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1. Inledning 
Region Blekinges mål är att alla patienter ska vara delaktiga i sin vård. Genom att göra patienten delaktig 
skapar vi bättre förutsättningarna för en god hälsa och en trygg och säker vård med fokus på individens 
behov. Men delaktighet kräver kunskap och insikt. Tillgång till information som är anpassad till indvidens 
behov och förutsättningar är därför nödvändigt för att patienten ska kunna bli delaktig. 
Informationsplikten är också reglerad i patientlagen 
 
Syftet med dessa riktlinjer är därför att säkerställa alla patienters behov av tillgänglig och korrekt 
information och att vi följer patientlagens intentioner vad gäller informationsplikten. 
 
Utgångspunkt för riktlinjerna är Region Blekinges övergripande kommunikationspolicy, 
varumärkesstrategi och varumärkesmanual.  
 

2. Begreppsdefinition 
Med patientinformation menas all den information som förmedlas till patienten. Det gäller såväl muntlig 
information som skriftlig information i digitalt och i tryckt format.  
 

3. Mål för patientinformation 

3.1 All patientinformation ska utgå från patientens behov 
Den information som förmedlas till våra patienter ska utgå ifrån individens behov och förutsättningar. Vi 
kommunicerar i text och tal på ett sätt som inkluderar varje individ och vi säkerställer att informationen 
når avsedd effekt. Det gäller såväl barn som vuxna. Grundläggande i vår inforamtion är att den skapar 
förutsättningar för dialog och delaktighet och att det finns möjlighet att reagera på den, till exempel 
genom att ställa frågor och ge återkoppling.  
 
All information utgår från språklagen och principerna för klarspråk. Det innebär att språket ska vara 
vårdat, begripligt och enkelt. När vi använder digitala format i kommunikationen följer vi lagen om digital 
offentlig service för att säkerställa alla människors möjlighet att tillgodogöra sig informationen.  

3.2 Patientinformationen ska präglas av hög trovärdighet 
Patientinformationen ska präglas av hög trovärdighet. Trovärdig blir den genom att vara saklig, korrekt 
och objektiv. All medicinsk information från Region Blekinge ska bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Allt informationsmaterial ska alltid vara aktuellt, det vill säga det ska utgå från gällande fakta, 
riktlinjer och policydokument och vara daterat.   

3.3 1177.se ska vara huvudkanal för patientinformation 
1177 Vårdguiden är vår huvudkanal för patientinformation och där ska all patientinformation finnas. 
Informationen som finns på 1177.se erbjuder aktuell, kvalitetssäkrad och producentoberoende 
information och ägs av alla regioner. I stället för att producera egen patientinformation ska vi använda den 
information som redan finns på 1177.se och kompletterar den med egna regionala tillägg anpassade efter 
det som är specifikt för Blekinge. Många patienter behöver komplettera muntlig information med skriftlig. 
Då utgår vi från den information som finns på 1177.se och som även kan skrivas ut i stället för att 
producera eget material vilket är resurskrävande.  
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3.4 Information till patienter som inte förstår svenska 
I kontakterna med patieneter som inte förstår svenska använder vi alltid Region Blekinges upphandlade 
tolktjänster. När behov av skriftlig information på utländska språk uppstår, använder vi i första hand den 
information som finns på 1177.se eller andra relevanta myndigheters information, exempelvis 
Folkhälsomyndigheten eller MSB. Vid behov kompletterar vi med egenproducerad skriftlig information på 
utländska språk med stöd av upphandlad leverantör för att säkerställa auktoriserade översättare. 
Kommunikationsenheten ansvarar för att upphandlade översättare finns och att det finns aktuell 
information om hur behovet av översatt information ser ut i länet samt vilka språkgrupper som ska 
prioriteras utifrån behoven.  
 

