Patientlagen - vad innebär det för mig?
En ny patientlag gäller från 1 januari 2015.
Här samlas den viktigaste lagstiftningen
som berör dig som patient.
Lagen ska stärka din ställning som patient i
mötet med hälso- och sjukvården. Lagen ska
också öka dina möjligheter att vara delaktig i
och bestämma över din vård.
Du väljer öppenvård i hela landet
Du har möjlighet att välja öppenvård, på
vårdcentral eller specialiserad öppenvård, var
som helst i Sverige så länge den är offentligt
finansierad. Med öppen specialiserad vård
menas vård som ges på sjukhus utan att man
behöver läggas in. Detta gäller även öppenvård som bedrivs av privata vårdgivare som
har avtal med landstinget.
Alla ska få vård på samma villkor, oavsett
om man söker vård i sitt eget eller i ett annat
landsting. Det är det medicinska behovet som
avgör väntetiden.
Vårdgaranti och vård i annat landsting
Vårdgaranti finns för att du ska vara säker på
att få vård i rimlig tid. Om du väljer vård i ett
annat landsting tolkas det som att du frivilligt
har avstått från vårdgarantin i ditt eget landsting. Du omfattas inte heller av vårdgarantin i
det landsting där du söker vård.
Remiss
Antingen remitteras du av din läkare till ett
annat landsting eller så söker du själv vård
utanför det landsting där du är folkbokförd. I
Region Skåne krävs ingen remiss till öppenvården, men om du söker vård i ett annat
landsting gäller deras remissregler.
Patientavgifter
När du söker vård i ett annat landsting betalar
du den patientavgift som gäller i det landstinget.
Dina resor och uppehälle betalar du själv.

Ny medicinsk bedömning
Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan du begära att få
en ny medicinsk bedömning.
Den får du av en annan läkare än den du
redan träffat, antingen i ditt hemlandsting eller
i ett annat landsting.
Om den nya bedömningen visar att du bör få
en annan behandling ska du kunna få den i
stället. Förutsättningen är att behandlingen
bedöms stämma med vetenskap och beprövad erfarenhet och att kostnaden för behandlingen är befogad.
Vill du veta mer?
Prata med vårdpersonalen eller läs mer om
dina rättigheter enligt nya patientlagen på
1177 Vårdguiden

www.1177.se/patientlagen

Rätt till information
Som patient ska du få information om:
• Ditt hälsotillstånd och vilka metoder som
finns för undersökning, vård och behandling.
• Vilka hjälpmedel som finns om du har funktionsnedsättning.
• Vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få
vård.
• Det förväntade vård- och behandlingsförloppet.
• Risker för komplikationer och biverkningar.
• Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Informationen ska anpassas efter dina individuella förutsättningar för att ta emot och förstå
information. Om du vill ska du få informationen
skriftligt.
När det är aktuellt ska du även få information
om:
• Möjligheten att välja behandlingsalternativ,
fast läkarkontakt i primärvården samt fritt välja
offentligt finansierad öppen vård i hela landet.
• Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt.
• Vårdgarantin.
• Möjligheten att hos Försäkringskassan få
upplysningar om vård i ett annat EU/EES-land
eller i Schweiz.
Samtycke
Som huvudregel får inte hälso- och sjukvård
ges utan att du som patient samtycker. Om
du är mycket sjuk eller svårt skadad och inte
kan uttrycka din vilja får vårdpersonalen ge dig
nödvändig vård utan ditt samtycke.
Om du inte är nöjd med vården
Om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande du har fått, ta först kontakt med den
vårdenhet du har synpunkter på och försök
lösa problemet direkt. Om ni inte klarar att
lösa problemet tillsammans kan du kontakta
landstingets patientnämnd. De hjälper till med
den information du kan behöva för att rapportera det du varit med om.
Om du inte är nöjd med vården du fått i ett
annat landsting vänder du dig direkt till den
vårdenhet du har synpunkter på eller till det
landstingets patientnämnd.

Större inflytande för barn
I patientlagen får barn större möjlighet att bestämma över vård och behandling som gäller
dem själva. För att kunna vara aktiv i vården
och ta beslut är det viktigt att barnet förstår
informationen som ges.
Det är vårdnadshavare och vårdpersonal som
tillsammans ansvarar för att barn ska få uttrycka
sin åsikt. Ju äldre barnet är desto viktigare är
det att han eller hon får vara delaktig i sin vård.
De största förändringarna i den nya
lagen handlar om:
• Val av utförare. Fritt val av offentligt finansierad öppen vård i hela landet
• Din rätt till information anpassad efter
dina behov.
• Rätt till en ny medicinsk bedömning för
dig som har en livshotande eller särskilt
allvarlig sjukdom eller skada.
• Samtycke.
• Barns rätt till delaktighet och information.

