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Medborgarpanel 4 – november 2012 
– Synpunkter och klagomål på vården  
 
Varför en medborgarpanel om detta område? 
Syftet med denna medborgarpanel är att ta del av vad paneldeltagarna vet om möjligheten att 

lämna synpunkter och klagomål på vården. För att vi ska kunna utveckla informationen till 

kronobergarna är det även viktigt veta var paneldeltagarna har inhämtat information om 

synpunkts- och klagomålshantering och var de tycker att den informationen ska finnas. 

 

Alla patienter inom hälso- och sjukvården har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig 

information om hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. 

Målet är att alla ska få en god och patientsäker vård av hög kvalitet. Om man inte är nöjd med 

den vård eller det bemötandet som man får  har man rätt att lämna synpunkter eller klagomål. 

Det är viktigt att få ta del av synpunkter och klagomål från patienter och närstående för att 

kunna utveckla och förbättra vården. 

 

Är man som patient/brukare eller närstående missnöjd med vård, behandling eller bemötande 

är det bra om man i första hand kan prata med den eller dem som man har vårdats av. Om det 

är svårt att tala direkt med den eller de personer som berörs kan man vända dig till ansvarig 

chef. Det finns också möjlighet att kontakta patientnämnden i Kronoberg som tar emot 

synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården i landstinget och i länets kommuner samt 

tandvården (www.1177.se/Kronoberg/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-

varden/) . Patientnämnden nås via epost: patientnamnden@ltkronoberg.se eller tel. 0470-58 85 

42. Patientnämnden har enligt lag ansvar att stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till 

kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.  

 

Vilka frågor fick panelen svara på? 
 
1.  Om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården vid sjukhus, vårdcentral 

eller annan landstingsverksamhet vart skulle du vända dig? (flervalsfråga) 

2. Om du har synpunkter eller klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården inom 

äldreomsorg eller hemsjukvård vart skulle du vända dig? (flervalsfråga) 

 3. Innan du tog del av den här enkäten – hade du då kännedom om att det finns en 
patientnämnd där du kan lämna synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården? 
 
De som svarade att de hade kännedom om patientnämnden fick följdfrågorna: 

       3 a Hur fick du kännedom om patientnämnden? 
                      3 b Har du varit i kontakt med patientnämnden? 

            

       4. Har det hänt att du har avstått från att lämna synpunkter eller klagomål på hälso- och    
    sjukvården vid sjukhus, vårdcentral eller annan landstingsverksamhet? 
      
De som svarade att det har hänt att de har avstått från att lämna synpunkter/klagomål fick 

följdfrågan: 4. a Varför avstod du från att lämna dina synpunkter eller klagomål? 
          

 

file://ltp/ltgem/Enheten%20för%20demokratistöd/Medborgardialog/Medborgarpanel/Panel%204/Resultat/www.1177.se/Kronoberg/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/
file://ltp/ltgem/Enheten%20för%20demokratistöd/Medborgardialog/Medborgarpanel/Panel%204/Resultat/www.1177.se/Kronoberg/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/
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5. Har det hänt att du har avstått från att lämna synpunkter eller klagomål på den  
            kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorg eller hemsjukvård? 

 
De som svarade att det har hänt att de har avstått från att lämna synpunkter/klagomål fick 

följdfrågan           5. a Varför avstod du från att lämna dina synpunkter eller klagomål? 
 
6. Var tycker du att information om synpunkter och klagomål på vården ska finnas för att   
     nå så många som möjligt? (flervalsfråga) 

Det fanns även möjlighet att skriva egna kommentarer till svaren. 

 

Vilka har deltagit i denna medborgarpanel? 
Alla som är 15 år eller äldre, är bosatta i Kronobergs län och inte har politiska 

uppdrag i Landstinget Kronoberg kan anonymt delta i medborgarpanelen. 

Befolkningen i Kronoberg består av cirka 184 000 invånare. Av dessa är ungefär 

154 000 invånare 15 år eller äldre.  

 

408 av de 603 personer som har anmält sig till panelen deltog i denna 

enkätundersökning. Det innebär en svarsfrekvens på 68 %. 

 

79 % av de som svarat är mellan 41 och 79 år. Åldersgruppen 20-40 år har ökat från 

16 % vid panel 3 till 20 % i panel 4. I åldersgrupperna under 20 år respektive över 

80 år finns endast enstaka personer. 65 % är kvinnor. 57 % har högskoleutbildning.  