3.5 Informationsmaterial ska utgå från vår varumärkesmanual 
För att vårda vårt varumärke och tydligt visa vem som är avsändare utgår all skriftlig patientinformation 
från vår varumärkesmanual. Det gäller oasvsett om informationen är digital eller skriftlig. Utgångspunkt är 
att vi använder 1177 Vårdguidens varumärkesmanual när vi kommunicerar tjänster och information som 
kommer från vår nationella tjänst. Övrig information utgår från Region Blekinges varumärkesmanual. Vi 
använder alltid de mallar som kommunikationsenheten tillahandahåller eftersom det bidrar till att 
effektivisera och skapa en hög kvalitet. Undantaget är den verksamhet som bedriver ett dottervarumärken. 
För dottervarumärken finns särskilda regler i enlighet med Region Blekinges varumärkesmanual.  
 

4. Information till barn  
Patientlagen säger att barn i princip alltid har rätt till samma information som vuxna. Det gäller till exmpel 
information om hälsotillstånd och metoder och behandlingar. Det är viktigt att vi alltid anpassar 
informationen till barnets ålder och mognad. 

5. Skriftlig information  
Informationsmaterial inom specialiserade områden, till exempel information om operationer, behandlingar 
och sjukdomar som delas ut till patienten vid besök och behandling, både i öppen- och slutenvården ska 
utgå från 1177.se. Informationen som finns på 1177.se är kvalitetssäkrad och producentoberoende. Ibland 
kan regionala och lokala kompletteringar vara nödvändiga, till exempel rörande tider, avgifter, 
åldersgrupper och olika lokala överenskommelser.  
 
Vi använder när det är relevant information från patientföreningarna i mötet med patienterna då det kan 
stärka individen. Verksamhetsansvariga för mottagningar och kliniker är ansvariga för att säkerställa att 
sådan information håller medicinsk kvalitet och är korrekt och tillförlitlig.  
 

6. Kallelser 
Region Blekinges kallelser till besök ska utformas enligt följande principer:  

- Språket ska vara korrekt, begripligt, inkluderande och välkomnande 
- det ska vara lätt att förstå vad som förväntas av patienten 
- det ska finnas tydlig information om hur patienten får kontakt med berörd verksamhet 
- den information som är relevant för det aktuella besöket ska finnas med i informationen. 
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7. Väntrum 
Väntrummen är till för våra patienter. Den information som förmedlas där ska utgå ifrån patienternas 
behov och rikta sig till dem. Intern information ska inte förmedlas i väntrummen – den hör hemma i 
personalrummet. Det gäller även facklig information. Entréhallar på Blekingesjukhuset räknas som 
väntrum då de i första hand är till för patienterna.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att Region Blekinges lokaler inte är allmänna lokaler dit organisationer och 
företag har tillträde vad gäller informationsspridning. För politisk information finns det särskilda riktlinjer. 
 
Det är viktigt att våra väntum erbjuder en lugn miljö. Ett stort och osorterat utbud av information kan 
stressa människor. Viktiga budskap riskerar dessutom att gå förlorade i en informationstung miljö. Var 
därför restriktiv med utbudet och samla det till utvalda platser.  

7.1. TV-skärmar 
För information i väntrummet finns TV-skärmar. Via skärmarna kan verksamheten förmedla information 
som är relevant för den patientgrupp som är i väntrummet. Informationen kan snabbt uppdateras till 
skillnad från tryckt information. Varje verksamhet (mottagning eller klinik) ansvarar själv för att beställa 
och hantera informationen på skärmarna. TV-skärmarna kompletteras också med centralt producerad 
regionövergripande information i olika angelägna frågor. Kommunikationsenheten ansvarar för att 
samordna och producera den regionövergripande informationen.  

7.2 Anslagstavla 
I de fall det finns en anslagstavla för tryckt information i väntrummet ska det vara tydligt att 
informationen kommer från Region Blekinge. Samarbetspartner kan få tillåtelse att anslå information men 
först efter godkännande från väntrumsansvarig. Informationen ska då ha en tydlig koppling till den 
patientgrupp som befinner sig i det aktuella väntrummet.. Om man har en anslagstavla ska den vara 
placerad så att patienterna snabbt kan se tavlan med dess innehåll.  

