkter i direktsamtal. Det tar dock lite tid att komma in i 
metodiken. I början av perioden fanns en osäkerhet i tillvägagångssättet men 
efter ett tag stärktes man i sin roll som samtalsledare och diskussionerna med 
medborgarna uppfattades som enbart givande.  
Det har varit positivt att samlas kring en gemensam fråga där målet är att nå 
ut till medborgarna oavsett vilket parti man företräder.  
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Slutsatser 
 
Dialogarbetet har varit uppskattat både bland medborgare och av utskottens 
ledamöter, utskotten anser att det är viktigt att fortsätta och att fördjupa 
dialogen med medborgarna samt även bredda den med andra frågeställningar 
och andra deltagare. Det personliga mötet mellan medborgare och politiker 
har ett stort värde. Medborgarna har uttryckt att de tycker det är positivt att 
delge sina berättelser och synpunkter på vården till politikerna, de har tackat 
för att man lyssnar och varit öppna med att berätta sina synpunkter. 
 
I valet av målgrupper och platser för dialog bör man tänka till för att hitta de 
målgrupper som är svåra att nå. Det är viktigt att hitta strategier för att alla 
grupper i samhället ska få komma till tals. Det är också viktigt att välja rätt 
metoder utifrån de målgrupper man vill diskutera med.  
 
Utskotten anser att dialogarbete är ett bra sätt att sprida Landstingets 
målsättning till medborgarna. Utskottens uppfattning är att det även 
synliggjort att landstinget är en politiskt styrd organisation och synliggjort 
landstingspolitikerna. 
 
Medborgarnas syn på hälso- och sjukvården stämmer väl överens med de 
mål och fokusområden som tagits fram av landstinget för planperioden. Ett 
av landstingets fokusområden är bemötande och det är även det viktigaste 
för medborgarna. Resultatet från dialogen stämmer väl överens med andra 
mätningar som görs inom landstinget, även i dessa skattas bemötande, 
kompetens och tillgänglighet högt.  
 
Medborgarna är tydliga när det gäller bemötande. Det är viktigt att lyssna, se 
hela människan och att bemöta varje person utifrån de förutsättningar den 
personen har. Medborgarna uttrycker det med orden: Jag vill bli sedd som 
den jag är och få hjälp med de behov jag har. Medborgarna trycker på att det 
är viktigt att man förstår vad läkaren säger och att läkaren förstår vad 
patienten säger, det handlar om språk, dialekt, medicinska termer med mera. 
Man påtalar även vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen måste ha 
kunskap om kulturella skillnader. Bemötande är ett område där det finns 
förbättringspotential. Trots att medborgarna i stort är mycket nöjda med 
bemötandet så är det viktigt att arbeta vidare med att förbättra bemötandet i 
hälso- och sjukvården i landstinget. 
 
Medborgarna vill se att hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar med 
varandra mellan olika avdelningar och tar hjälp av varandra vid bedömningar 
där det behövs ytterligare kompetens. Medborgarna vill att reviren bryts och 
att det inte ligger någon prestige i att rådfråga varandra.  
  
Medborgarna vill ha god tillgänglighet och rätt kompetens i verksamheten. 
Man påpekar vikten av kontinuitet när det gäller läkare och problematiken 
med hyrläkare i verksamheten. Det är viktigt att landstinget fortsätter att 
arbeta för att minska antalet hyrläkare. Medborgarna är också villiga att resa 
för att få bästa möjliga specialistvård men vill ha nära till bassjukvården och 
sin hälsocentral. 
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Medborgarna är intresserade av att föreslå olika förbättringsområden inom 
hälso- och sjukvård i landstinget. Det behövs nya arenor och möteplatser för 
förtroendevalda och medborgare. 
 
Medborgarna har fått viss kunskap om hur man kan påverka inom hälso- och 
sjukvården, under dialogtillfällena delades patientnämndens broschyr ut, 
dock inte till alla som intervjuades. Patientnämndens verksamhet är i behov 
av att synliggöras för medborgarna på ett tydligt sätt (Bilaga 8). 
 