 

Åldersfördelning  

 
 

 

Samtliga kommuner är representerade i panelen. Panel 4 föregicks av en 

medborgardialogaktivitet i Älmhults kommun. Politiker från Landstinget 

Kronoberg deltog i en hälsomässa i Älmhult där de värvade nya deltagare till 

panelen. Det avspeglas i fördelningen från länets kommuner. Älmhults andel av 

panelen ökade från 3,7 % till 11,5 %.  
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Fördelning av deltagare per kommun 

Kommun Procent % 
Alvesta 7,1 
Lessebo 4,7 
Ljungby 10 
Markaryd 2,7 
Tingsryd 3,9 
Uppvidinge 4,2 
Växjö 55,9 
Älmhult 11,5 
 
Hur har panelen svarat? 
 
1.  Om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården vid sjukhus, vårdcentral 

eller annan landstingsverksamhet vart skulle du vända dig? 

 

2. Om du har synpunkter eller klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården inom 
äldreomsorg eller hemsjukvård vart skulle du vända dig? 

7 personer svarade att de skulle vända sig till media om de hade synpunkter eller 

klagomål på hälso- och sjukvården i landsting eller kommuner. 

 

80 % svarade att de hade kännedom om patientnämnden innan de tog del av denna 

medborgarpanel. 44 paneldeltagare hade lämnat synpunkter eller klagomål till 
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patientnämnden när det gällde hälso- och sjukvården vid sjukhus, vårdcentral eller annan 

landstingsverksamhet. 3 paneldeltagare hade lämnat synpunkter och klagomål gällande länets 

kommuner. 

 

3 a Hur fick du kännedom om patientnämnden?  
(Fråga till de som hade kännedom om patientnämnden) 

 
 

Av kommentarerna framkommer att 35 paneldeltagare har kännedom om patientnämnden 

eftersom de själva arbetar eller har arbetat inom vård och omsorg. 25 personer har fått information 

via media. 

 

38 % av panelens 408 deltagare har inte haft några synpunkter eller klagomål på hälso- och 

sjukvården vid sjukhus, vårdcentral eller annan landstingsverksamhet. 43 % av paneldeltagarna 

har haft synpunkter eller klagomål som de avstått från att lämna och de fick följande fråga: 

 

4 a Varför avstod du från att lämna dina synpunkter eller klagomål gällande hälso- och 
sjukvården vid sjukhus, vårdcentral eller annan landstingsverksamhet? 
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64 % av panelen har inte haft några synpunkter eller klagomål på den kommunala 

hälso- och sjukvården. 16 % (64 personer) har haft synpunkter eller klagomål som 

de har avstått från att lämna och de fick följande fråga: 

 

5 a Varför avstod du från att lämna dina synpunkter eller klagomål gällande den 
kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorg eller hemsjukvård? 

 
 
6. Var tycker du att information om synpunkter och klagomål på vården ska finnas för att   
     nå så många som möjligt? 

 
 

18 personer föreslår att informationen ska finnas i entréer, receptioner, väntrum 

och/eller vårdplatser på vårdinrättningar. Kommentarer ”Det behövs på flera ställen 

och det ska vara enkelt att finna och personalen bör vara mer informerade hur man 

går tillväga”. ”Majoriteten av ”vanligt” hyggligt folk vet inget eller mycket litet 

om Landstingets verksamhet och den egna möjligheten att komma till tals”. 

Vart vänder sig barn och unga när de inte är nöjda med vård 
eller behandling på vårdcentral eller sjukhus? 
 
Landstinget har under hösten 2013 utvecklat ett samarbete med 8 skolklasser, på 

låg- , mellan- och högstadiet samt gymnasiet, runt om i länet. 35 tjejer och 29 killar 

i 3 av landstingets kontaktklasser på högstadiet och gymnasiet fick svara på frågan: 

 

Om du inte är nöjd med den vård eller behandling du har fått på vårdcentralen 
eller sjukhuset, eller om du vill klaga på något, vem skulle du då prata med?  
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Alla uppgav att de hade varit i kontakt med vården i något sammanhang. 36 %  av 

ungdomarna svarar att  de skulle vända sig till sina föräldrar och en lika stor andel vet inte 

vart de ska vända sig om de inte är nöjda med vård eller behandling. Bland de som svarar 

övrigt är svaren: annan bekant/vuxen, politiker, ingen, skolsköterskan, ”kundservice?” och 

”kollar på nätet om det har hänt andra”. 

