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Återföring 

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning 

Ärendet 
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 11 februari 2014 ett 
principärende rörande svårigheter för patienter att välja psykiatrisk 
mottagning. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens förtydligande regler om valfrihet för 
psykiatrisk specialistvård har varit i kraft i mer än tre år. Trots detta visade 
inkomna ärenden till patientnämndens förvaltning att patienter hade stora 
svårigheter att använda sin valfrihet inom psykiatrin. Förvaltningen 
konstaterade att det bör vara lätt och enkelt för patienter som vill använda 
sin valfrihet och de bör kunna få bra vägledning av vården för att 
genomföra önskat byte, men så verkade det inte vara. Informationen 
gällande valfriheten var felaktig och missvisande på ett flertal hemsidor 
inom psykiatrin. Förvaltningen undrade därför hur samtliga vårdgivare och 
vårdenheter inom psykiatrin implementerat valfrihetsreglerna. 
Förvaltningen ansåg att samtliga vårdenheter ska ha korrekt information 
om valfriheten och ska följa denna i praktiken. Vidare undrade 
förvaltningen hur Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) försöker se till att 
vårdgivarna lever upp till gällande valfrihetsregler inom psykiatrin. 
 
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 2 juni 
2014. 

Återföring 
Capio Psykiatri har med anledning av detta principärende inkommit med 
bifogad återföring (bilaga 1), i vilket det bland annat framgår att man har 
korrekt information om valfriheten och att man efterlever gällande 
regelverk. 
 
Praktikertjänst, Järvapsykiatrin har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogad återföring (bilaga 2). Av denna 
framgår bland annat att den så kallade remissgruppen försäkrar sig om att 
patienten har uttryckt önskemål om att komma till dem genom att ringa 
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upp inremitterande om det inte framgår av remissen. Om patienten inte 
uttryckt önskemål att komma till Järvapsykiatrin ger man upplysning om 
den mottagning som finns i patientens närområde och låter inremitterande 
ta beslutet. Den personal som tar emot egenanmälan ställer frågan om 
valfrihet efter att man har gjort en första bedömning av angelägenhetsgrad. 
Remissgruppen ser att andra vårdgivare inte lever upp till valfriheten. Den 
absoluta vanligaste motiveringen till att neka en patient valfrihet är 
hänvisning till samverkanssvårigheter med socialtjänst i andra områden än 
det egna. De själva anser att samverkan i stort fungerar bra med olika 
socialtjänster, dock fungerar inte samverkan med andra psykiatriska 
verksamheter. Man har med anledning av principärendet upprättat en 
lathund gällande valfrihet som har kommunicerats med personalen. 
 
Prima Vuxenpsykiatri har med anledning av detta principärende 
inkommit med bifogad återföring (bilaga 3). Av återföringen framgår bland 
annat att det finns vissa områden där patienter far illa av att byta 
mottagningar. Trots detta har man bemödat sig med att ta emot patienter 
och en särskild bedömningsläkare har tittat på de ärenden där mottagande 
läkare och team bedömt att en flytt av patientens psykiatriska vård skulle 
vara kontraindicerat. Sedan den 1 mars 2014 har ingen patient som själv 
önskat byta mottagning i Prima Vuxenpsykiatri nekats detta. 
 
I ett av Prima Vuxenpsykiatris ärenden i principärendet har man dock den 
5 mars 2014 nekat anmälaren att få komma till en av deras mottagningar då 
man inte anser sig kunna förbättra dennes vård. Valfrihet nekades på grund 
av medicinska skäl. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tidigare 
till mottagningen, i handläggningen hos patientnämndens förvaltning, 
uppgett att valfrihet inte får nekas på grund av medicinska skäl.  
 
Patientnämndens förvaltning ställde därför återigen frågan om anmälaren 
fick använda sin valfrihet och söka vård hos dem. I inkommet yttrande den 
25 augusti 2014 anfördes att anmälaren kan använda sin valfrihet. 
 
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har med anledning 
av detta principärende inkommit med bifogad återföring (bilaga 4). Av 
återföringen framgår bland annat att ambitionen är att underlätta 
patienternas valfrihet. Principärendet belyser att detta ännu inte har 
fungerat fullt ut. Det finns dock utmaningar, såväl medicinska som 
praktiska, som vården kan möta i den praktiska tillämpningen av 
valfrihetsreglerna som till exempel samverkan med socialtjänsten och 
andra samverkansparter. Man ser ett stort behov av en fördjupad dialog 
med HSF kring den praktiska tillämpningen av valfrihetsreglerna. Det finns 
även brister i ersättningsmodellen.  
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HSN har med anledning av detta principärende inkommit med bifogad 
återföring (bilaga 5). Av återföringen framgår bland annat att inför 
kommande avtalsarbete 2015 kommer man att ställa ökade krav i avtalen 
på riktig information och att stöd ska erbjudas den enskilda inför det aktiva 
valet av vårdgivare. Bättre uppföljning av hur valfrihetsreglerna tillämpas 
kommer att göras inför uppföljning av vuxenpsykiatriavtalen redan 2014. 
En större översyn av valfrihetsreglerna kommer att påbörjas under senare 
delen av 2014. Syftet med översynen är att se om det finns behov av 
eventuella förtydligande utifrån erfarenheter som gjorts av 
patientnämnden, vårdgivare och HSN. 

Förvaltningens synpunkter 
Patientnämndens förvaltning finner att det som redovisas i återföringarna 
från vårdgivarna visar på att man inte fullt ut lever upp till gällande 
regelverk om valfrihet inom psykiatrin. En del av vårdgivarna tycks även 
önska förtydligande och samverkan med HSF på området. HSN har bland 
annat angett att bättre uppföljning av hur valfrihetsreglerna tillämpas 
kommer att göras inför uppföljning av vuxenpsykiatriavtalen redan 2014 
samt att en större översyn av valfrihetsreglerna kommer att påbörjas under 
senare delen av 2014. 
Patientnämndens förvaltning hoppas att de åtgärder som HSN kommer att 
vidta ska leda till en bättre följsamhet kring gällande regelverk. 
Principärendet kan således avslutas, men frågan kommer att bevakas 
framöver.  
 
Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra 
patientsäkerheten.  
 
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till en mer jämställd och jämlik 
vård. 
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att 
- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till 

styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde, Capio AB, 
Praktikertjänst och Prima vuxen- och barnpsykiatri AB samt Hälso- och 
sjukvårdsnämnden  



 

 
4 (4) 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2014-09-02 

 
 

 

 
Patientnämndens förvaltning 
Box 17535, 118 91 Stockholm 
Hornsgatan 15 

Telefon: 08-690 67 00 
Fax: 08-690 67 18 

E-post: registrator@pan.sll.se 
www.patientnamndenstockholm.se 

 

    
 
 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälarna 

- ge förvaltningen i uppdrag att för kännedom översända ärendets 
tjänsteutlåtande till Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.  

 

 
 
Staffan Blom  
Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Återföring från Capio Psykiatri 

Bilaga 2 Återföring från Praktikertjänst Järvapsykiatrin 

Bilaga 3 Återföring från Prima Barn och Vuxenpsykiatri 

Bilaga 4 Återföring från styrelsen för SLSO 

Bilaga 5 Återföring från HSN 
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