Medborgarna efterlyser informationsmaterial till patienter och anhöriga för 
olika typer av sjukdomar och behandlingar. Utskotten anser att inom detta 
område finns det en stor förbättringspotential och att arbeta fram ett 
länsövergripande informationsmaterial skulle underlätta för patienterna som 
kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. 
 
Utskotten anser att dialogen visar att det går att göra skillnad som 
medborgare och att påverka hälso- och sjukvården i landstinget. Två av 
förbättringsförslagen som gått vidare till medborgarförslag är att utveckla 
informationen till cancerpatienter via läsplattor och att inrätta fler 
dialysplatser i Oskarshamn. Båda dessa förslag arbetas det med i 
verksamheten.  
 
Utskottens uppfattning är att medborgardialogen väl bekräftar den bild som 
både nationella mätningar och verksamhetens mätningar visar. De viktigaste 
områdena att arbeta vidare med i verksamheten är bemötande, tillgänglighet 
och kompetens. 
 
Det fanns ett intresse hos medborgarna att delta i en fördjupad dialog. När 
sedan inbjudan till fördjupad dialog sändes ut konstaterades att intresset inte 
var lika stort. Troligtvis var tiden för lång mellan den första intervjun och 
tidpunkten för fördjupad dialog. Fördjupad dialog bör hållas i anslutning till 
första intervjun för att det ska vara intressant för medborgarna att delta. Då 
är frågeställningarna fortfarande aktuella och man kommer ihåg den första 
intervjun.  
 
Målsättningen för dialogen var att: 
 

• Öka medvetenheten om landstingets arbete för att bli Sveriges 
säkraste hälso- och sjukvård 

• Öka medvetenheten om möjligheten att vara med och förbättra 
sjukvården i Kalmar län 

• Utveckla dialogen för att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 
 
Utskotten anser att målsättningen är uppnådd på samtliga punkter. 
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Fortsatt arbete 
 
Sprida information och återkoppla till medborgarna. 
Sprida erfarenheter av arbetssättet till landstingets politiker. 
Sprida förbättringsförslag till förvaltningar för fortsatt arbete med de olika 
förslagen. 
 
Informationskanaler:  

• Informationsenheten 
• Slutrapporten distribueras till de som deltagit, organisationer och 

föreningar, råden, landstingets förvaltningar etc. 
• Landstingets hemsida 
• Föredragningar för tjänstemän internt 
• Navet 
• Chefsbrevet 
• Presskonferenser extern förslagsvis i varje kommun. 

 
Medborgarutskottet kommer att diskutera om hur man kan fortsätta dialogen 
med medborgarna inom andra områden och i andra konstellationer. Ett nytt 
initiativ har lagts till landstingsfullmäktige: Medborgardialog som arbetssätt 
(Bilaga 7). 
 
Båda utskotten arbetar vidare med att hitta möjligheter att sprida 
dialogarbetet till andra politiska områden inom Landstinget i Kalmar län. 
Dialogen utvecklar och berikar det politiska arbetet. Dialogen ska vara 
permanent under kommande mandatperiod. 
 
Införa dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt under 
mandatperioden. 
 
Uppföljningsutskottet och Medborgarutskottet föreslår landstingsfullmäktige 
att:  
 

1.      Landstingsfullmäktige godkänner medborgarutskottets och 
uppföljningsutskottets slutrapport över uppdrag medborgardialog. 

2.      Landstingsdirektören får i uppdrag att sprida resultatet i 
medborgardialogen till verksamheterna för fortsatt arbete och 
återkoppla resultatet av förbättringsarbetet till landstingsstyrelsen. 

3.      Medborgarutskottet får i uppdrag att se över vilka områden som är 
lämpliga för medborgardialog och planera för fortsatta 
medborgardialoger. 

