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Diarienummer 7.1-24006/2015  

NSPH:s yttrande över remiss avseende Uppdrag att skapa en långsiktig 

samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda 

aktörer (S2015/04952/FS)  
  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk av patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket har idag 12 

medlemsorganisationer. Dessa organisationer är RFHL, RSMH, Riksförbundet Attention, 

Sveriges Fontänhus, Balans, Schizofreniförbundet, Frisk & Fri, SPES, SHEDO, Svenska 

OCD-förbundet, ÅSS och FMN. Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig 

resurs genom deras unika kunskap och anser att deras perspektiv och erfarenheter bör ha 

ett större inflytande över beslut och insatser som berör dem både på individ- och 

systemnivå.  

  

NSPH har inbjudits att lämna synpunkter på remissen och vill med anledning av detta 

anföra följande.  

  

Samverkansstruktur för IVO och patientnämnderna  
  
NSPH tillstyrker ambitionen att få till  en mer långsiktig och enhetlig samarbetsstruktur 

mellan IVO och patientnämnderna. Dock anser vi att det är otillräckligt att patient-, 

anhörig- och brukarorganisationerna endast omfattas i samverkansstrukturen på de årliga 

dialogmötena, om ambitionen är att bidra till en patientcentrerad vård. Istället bör denna 

samverkan ske regelbundet, exempelvis som en del i de regelbundna möten som planeras 

mellan IVO och patientnämnderna. Vi anser att detta bör tydliggöras i överenskommelsen.   

  

Patient- brukar och anhörigorganisationer bevakar och analyserar det som händer inom 

hälso- och sjukvården över lång tid. Man samlar in, sammanställer och systematiserar och 

diskuterar erfarenhet och kunskap från fall som går snett inom hälso- och sjukvården. 

Intresseorganisationerna inom det psykiatriska fältet har en unik kunskap som borde tas till 

vara i ett reformerat klagomålssystem.  

  

Att göra organisationerna delaktiga i det regelbundna arbetet för kunskapsutbyte och 

dialog skulle bidra till en ökad relevans i arbetet, samt lyfta upp sådana patienterfarenheter 

av vården som aldrig kommer fram i form av klagomål. Genom detta har 

brukarorganisationerna en stor möjlighet att bidra med ytterligare perspektiv i utvecklingen 

av patientsäkerhetsarbetet. Denna risk är extra stor i patientgruppen inom psykiatrin, då 

denna grupp ofta har en mer utsatt situation i relation till vården.   
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Den som mår psykiskt dåligt kan av naturliga skäl ha svårare att göra sin röst hörd, att 

hävda sin rätt och att ställa krav på vården. Patienter i denna målgrupp har också ofta en 

långvarig, ibland livslång, kontakt med vården, vilket skapar en annorlunda position 

jämfört med patienter som får vård i mer begränsade tidsepisoder.   
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Detta kan vara speciellt viktigt att ta del av inför IVOs riskbaserade tillsyner. Tidigare har 

också företrädare för brukarorganisationer deltagit i inspektioner, vilket för med sig flera 

positiva aspekter då de kan bidra med andra perspektiv. Det finns flera sätt som möjliggör 

ett större utnyttjande av brukarorganisationernas unika kunskap.  

  

Det är viktigt att denna samverkan kommer att fungera som det är tänkt, men vi ställer oss 

frågande till vad som sker om inte överenskommelsen följs av alla parter. I de spelregler 

som nämns för samverkan bör bestämmelser för detta också ingå. Det är viktigt att göra en 

uppföljning och utvärdering av hur samverkansstrukturen uppfyller sitt syfte. I en sådan 

utvärdering bör också patient-, anhörig- och brukarorganisationerna involveras så väl i 

utformningen av utvärderingen som genomförandet och analysen av denna. I denna bör 

även en årlig uppföljning av om det finns utbildningsbehov som gör att 

klagomålshanteringen bättre uppfyller sin funktion ingå. Dessutom är det viktigt att såväl 

analyser av klagomålshanteringen som analyser av samverkansstrukturen finns tillgängliga 

på ett mycket transparent sätt så att övriga samhället kan ta del av detta.   

