
Patientlagen
En koraad och lä begriplig broschyr om 

hälso- och vårdens skyldigheter gentemot 

dig som paent och anhörig.



Om du söker primärvård, såsom vårdcentral eller 

sjukvårdsrådgivningen, ska du få kontakt med dem 

samma dag som du sökt dem (ll exempel via telefon 

eller digitalt).

Samma dag

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av 

en läkare eller annan legimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal inom primärvården.

Tre dagar

Eer a  en remiss gå  iväg ska du som paent få e  

första besök i den specialiserade vården inom 90 

dagar.

Inom 90 dagar

Du ska inte heller behöva vänta i mer än i 90 dagar på 

den behandling eller operaon som specialistläkare 

ordinerat.

90 dagar

Regionerna kan ha andra dsgränser än vad den 

naonella vårdgarann anger.

OBS!

Dessa tidsgränser gäller inom vårdgarantin:

Din kontakt med vården

Vårdgarantin betyder att 
vården ska arbeta för att 
ge dig vård inom en viss 

tidsram.

Om tidsgränserna
 inte 
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◾ Di hälsollstånd.

◾ De metoder som finns för undersökning, 
 vård och behandling.

◾ De hjälpmedel som finns för personer 
 med funkonsnedsä ning

◾ Vid vilken dpunkt du kan förvänta dig a  få 
  vård och om hur vårdgarann fungerar

◾ Det förväntade vård- och behandlingsförloppet.

◾ Väsentliga risker för komplikaoner och            
biverkningar.

◾ Eervård

◾ Metoder för a  förebygga sjukdom eller skada.

◾ Behandlingsalternav

◾ En fast läkarkontakt.

◾ Vårdgivare och u örare i den offentligt 
 finansierade hälso- och sjukvården.

◾ En ny medicinsk bedömning.

◾ En fast vårdkontakt.

◾ Upplysningar från Försäkringskassan om vård i e     
   annat land inom Europeiska ekonomiska          
   samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Som patient ska 
du få information om:

Du ska dessutom få info om 
att du har möjlighet att välja:

Du ska också få info om 
att du har möjlighet att få

Din rätt till information
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om du ber om det.



Du ska själv få vara med och ta beslut rörande din 

hälso- och sjukvård och din integritet ska 

respekteras.

Därför måste du som paent, i de allra flesta fall, 

ge di samtycke ll den vård som du ska få. 

Samtycket kan ges muntligt eller skriligt, och du 

kan när som helst ta llbaka samtycket.

Vården ska så långt som möjligt u ormas och 

genomföras i samråd med dig som paent. 

Om du själv ska genomföra vissa vård- eller 

behandlingsåtgärder ska dessa utgå från dina 

önskemål och dina individuella förutsä ningar.

Patient

Dina anhöriga ska också få möjlighet a  medverka 

i u ormningen och genomförandet av din vård, 

om det är lämpligt och om det inte finns några 

bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

Anhörig

Ditt samtycke

Delaktighet

Samtycke och delaktighet
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En fast vårdkontakt ska hjälpa dig som paent 

a  llgodose di behov av trygghet, 

konnuitet, samordning och säkerhet i 

vården. 

En fast vårdkontakt ska utses om du själv 

önskar det, eller om det behövs.

PPrata med din läkare eller verksamhetschefen 

på din mo agningen om du vill begära en fast 

vårdkontakt.

…svara på frågor om din vård och behandling.

…med kontakter inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten och Försäkringskassan.

…samordna vårdens insatser.

…få informaon om din vårdsituaon.

……få informaon om vårdens skyldigheter och 
dina rä gheter. 

En fast vårdkontakt kan hjälpa dig…

Fast vårdkontakt

Som paent har du också möjlighet a  välja en 

fast läkarkontakt inom primärvården, 

exempelvis på din vårdcentral.

Syet med a  kunna välja en fast läkarkontakt 

är a  skapa trygghet och konnuitet, samt öka 

möjligheterna ll en förtroendefull relaon 

mellan läkare och paent.

Fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
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Om det finns flera behandlingsalternav som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, ska du som paent få möjlighet a  välja vilken av behandlingarna du vill ha.

Du ska då få den behandling du valt, om det är befogat med hänsyn ll din sjukdom eller skada samt ll 

kostnaderna för behandlingen. Samma gäller vid olika alternav av hjälpmedel.

Vad händer om en annan 
behandling reslås?

Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig 

sjukdom eller skada ska du få möjlighet ll en 

ny medicinsk bedömning, även kallat second 

opinion, inom eller utanför din region.

Ny medicinsk bedömning 

Om den nya medicinska bedömningen leder ll 

e  annat förslag på behandling, så ska denna 

behandling erbjudas om:

◾ Behandlingen står i överensstämmelse med   
 vetenskap och beprövad erfarenhet.

◾◾ Det med hänsyn ll den aktuella sjukdomen   
 eller skadan och ll kostnaderna för       

 behandlingen framstår som befogat.

Behandling och bedömning



Om du inte är nöjd med din vård eller tycker a  

det har ske  något felakgt, kan du lämna 

synpunkter eller klaga. 

Dina synpunkter kan ll exempel gälla behandling, 

bemötande, llgänglighet eller kommunikaonen 

med vården. 

Kontakta i första hand den mo agning eller 

vårdenhet där du få  vård. De har skyldighet a  ta 

emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål. 

Prata med din vårdmottagning

I många regioner kan man också använda sig av 

e-tjänsterna på 1177.se för a  lämna synpunkter 

och klagomål.

LoLogga in och gå ll “Alla övriga tjänster”. Välj 

“Lämna synpunkter och klagomål i Region 

(regionens namn)”. Där kan du lämna synpunkter 

och klagomål anngen direkt ll din vårdgivare 

eller ll paentnämnden.

Klaga via e-tjänsten 1177.se

Enligt lag ska alla regioner ha en paentnämnd. 

Paentnämnden är en fristående och oparsk 

instans som du eller dina närstående kan vända 

er ll om ni har frågor, synpunkter eller klagomål 

som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

PPaentnämnden hanterar klagomål och 

synpunkter som rör den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården.

Ta hjälp av en patientnämnd

Är du inte nöjd med din vård?

Så gör du:

Synpunkter och klagomål



Kort om broschyren 
och patientlagen

Paentlagen trädde i kra den 1 januari 2015 med syet a  förtydliga och 

stärka paentens ställning, samt stärka och tydliggöra paentens 

integritet, självbestämmande och delakghet. 

Lagen är en så kallad skyldighetslag, vilket innebär a  den innehåller 

bestämmelser om vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har gentemot 

sina paenter och deras anhöriga. 

I pI prakken innebär det a  man som paent inte har rä  ll en viss vård, 

däremot är hälso- och sjukvården skyldig a  ge dig den goda vård som 

beskrivs i lagen. 

Som paent kan du därför inte utkräva din rä  i domstol ufrån de 

bestämmelser som finns i paentlagen. Du kan däremot exempelvis lämna 

klagomål och synpunkter ll en paentnämnd eller anmäla klagomål 

gällande hälso- och sjukvården ll Inspekonen av vård och omsorg (IVO). 

Om du dOm du drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas har du 

rä  ll ersä ning enligt paentskadelagen. Läs mer på IVO.se. 

Texterna i den här broschyren är plockade från Netdoktors utbildning om 

paentlagen. 

Netdoktor har u ormat allt innehåll och ansvarar för alla delar i 

utbildningen och broschyren. Sponsor är Lifescienceföretaget Roche. 
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