4.      Medborgarutskottet får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att 
genomföra en dialog årligen i samband med landstingsfullmäktige.  
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                                                                                Bilaga 3  

Medborgardialog – Svarsdokumentation Walk and Talk 

 

�  Kvinna   �  Barn/ungdom 

�  Man   �  Unga vuxna 

   �  Mitt i livet 

   �  Pensionär 

 

 

�  Patient/anhörig  �  Politiker 

�  Blivande vårdpersonal  �  Medborgare 

 

 

 

 

 

�  Känner till målet före dialog 

�  Känner till målet efter dialog 

 

�  Medveten om möjligheten att vara med och förbättra 

�  Kan tänka sig vara med i förbättringsdiskussion 

 

Förbättrings förslag  

- idéer om hur kvalitet och säkerhet kan förbättras: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………… 
 

 



 

 

Fråga 1: Vad är god vård för dig? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

Fråga 2: Vad är kvalitet i vården för dig? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………..………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Fråga 3: Vad innebär säker vård för dig? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………...………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Cafédialog 
 
Cafémetoden är en dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella 

frågor i en informell och bekväm miljö. Lokalen utformas så inbjudande som möjligt t.ex. som ett 

café där man sitter runt små bord.  

 

Användningsområde - exempel  
När man vill få fram idéer och förslag i aktuellt ämne/frågeställning.  

Exempelvis kring kommunens/landstingets budget:  

• Vilka prioriteringar är viktiga att göra i kommande budget/ar?  

• Hur skall kommunen/landstinget uppnå sin vision?  

 

Område för fördjupning och utveckling.  

• Hur kan vår fritid- och kultursatsning utvecklas?  

 

Processen leds av en moderator för mötet. Mötet bör inledas med en kort faktagenomgång av 

ämnet. Informationsmaterial bör också finnas tillhands för deltagarna.  

Små samtalsgrupper runt bord undersöker ett tema eller givna frågeställningar, som skall vara 

öppna och utmanande. Deltagarna byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet.  

Processen genomförs i princip med tre olika faser; analys, fördjupad analys, utarbeta förslag.  

Arbetet vid borden dokumenteras. Idéer och synpunkter delges övriga deltagare under och i slutet 

av mötet.  

Enkla regler/principer finns som skall underlätta delaktighet och kreativitet bland deltagarna  

 

 

Att tänka på  
Den som leder processen bör ha en kortare utbildning i metoden.  

Utformning av lokalen är viktig.  

Frågor/ämnet måste vara relevant och tydlig.  

Hur mötet skall dokumenteras. 

 

 

Styrkor  
Informell, öppen, flexibel, uppmuntrar lärande, lyssna och utbyta synpunkter.  

Metoden skapar ett starkt engagemang hos alla som deltar.  

 
 
Sidoeffekter av deltagande i cafémodellen  
Stimulerar till att lyssna och tänka tillsammans om ett ämne.  

Skapar förståelse för olika frågor  

Deltagarna möter och bygger relationer med nya människor och grupper.  

 



 
Begränsningar  
Skall inte användas för att göra direkta åtaganden eller fatta beslut.  

 
Deltagare/Målgrupp  
Ett minimum på ca 10 deltagare.  

Huvudmålgruppen är kommuninvånare, och/eller representanter för grupper och intressenter.  

Målgrupperna kan med fördelas blandas i denna modell. 
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”Walk & Talk” 
 
Metoden finns i flera olika varianter. Syftet med metoden är att lösgöra kreativitet och få en massa 

idéer från deltagarna i gruppen.  

 

 

Användningsområde  
Tanken är att när man är i det fria, utomhus, så tänker man mer kreativt än när man sitter i ett 

mötesrum. Metoden kan användas för en inbjuden utvald grupp om cirka 30 deltagare. 

Dagordning med program, mötesplats m.m. finns. Denna form kan användas vid frågor/ämnen 

som rör planärenden, boendeaspekter m.m.  

Ett annat sätt att använda metoden är att politiker/tjänstemän möter medborgare på ”gator och 

torg”, vandrar med och under tiden ställer frågor utifrån en fråga/ämne med en given 

frågemall/enkät eller liknande.  

Svaren antecknas löpande. Politiker och tjänstemän sammanställer resultatet och genomför sedan 

ett analysseminarium. Underlaget används för det fortsatta arbetet med frågan/ämnet.  

Resultatet återförs/presenteras för allmänheten i annons eller på så sätt som man utlovat de som 

blev intervjuade.  

 
 
Att tänka på  
Fastställa fråga/ämne med program, dagordning och plats. Göra urval av 

personer/grupper/intressenter som skall bjudas in. Tjänstemän och politiker som skall medverka 

behöver bokas in i god tid så de kan förbereda sig väl.  

