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Bakgrundsinformation 

Exemplet gäller kommun/landsting/region:  

Landstinget Västernorrland 

 

Kontaktperson namn, funktion och kontaktuppgifter (telefon och e-mail):  

Lennart Moberg, samordnare i Medborgarpanelen 
lennart.moberg@lvn.se, 070-191 68 75 

 

Webbadress där mer information finns:  

http://www.lvn.se/medborgarpanelen

 

Finns politiskt beslut om att arbeta med medborgardialog:  

Ja, det finns en politisk medborgarpanel som består av en ledamot från varje parti i 
landstingsfullmäktige och ytterligare en ledamot från det största partiet, totalt nio 
ledamöter. Den politiska medborgarpanelen har till särskilt uppdrag att bevaka 
medborgarnas behov av och synpunkter på landstingets tjänster. Den politiska 
medborgarpanelen ska också vara pådrivare i det långsiktiga förändringsarbetet genom 
att utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den 
politiska processen. 

 

Exemplet gäller verksamhetsområde:  

Hälso- och sjukvården 

 

Beskrivningen av exempel handlar om (kryssa i relevant område):  

o Genomförd medborgardialog 

o Genomförd medborgardialog med e-verktyg 

o Framtagande av principer/policy/program för medborgardialog  

o Utveckling av handbok/checklista för medborgardialog 

o Utveckling av kommunikationsplan för medborgardialog 
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o Utveckling av styrsystem för medborgardialog 

o Annat såsom 

 

Exempel  

Invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården  
Sammanfattning 120 tecken –  

I januari 2014 genomförde Landstinget Västernorrland en medborgarundersökning 

om hälso- och sjukvården. Hela 82 procent svarade och resultatet visar att upplevelsen 

överlag var positiv. 

Beskrivning max 3200 tecken –    

I Landstinget Västernorrland finns en medborgarpanel bestående av politiker som arbetar 

med att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den politiska processen. Den 

politiska medborgarpanelen har i sin tur inrättat en medborgarpanel för invånare som med 

jämna mellanrum får besvara frågor, bland annat om landstinget. För att delta i 

medborgarpanelen ska man bo i Västernorrland, vara 15 år eller äldre och ha en e-

postadress. 

En undersökning om hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården är det största verksamhetsområdet i landstinget och bemötande, 

tillgänglighet och kvalitet inom vården är alltid en aktuell fråga. För att få en djupare bild 

av patientens upplevels av vården genomfördes en medborgarundersökning i januari 

2014. Målet var att fånga upp invånarnas upplevelser av vad som fungerade bra och 

mindre bra i vården. Resultatet skulle bli en del i politikernas och tjänstemännens 

beslutsunderlag i frågor som berör hälso- och sjukvården.  

Hur gick det till? 

Det var den politiska medborgarpanelen som beslutade att den första 

medborgarundersökningen skulle handla om invånarnas upplevelse av hälso- och 

sjukvården i länet. Landstingets tjänstemän tog fram ett antal frågeställningar som sedan 
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godkändes av den politiska medborgarpanelen. När det var dags för undersökningen 

mejlades en länk ut med ett antal frågor till deltagarna i medborgarpanelen. Deltagarna 

hade då två veckor på sig att svara. En påminnelse skickades också ut för att påminna 

deltagarna om att ta sig tid att svara. När svarstiden gick ut sammanställs resultaten och 

presenteras för landstingets tjänstemän och politiker. 

Resultatet 

När undersökningen skickades ut var 140 länsbor anmälda för att delta i 

medborgarpanelens undersökningar. Av dem så var det 82 procent, dvs. 115 av 140 

länsbor, som svarade på enkäten vilket är ett bra resultat. De som svarade var från länets 

alla sju kommuner och i olika åldrar. 

De allra flesta som svarade upplevde att de fick den hjälp och det stöd de behövde när de 

sökte sjukvård inom Landstinget Västernorrland. Resultatet visar också att bra bemötande 

och god tillgänglighet var de främsta anledningarna till att deltagarnas upplevelse av 

hälso- och sjukvården var så positiv. 

Resultatet från undersökningen presenterades för politiker och tjänstemän.  

Vad har vi lärt oss? 

Vi blev glatt överraskade över att det fanns ett stort engagemang bland de som svarade på 

frågorna i medborgarundersökningen. Både hög svarsfrekvens och många som lämnade 

svar längre svar i fritext när det fanns möjlighet. Vi har lärt oss att det finns ett stort 

engagemang i frågor som rör hälso- och sjukvård, något som vi tagit till vara på även i 

andra former, t.ex. dialogträffar. 

Något som var viktigt för oss att komma ihåg att undersökningen inte hade ett 

representativt urval av länets befolkning. Undersökningens upplägg, där de som vill får 

delta, gör att engagerade deltagare kan göra sin röst hörd och därigenom bidra till att 

belysa en fråga eller ett område som landstinget har ansvar över.  

 