 

Hur ska resultatet användas i Landstinget Kronoberg? 
Paneldeltagarnas synpunkter utgör tillsammans med faktabaserad information 

underlag i den fortsatta utvecklingen av synpunkts- och klagomålshantering. 

Patientnämnden kommer att använda resultatet i arbetet med att utveckla 

informationsspridningen om patientnämnden. Resultatet kommer att presenteras 

för den politiska ledningen vid landstingsstyrelsens möte samt för landstingets 

verksamhetsledning.  

 

Resultatet visar att paneldeltagarna i första hand skulle vända sig till ansvarig chef 

eller till patientnämnden när de har synpunkter/klagomål på hälso- och sjukvården 

vid vårdcentral, sjukhus eller liknande. När det gäller den kommunala hälso- och 

sjukvården skulle panelen i första hand vända sig till ansvarig chef. En tolkning är 

att det kan upplevas svårt att gå direkt till den som är berörd. När det gäller den 

kommunala hälso- och sjukvården verkar det som att möjligheten att vända sig till 

patientnämnden är mindre känd, vilket även avspeglar sig i antalet ärenden från 

den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

80 % av panelen känner till patientnämnden. Att så många har kännedom om och 

skulle vända sig till patientnämnden vid synpunkter och klagomål är positivt och 

kan till viss del förklaras av flera deltagare arbetar eller har arbetat inom vården. 

 

De främsta informationskällorna för kännedom om patientnämnden var via 

personal i hälso- och sjukvården vid sjukhus vårdcentraler eller annan 

landstingsverksamhet (78) och via landstingskatalogen (71). Det är positivt att så 

många har fått information via personal i vården. Däremot är det få som har fått 

information via den kommunala hälso- och sjukvården eller via kommunernas 

hemsidor. 

 

På frågan var information om synpunkter och klagomål ska finnas så framkommer 

det att paneldeltagarna anser att den ska finnas på många olika ställen. På såväl 

landstingets hemsida, hos personal vid sjukhus, vårdcentraler och annan 

landstingsverksamhet, i landstingskatalogen, på kommunernas hemsida, 1177.se 

samt hos personalen i kommunerna.  
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43 % av paneldeltagarna svarar att man har haft synpunkter på hälso- och 

sjukvården vid sjukhus, vårdcentral eller annan landstingsverksamhet som man 

avstått från att lämna. Den främsta orsaken till att man inte lämnade några 

synpunkter var att man inte orkade vid det tillfället. Den näst vanligaste 

anledningen till att man inte framförde sina synpunkter och klagomål var att man 

inte trodde att dessa skulle tas på allvar.  

 

Resultatet ger stöd för att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att informera om 

patientnämnden till medborgare, patienter/brukare och personal inom såväl 

landstingsfinansierad verksamhet som inom länets kommuner. I det arbetet ingår också att 

utveckla informationen så att den blir tillgänglig för barn och ungdomar och deras föräldrar. 

Informationen om synpunkts- och klagomålshantering ska finnas och ges på många olika 

ställen och vid upprepade tillfällen eftersom man kanske inte orkar lämna synpunkter och 

klagomål direkt när det är aktuellt. För att kunna utveckla och förbättra vården är det viktigt 

att få ta del av synpunkter och klagomål från patienter och närstående.  Det är också viktigt att 

fortsätta arbetet med hur vi inom hälso- och sjukvården bemöter synpunkter och klagomål 

från patienter och närstående. 

 

Hur ska medborgarpanelen vidareutvecklas? 
  

Under hösten 2012 har landstingets förtroendevalda varit ute i fyra av länets åtta 

kommuner för att möta medborgare och informera om landstingets 

medborgarpanel. Genom dessa dialogmöten har medborgarpanelen fått cirka 240 

nya deltagare. Under våren 2013 planeras aktiviteter i länets övriga kommuner; 

Alvesta, Ljungby, Markaryd och Tingsryd. I samverkan med landstingets 

barnrättsstrateg ska dialogen med barn och unga i Kronoberg utvecklas. 

 
 