Vid Walk & Talk träff med medborgare på gator torg behövs frågan/ämnet fasställas samt att 

upprätta en frågemall/enkätunderlag. Samtidigt också fastställa vilka bakgrundsvariabler man 

skall fråga efter hos respondenten. Återkopplingen måste också vara klar innan man träffar 

medborgare.  

 
 
Styrkor  
Enkel att planera och genomföra  

Strukturerad metod  

Stimulerar till givande samtal  

Ger många goda idéer och förslag  

 
 
 
Begräsningar  
Metoden begränsar en detaljerad analys av en fråga utan bör ses mest som en konsultationsmetod. 
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  Till 

  Landstingsfullmäktige 

 

 

   

  

 Medborgardialog som arbetsmetod 

 

 
Bakgrund 
I gällande landstingsplan framgår att ”medborgardialogen är viktig ur ett demo-

krati- och påverkansperspektiv och möjliggör för landstingets förtroendevalda 

att få en uppfattning om vad människor utanför den politiska partistrukturen 

tycker. Syftet är att dialogen ska bidra vid beslutsfattande genom att resultatet 

ska utgöra underlag i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Med-

borgardialog fyller en viktig funktion att tydliggöra de olika värden landstinget 

står för som regional samhällsaktör”. 

 

Medborgarutskottet och uppföljningsutskottet har under flera år i sitt arbete an-

vänt dialogen som arbetsmetod i sina kontakter med olika grupper av invånare 

och patienter i länet. Det är hela politikens ansvar att föra dialog med medbor-

garna och i utskotten har vi bedömt denna metod som framgångsrik. Enligt ut-

skottens mening är det därför angeläget att dessa kunskaper och erfarenheter kan 

få en spridning till andra politiska organ och verksamhetsområden inom lands-

tinget inför planeringen av den politiska organisationen för nästa mandatperiod. 

 

 
Medborgarsynpunkter i fokus 
Synpunkter från medborgare och patienter ska ses som ett naturligt inslag och 

som en viktig del av underlaget i landstingets olika berednings- och beslutspro-

cesser. Det är av betydelse för landstinget som myndighet att forma en långsik-

tigt god och öppen relation med medborgarna i länet. Dialogen kan positivt bi-

dra till förtroendet för landstingets varumärke, skapa ökad tillit och stärka den 

demokratiska legitimiteten. Den systematiska medborgardialogen står inte i nå-

gon som helst konflikt till systemet med den representativa demokratin, utan ut-

gör istället ett komplement och ett stöd inför olika beslutssituationer. En väl ge-

nomförd medborgardialog kan vara ett sätt för de folkvalda beslutsfattarna att 

”dela” med sig av svåra beslut samt öka förståelsen och förklara motiven till 

gjorda ställningstaganden. 

 

 
Medborgardialog i styrning 
Det finns minst fyra viktiga delar att ta hänsyn till i ett system för medborgardia-

log i styrning: Värdegrund, Beslutsprocessen, Dialogen, Återkoppling. 
 

Värdegrund 
Den första delen är värderingar, principer eller utgångspunkter för dialogen. 

Varför dialog och hur ska den ske? Målgrupper? 
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Beslutsprocessen 

Hur ska informationen och resultatet från dialogen tas om hand och kopplas till 

styrprocess och landstingets verksamhetsutveckling? 

 
Dialogen 

Förutsättningar för en fungerande medborgardialog är att dialogen är på riktigt, 
upplevs som viktig samt för att uppnå resultat. Det finns ett stort antal ”verktyg” 

att använda i dialogarbetet. Utskottets erfarenheter i detta sammanhang har 

framförallt hämtats från genomförande av s.k. cafédialoger, intervjuer ”på stan”, 

samtals- och fokusgrupper samt från nyttjande av digitala verktyg.  

 

Dialogen behöver ske i ett trepartssamarbete mellan förtroendevalda, medbor-

gare och tjänstemän. Politiken har här en frågande och lyssnande roll, tjänste-

männen rollen som processledare med uppgift att ta fram faktaunderlag och 

svara för dokumentationen. Medborgarnas roll blir att föra fram sin syn i en 

fråga och argumentera för sina synpunkter. Landstingets fokus förskjuts därmed 

från internt ”projektarbete” till att mer handla om långsiktiga relationsbyggande 

händelser. 

