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Återföring                         

 

Bemötandeärenden 2008 - 2012  

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013  ett 
principärende rörande klagomål på bemötande som inkommit till förvalt-
ningen under åren 2008 till 2012.  

Nämnden fann det anmärkningsvärt att antalet inkomna ärenden med kla-
gomål på bemötande inte tenderat att minska under åren och önskade åter-
föring rörande om man i vårdens verksamheter bedriver ett systematiskt 
arbete för att förbättra bemötande och kommunikation med patienter och 
hur detta i så fall sker.  

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring från styrelserna för Stock-
holms läns sjukvårdsområde, samtliga akutsjukhus, Aleris AB, Capio AB 
samt Prima Barn- och vuxenpsykiatri i Stockholm AB senast den 31 januari 
2014.  

Återföring  

Företrädare för samtliga verksamheter har inkommit med återföring.  
Denna har genomgående varit gedigen och visat att mycket arbete pågår för 
att förbättra bemötande och kommunikation pågår. I många fall är svaren 
relativt likartade. Nedan redovisas de åtgärder som förekommer vid flertalet 
enheter. Bilagorna 1-10 utgör de inkomna svaren, där en mer detaljerad re-
dovisning per enhet finns. 

Allmänna synpunkter från vården 

Av flertalet svar framkommer att man delar patientnämndens uppfattning 
att ett gott och respektfullt bemötande är av yttersta vikt och kan påverka 
både tillfrisknande och patientsäkerhet.  Man anser att klagomålen utgör en 
grund för såväl lärande som förbättringsåtgärder.  

Flertalet redovisar sina egna bemötandeklagomål över tid, ibland tar man 
endast upp patientnämndsärenden, ibland tar man även med klagomål som 
hanterats på annat sätt.  
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Samtliga redogör för sitt arbete för att förbättra bemötande och kommuni-
kation och redogör för hur man hanterar klagomålsärenden, såväl gentemot 
den klagande som internt.  

Åtgärder för att förbättra bemötandet 

Många olika åtgärder beskrivs för att förbättra bemötandet. Frågan tas upp 
på APT och även i många andra sammanhang, till exempel vid medarbetar-
samtal och på planerings-, utbildnings- och studiedagar samt temaveckor 
samt även i samband med introduktion av nyanställda. 

I många fall görs patientenkäter. Happy Or Not är en väntrumsenkät i form 
av apparater på mottagningar/enheter där patienten kan beskriva hur nöjd 
han/hon är genom att välja ett av fyra svarsalternativ. Svaren registreras i 
ett elektroniskt system. Även andra former av väntrumsenkäter förekom-
mer.   

Resultaten av enkäterna följs upp på olika sätt och nivåer och med olika 
tidsintervaller och utgör grund för förbättringsarbeten som följs upp och 
redovisas i till exempel kvalitetbokslut.  I många fall arbetar man med pati-
entupplevd kvalitet, där bemötande utgör en angelägen del.  

Utöver ovanstående pågår många specifika förbättringsarbeten som direkt 
eller indirekt kan leda till att patienter upplever bemötandet bättre. Många 
tar upp att man på olika sätt arbetar med HBT-frågor och att man avser att 
certifiera sig inom området.  

Hantering av klagomål 

Det är vanligt att man redogör för sina rutiner för hantering av patientkla-
gomål. Man har ofta utgångspunkten att patientens egen berättelse och 
tolkning väger mycket tungt och ska bemötas med stor respekt. I många fall 
tar man direkt kontakt med den patient som framfört klagomål och erbju-
der ett samtal i lugn och ro. Man beklagar ofta patientens negativa upple-
velse och ber i förekommande fall om ursäkt. Man förklarar sakfrågor och 
åtgärder som vidtagits för att förhindra en upprepning.  

Vad gäller den personal som fått klagomål är det vanligt att närmaste chef 
tar kontakt med den medarbetare som fått klagomål och att berörd personal 
informeras om och delges inkomna klagomål. Vid behov ges stöd och hjälp 
att bearbeta händelsen. Klagomålen följs upp med inblandade medarbetare 
respektive chef. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen finner de åtgärder som redovisats i återföringarna adekvata 
och angelägna.  

Konsekvenser för patientsäkerhet 
De redovisade åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerhet-
en genom att bemötande och kommunikation mellan vårdpersonal och pa-
tienter/anhöriga förbättras.  
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De redovisade åtgärderna förväntas bidra till en jämställd och jämlik vård 
där alla patienter bemöts på ett gott och respektfull sätt.  

Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till sty-
relserna för Stockholms läns sjukvårdsområde, samtliga akutsjukhus, 
Aleris AB, Capio AB respektive Prima Barn- och vuxenpsykiatri i Stock-
holm AB 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för känne-
dom. 

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

 

Bilagor, återföring från 

1. Stockholms läns sjukvårdsområde 
2. Capio S:t Görans sjukhus  
3. Danderyds sjukhus  
4. a) Karolinska universitetssjukhuset del 1 

b) Karolinska universitetssjukhuset del 2 
5. TioHundra  
6. Södersjukhuset  
7. Södertälje sjukhus  
8. Aleris  
9. Capio  
10. Prima barn- och vuxenpsykiatri  
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