7.3 Broschyrställ 
I varje väntrum ska det finnas ett broschyrställ. Här samlar vi aktuell och relevant information för den 
aktuella patientgruppen. Generellt gäller att Patientguiden ska finnas i alla väntrum. I övrigt avgör berörd 
verksamhet vilken typ av information som ska finnas i broschyrstället.  

7.4 Information från patientföreningarna 
När det gäller information från patientföreningarna ska varje väntrum innehålla en särskild pärm. All 
information från föreningarna ska samlas i pärmen. Det är patientföreningarna själva som ansvarar för att 
pärmen enbart innehåller aktuellt informationsmaterial.  
 
Om det finns en tv-skärm i väntrummet kan information från patientföreningarna förmedlas även här. 
Det är respektive mottagning eller klinik som avgör i vilken omfattning det är möjligt och vilka 
patientföreningar som är relevanta. Det gäller även när patientföreningarna önskar ge information i våra 
centralhallar. Det ska alltid vara tydligt när det är en patientförening som är avsändare.  

7.5 Skyltar 
Skyltning i och i anslutning till väntrummen ska vara tydlig och följa anvisningarna i Region Blekinges 
skyltprogram. Det ska vara lätt för patienterna att hitta till väntrummet. Det ska även vara lätt att orientera 
sig i själva väntrummet och att veta hur man som patient förväntas agera.  
.  

7.6 Väntrumsansvariga 
För varje väntrum ska det finnas en utpekad väntrumsansvarig som har till uppgift att se till att riktlinjerna 
följs och att tv-skärmar, anslagstavla och broschyrställ uppdateras med korrekt information utifrån 
målgruppens behov. Väntrumsansvarig utses av avdelningschef eller verksamhetschef. 
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Kommunikationsenheten ansvarar för uppdaterad lista om alla väntrumsansvariga i Region Blekinge. Alla 
väntrumsansvariga finns listade på samarbetsytan ”Väntrumsnätverket” som finns på intranätet. 
 
Privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge ska ha en kontaktperson som hanterar dessa frågor.  
 

7.7 Information från patientiföreningar 
Ibland vill patientföreningar eller andra aktörer besöka väntrum för att informera eller uppmärksamma 
patienter och besökare om särskilda ämnen eller händelser. Det är i princip nästan bara centralhallarna 
som det är aktuellt för, men frågan skulle kunna komma till andra väntrum eller väntrumsansvariga.  
 
Region Blekinges väntrum  inklusive centralhallarna är däremot inte allmänna lokaler dit organisationer 
och företag har tillträde för att sprida information. Den här sortens informationsbesök eller evenemang 
måste ske i samarbete med en verksamhetsansvarig. Det innebär att den verksamhetsansvarige måste 
kunna gå i god för att informationen går i linje med Region Blekinges uppdrag och håller den kvalitet vi 
ställer krav på. Med verksamhetsansvarig menas i det här fallet avdelningschef eller verksamhetschef 
beroende på vilket väntrum det gäller.  
 
Det finns en kort rutin att följa när en förfrågan om att få informera i väntrummen tas emot: 

 Hör efter med den som vill informera i väntrummet vad föreningen (eller den aktör det gäller) vill 

informera om och vilket material och budskap som ska användas. 

 Om ämnet går att koppla till någon av vår verksamhet ska föreningen hänvisas till den 

verksamhetsansvariga som är relevant för ämnet. 

 Om den verksamhetsansvariga godkänner informationsbesöket eller evenemanget i väntrummet (med 

tillhörande budskap och information) hänvisar verksamhetsansvarige vidare till väntrumsansvarig för 

det efterfrågade väntrummet.  

 Väntrumsansvarig informerar då om vilka regler som gäller och anvisar en diskret plats för föreningen 

att stå på så att de inte är i vägen för besökare eller verksamhet. De viktigaste förhållningsreglerna är: 

o Föreningens representanter får inte gå fram till väntrummets besökare. Om besökarna är 

intresserade kommer de fram till föreningen. 

o Informationen ska gå i linje med Region Blekinges uppdrag och vara godkänd av 

verksamhetsansvarig. 

o Insamlingar eller försäljning av varor eller tjänster är inte tillåtet. 
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