 

Återkoppling 

Återkopplingen är central och nödvändig för att medborgarna ska känna att de 

fått ett ”kvitto” på att deras synpunkter tagits om hand och värderats. Även om 

hänsyn inte tas till synpunkterna i beslutssituationen är återkoppling nödvändig 

för att förklara och motivera gjorda ställningstaganden.  

 

 

Utmaning 
Den stora utmaningen för medborgardialog i styrning är att ämnet berör och 

upplevs angeläget. Vidare att dialogen utmynnar i konkreta och sakliga fråge-

ställningar som kan lyftas in och värderas i landstingets löpande verksamhetsut-

veckling och beslutsprocesser. 

 

  

De båda utskotten vill därför väcka initiativ om 

 

att värdet och nyttan av att använda medborgardialogen som arbetsmetod 

 får en spridning i andra politiska instanser och verksamhetsområden 

 inom landstinget inför kommande diskussioner om den politiska orga-

 nisationen för nästa mandatperiod, 

  

att utvecklingsenheten inom landstingsdirektörens stab får ett ansvar att 

 stödja förvaltningarna i detta arbete på verksamhetsnivå. 

 

 

För medborgarutskottet och uppföljningsutskottet 

 

 

 

Gunilla Johansson Madeleine Rosenqvist 
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Ordförande  Vice ordförande 
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Patientnämnden 
 
Vi bryr oss om relationen mellan 
patienten och vården 
Landstinget i Kalmar län samt kommunerna i länet: 
Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och 
Västervik 
 

Har du synpunkter på vården? 
 
När du har synpunkter eller klagomål på vården ellerdet bemötande du fått kan du börja med 

att tala med personalen eller verksamhetschefen där du vårdats. Känns det svårt att framföra 

synpunkterna till personalen, eller om du har frågor som du vill ställa till någon utomstående, 

kan du vända dig till Patientnämnden. 

 

Till Patientnämnden kan du vända dig om du har frågor, synpunkter eller klagomål gällande: 

 

• Landstingets hälso- och sjukvård i Kalmar län 

• Privata vårdgivare med landstingsavtal 

• Kommunernas hälso- och sjukvård 

• Landstingets tandvård 

 
Om Patientnämnden 
 
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa 

enskilda patienter. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga 

disciplinära befogenheter utan fungerar som en förmedlande länk mellan patienten och 

vården.  

När du vänder dig till Patientnämnden har du möjlighet att få vara anonym. Såväl tjänstemän 

som politiker i Patientnämnden omfattas av tystnadsplikt.  

Dina synpunkter till Patientnämnden återförs i avidentifierad och sammanfattad form till 

ansvariga i vården som ett bidrag till vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 
Detta gör Patientnämnden 
 
• hjälper dig att få den information du behöver för att kunna tillvarata dina intressen i vården 

• stödjer dig i dina kontakter med vårdpersonalen 

• hjälper till att reda ut problem genom kontakter med vårdens ansvariga 

• medverkar till vårdens förbättringsarbete genom att rapportera iakttagelser till vårdens   

ansvariga 

• hjälper dig att vända dig till rätt myndighet  

• ansvarar för att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter inom psykiatrisk 

tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen 
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Kontakta Patientnämnden 
 
Du kan kontakta Patientnämnden genom att ringa, skriva eller skicka e-post till handläggarna 

på Patientnämndens kansli. 