  

3. Återföring i dialogform  

Gällande förslaget om att återföra sammanställning och analys av klagomålen i dialogform 

så vill vi betona vikten av att ha särskilda dialogforum för olika vårdgrenar för att samtalen 

kring dessa ska bli så relevanta som möjligt. I forum som samtidigt behandlar alla delar av 

vården är risken att dialogen antingen inte blir relevant för alla parter eller att den behöver 

hållas på en alltför generell nivå. Vi föreslår därför åtskilda forum för exempelvis 

psykiatriska vårdgivare.   

  

IVO bör också granska utvecklingen i förhållande till mänskliga rättigheter, så att vården 

utöver att vara säker och patientcentrerad också respekterar individens autonomi och rätt 

till självbestämmande. Detta bör också speglas i överenskommelsen om samverkan.  

  

Vår upplevelse av dagens utformning av IVOs dialogforum är att dessa behöver utvecklas 

för att uppnå sitt syfte. Dessa behöver ges i ett forum och med en regelbundenhet som 

stimulerar till dialog.   

  

Modell för dokumentation av klagomålen  
  

A. Fritext som är semistrukturerad  

NSPH är positiva till att klagomålet ska dokumenteras så som patienten formulerar 

det, och att mottagaren inte ska värdera eller omformulera informationen. Vi 

http://www.nsph.se/
http://www.nsph.se/
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föreslår dock att frågan om i vilken form svar önskas  ska läggas till. Vi föreslår 

också att den sista frågan omformuleras till vad patienten önskar att klagomålet ska 

leda till, snarare än vad patienten har för förväntningar, för att få ett svar som 

snarare speglar patientens förhoppningar än de förväntningar som kan vara färgade 

av tidigare erfarenheter av brister i klagomålssystemet.   

  

B. Bakgrundsvariabler  

NSPH är positiva till ambitionen att kunna analysera klagomålet utifrån olika 

perspektiv, men vill också poängtera att flera perspektiv är relevanta att beakta 

gällande hur personer bemöts i, och upplever, vården. Exempelvis har 

Socialstyrelsens rapporter tydligt visat att personer med psykisk ohälsa ofta får 

sämre somatisk vård vid stroke, diabetes, cancer och akut hjärtinfarkt.   

  

Samtliga diskrimineringsgrunder, utöver kön, kan vara relevanta att beakta i 

analyser av hur vården skiljer sig mellan olika grupper. Det är dock avgörande att 

detta görs på ett sätt som inte skapar en tröskel för att lämna ett klagomål samt gör 

på ett sätt som är förenligt med individens integritet. Ett förslag är att ställa frågan 

om personen upplever att denne blivit bemött med respekt oavsett kön, ålder, 

funktionsnedsättning osv (samtliga diskrimineringsgrunder), med möjlighet till 

förtydligande om personen önskar göra detta.    

  

I bakgrundsvariablerna föreslår vi också en uppdelning i psykiatrisk öppenvård och 

psykiatrisk specialistvård, samt att habilitering läggs till som verksamhetsområde.  

  

C. Nyckelord  

NSPH är positiva till att kunna lyfta fram individuella aspekter av ett klagomål som 

faller utanför de kategorier och bakgrundsvariabler som modellen innehåller för att 

kunna göra ytterligare analyser.   

  

För att användandet av nyckelord ska ske på ett så användbart sätt som möjligt 

menar vi dock att det bör skapas en manual för hur dessa ska användas på ett 

enhetligt sätt. Så bör ske i allt från vilka aspekter som regelmässigt ska kodas som 

nyckelord, exempelvis vid specifika behandlingsmetoder som nämns, samt hur 

detta görs, exempelvis om behandlingsmetoder skrivs ut eller registreras som 

förkortningar (DBT till skillnad från dialektisk beteendeterapi etc.).   

  

Här kan också diagnoser eller funktionsnedsättningar lyftas fram om de 

framkommer i klagomålen för att skapa en bild av om det finns liknande 

omständigheter i hur olika grupper upplever vården.  

  

D. Fasta kategorier  

NSPH är positiva till många av de fasta kategorier som anges, men menar att de 

också behöver kompletteras med ytterligare kategorier för att fånga de problem 

som ofta upplevs i relation till vården.   
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Det är viktigt att differentiera och lyfta ut vissa områden just för att ge en rättvis 

bild av patienters faktiska klagomål som IVO betonar i remissen. Annars sker 

indirekt en omformulering av patientens upplevelse, exempelvis om ett klagomål 

kring bemötande där patienten upplevt att denne inte blivit bemött med respekt 

registreras under kategorin ”Samtycke och självbestämmande”.    

  

a. Tillgänglighet  

Denna kategori kan med fördel delas upp i två underrubriker; dels 

tillgängligheten som handlar om klagomål på kontakten med vården, såsom 

telefontider, geografisk tillgänglighet till god vård och tillgänglighet i 

kommunikationen med vårdgivaren, och dels tillgänglighet som handlar om 

klagomål om försenad eller utebliven vård.   

  

För NSPH:s målgrupp är det vanligaste förekommande klagomålet att inte 

få den hjälp som behövs eller att inte tas på allvar av vårdgivaren; att söka 

men inte få vård. Vi menar därför att det är relevant att skapa en uppdelning 

av dessa två olika former av klagomål för att se hur de fördelas.   

  

b. Information  

  

c. Samtycke och självbestämmande  

Vi ser behov av en ytterligare kategori kring klagomål relaterade till 

tvångsvård, tvångsåtgärder och informellt tvång, samt hur dessa utförs i 

relation till respekt och integritet. Detta är viktigt för att skapa en tydlighet 

och synlighet i statistiken kring de klagomål som handlar specifikt om tvång 

i vården då detta är så pass långtgående ingripanden och berör en 

patientgrupp i mycket stort behov av vård.   

  

d. Delaktighet och samråd  

Denna kategori behöver ställa ett större ansvar på vårdgivarens roll i arbetet 

med delaktighet. Som definition föreslås att istället i första meningen byta 

ut om delaktighet har välkomnats till om den har efterfrågats. Ansvaret bör 

ligga på vårdgivaren att bjuda in till och efterfråga patientens åsikter snarare 

än på patienten att själv framföra detta.   

  

e. Fast vårdkontakt och individuell planering  

Under detta kapitel i Patientlagen betonas också att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses, vilket vi menar behöver 

lyftas fram ytterligare i modellens definition.   

  

Samordning och samverkan är också en fråga som bör lyftas ut till en egen 

kategori, och då även omfatta samordning utanför såväl den egna 

mottagningen som hälso- och sjukvården i stort samt andra instanser som 

patienten får insatser från exempelvis kommun, Försäkringskassa och 

Arbetsförmedling.. Här bör även arbetet med och ansvaret för SIP omfattas.   
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f. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel  

Det är relevant att förtydliga huruvida patienten fått tillräckligt med 

information för att själv kunna ta ställning till vad som passar denne bäst. 

Sådan information är en förutsättning för att kunna bli delaktig i 

beslutsfattandet kring sin vård.  

  

g. Ny medicinsk bedömning  

Detta är ett område som är särskilt viktigt inom psykiatrin, där det inte finns 

samma objektiva kriterier som det ofta finns inom den somatiska vården att 

förhålla sig till, där det sällan tillämpas och där patientgruppen är i en 

beroendeställning till vårdgivaren på ett mer utsatt sätt. Den blir därför 

viktig att uppmärksamma i IVO och patientnämndernas analyser.   

  

h. Val av utförare  

Vid val av utförare bör också möjligheten att söka vård hos annan 

vårdgivare inom samma landsting omfattas.   

  

i. Personuppgifter, intyg och sekretess  

I denna kategori förutsätter vi att även journalhandlingar omfattas av 

beskrivningen av personuppgifters utformning. Definitionen bör också 

innefatta möjligheten att få tillgång till sin egen journal, då detta är ett 

vanligt problem inom psykiatrin, samt att även läkarintyg och 

läkarbedömning av hälsotillstånd omfattas av intyg om vården som ska ges 

på begäran.   

  

j. Information efter vårdskada  

I denna kategori önskas förtydligande om information om rättigheter vid 

förekommen vårdskada eller risk för vårdskada, vilket kan föranledas även 

av utebliven vård.   

  

k. Annat  

NSPH menar att det är problematiskt att denna kategori utgör nästan en 

fjärdedel av de 100 ärenden som kategoriserats enligt modellen i IVO:s test. 

Denna behöver granskas och differentieras för att stora mängder av 

patienters klagomål inte ska bli osynliga. Vi ser bland annat att om patienten 

klagar på enbart kvaliteten av vården, även i de fall detta har föranlett en 

vårdskada, så omfattas detta inte av de ovan nämnda kategorierna. Det bör 

vara en viktig form av klagomål som bör ha en egen kategori.   

  

  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa  
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Ann-Kristin Sandberg Samordnare NSPH  

  