 

Telefonnummer till handläggare: 

0480-841 65 eller 0480-841 63 

 

Adress: Patientnämnden 

Landstinget i Kalmar län 

Box 601, 391 26 Kalmar 

 

Kontakt: www.ltkalmar.se/patientnamnden 

 
Ledamöter i Patientnämnden 
 
Kristina Podolak-Andersson (S), ordförande, 

Kalmar, 070-321 73 83, kristinapa@ltkalmar.se 

Magnus Danlid (C), vice ordförande, Vimmerby, 

070-241 12 45, magnusd@ltkalmar.se 

Olle Hjertqvist (S), Kalmar, 070-312 02 41 

Gert Järkelid (V), Kalmar, 073-332 01 85 

Pierre Danielsson (MP), Ruda, 070-572 23 19 

Agneta Cedergren (M), Vassmolösa, 070-536 39 81 

Marie Jansson (KD), Bergkvara, 070-791 76 89 
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Dialogtillfällen 

 

Datum Plats Dialogform 
120503 Kalmar Walk and Talk, Cafédialoger 

120515 Högalids folkhögskola Cafédialoger 

120523 Oskarshamn Walk and Talk, Cafédialoger 

120904 Västervik Walk and Talk, Cafédialoger 

120910 Vimmerby folkhögskola Cafédialoger 

120924 Linnéuniversitetet Walk and Talk, Cafédialoger 

121023 Oskarshamn Walk and Talk, Cafédialoger 

121120 Ölands folkhögskola Cafédialoger 

130122 Gamleby folkhögskola Cafédialoger 

130409 Kalmar Cafédialog 

130507 Högalids folkhögskola Cafédialoger 

131028 Oskarshamn Walk and Talk, Cafédialoger 

131107 Torsås Walk and Talk, Cafédialoger 

131125 Färjestaden Walk and Talk 

140218 Gamleby Walk and Talk 

140225 Nybro Walk and Talk 

 

Fördjupad dialog 

Datum Plats Dialogform 
131021 Västervik Workshop i samtalsform 

131028 Oskarshamn Workshop i samtalsform 

131107 Kalmar Workshop i samtalsform 
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Workshops i samtalsform 

Författare: SKL  

Workshops i samtalsform är egentligen en förenklad gruppdiskussion i syfte att ge deltagarna möjlighet att 

pröva en fråga grundligt, utmana varandras åsikter och utveckla sina synpunkter/argument för att nå en 

högre förståelse och insikt i frågan/ämnet. 

Används för 

Workshops i samtalsform möjliggör en fördjupad diskussion om ett specifikt ämne med ett fåtal personer 

under ett par timmar. 

När en organisation vill få en större insikt och förståelse för vad som kan ligga bakom människors åsikter 

eller ett yttrande samt när man vill utmana varandras åsikter och utveckla sina synpunkter/argument för att 

nå en högre förståelse och insikt i ämnet/frågan. Workshops i samtalsform liknar fokusgrupp men tenderar 

att vara mer fokus på dialog, diskussion och överläggning. De kan ta allt från några till flera timmar att 

genomföra. Det är ett småskaligt evenemang 

Deltagare 

Vanligen mellan 8 till 16 deltagare. Vilka som deltar beror på vad frågan gäller, Deltagare kan väljas 

utifrån demografi, intressegrupp, eller slumpmässigt urval. 

Nödvändiga resurser 

Kostnaden för denna form är i allmänhet inte hög, om man inte behöver rekrytera deltagare genom ett 

verkligt slumpmässigt urval vilket kan innebära en kostnad. 

Medborgare kan behöva morötter för att få dem att delta i workshopen. 

Ytterligare kostnader kan inkludera hyra av lokal (välj en informell miljö där det är möjligt), catering och 

stödjande arrangemang, till exempel barnomsorg. 

Ungefär tidsåtgång 

Från några till flera timmar 

Styrkor 

Kan ge organisationen värdefull information om medborgares åsikter och ställningstagande i en viss fråga. 

Deltagarna får tid och möjlighet att behandla en fråga grundligt, inklusive kostnader, fördelar och 

långsiktiga konsekvenser. 

Genom diskussion med andra ges deltagarna inblick i andra perspektiv som tillåter att deras egna åsikter 

kan utvecklas och utmanas. 

Kan bygga och förbättra relationer mellan deltagarna. 
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Kan ge deltagarna nya kunskaper och färdigheter. 

Övrigt 

Denna form, Workshops i samtalsform, omfattar endast ett begränsat antal personer och kan därför inte 

användas för att samla statistiskt signifikanta uppgifter för att exakt mäta den allmänna opinionen. 

Det faktum att deltagarnas syn utvecklas genom överläggning kan också betyda att de inte är representativa 

för det övriga medborgarkollektivet. 
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