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Den 2 juni 2015 genomfördes en medborgardialog i samband med landstingsfullmäktige på 
Strand Hotell i Borgholm. Förberedelserna gjordes av medborgarutskottet med stöd från 
fullmäktiges presidium. Totalt hade ett 70-tal medborgare hörsammat inbjudan. Seniorer, 
ungdomar och sjuksköterskestudenter från framför allt Öland, men också från Västervik, Kal-
mar och Nybro med omnejd deltog. 

Utgångspunkten för dialogen togs i landstingets ambition att åstadkomma en köfri sjukvård 
till år 2018. Vad innebär målet och vad krävs för att nå dit? Under nästan två timmar samta-
lade medborgarna med de folkvalda om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, bemötande 
och möjligheterna som följer med vård på distans (e-hälsa). Medborgarna fick även fritt ta 
upp andra frågor som de ville lyfta med politikerna. 

Medborgardialogen organiserades i åtta smågrupper med 3-5 politiker och 8 medborgare 
i varje. Dialogen leddes av i huvudsak landstingsråd. Parallellt diskuterade ett 20-tal politi-
ker hur medborgardialog kan användas i framtiden genom att diskutera styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. (SWOT-analys). Varje grupp lämnade ett skriftligt referat av sina diskus-
sioner. Dessa har använts som underlag för denna rapport.

Ute ”på stan” i Borgholm samlade därtill ett 10-tal politiker in enkäter genom metoden 
”Walk-and talk”. Ungefär 40 samtal genomfördes och dokumenterades genom att enkäter 
fylldes i. Genom enkäten kompletterades urvalet av medborgare som deltog i dialogen un-
der dagen. 

När vi läser igenom minnesanteckningarna så slås vi av hur positiva och nöjda medborgarna i 
grunden är med hälso- och sjukvården i vårt län. Visst finns det synpunkter och förbättrings-
områden, men generellt upplevs landstingets verksamheter som bra. 
Men när det gäller tillgängligheten - att komma i kontakt med vården - finns det fortfarande 
möjligheter till förbättringar ur ett medborgarperspektiv. Flera medborgare lyfte att det 
vore bra med bättre öppettider utanför kontorstid inom primärvården, att det ibland är svårt 
att komma fram till sin hälsocentral på telefon och att det kan vara besvärligt att bli uppringd 
på jobbet eller i skolan. 

Även läkarbristen och så kallade hyrläkare diskuterades. Någon tyckte att man som patient 
borde kunna få en tid i handen direkt till specialist när man väl har besökt sin primärvårdslä-
kare. När det handlar om vård på distans/e-hälsa är de allra flesta medborgare nyfikna och 
ser fördelarna. ”Det borde inte vara så svårt för oss äldre, de flesta håller ändå på med da-
torn hela dagarna. Det här skulle vara toppen för oss”, sa någon. 

Andra betonade att det personliga mötet är det viktiga och att en del äldre fortfarande har 
det svårt med tekniken. Både seniorer och ungdomar lyfte fram säkerhetsaspekterna, att 
integriteten och patientsäkerheten måste garanteras. 

Flera såg fördelarna med att använda mer av videoteknik och datorn i vården, att man kan 
slippa att resa, att återbesöken kan bli färre och att vården därigenom kan följa upp patien-
terna på ett smidigare sätt. ”E-hälsa är bra för dom som begriper tekniken. 

Medborgardialog 
- UPPSK ATTAD AV MEDBORGARE OCH POLITIKER 
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Det kan frigöra tid för oss andra”, sa någon. Ett gott bemötande är annars väldigt viktigt för 
medborgarna. De flesta av deltagarna i dialogen var positiva till hur vårdpersonal bemöter 
patienterna. Någon uttryckte att läkarna ibland ”talar över huvudet på mig” och tyckte att 
återkopplingen efter genomfört läkarbesök kunde bli bättre. 

Både politiker och medborgare var efteråt nöjda med dialogen och initiativet. ”Det är viktigt 
att våra synpunkter nu tas tillvara, annars tappar man intresset”, var det någon som samman-
fattade. 

Syftet med den här sammanställande rapporten är just detta: att synpunkterna ska tas om 
hand på bästa sätt. Detta görs nu dels genom att rapporten återkopplas till alla er som del-
tog, dels genom att den nu sprids inom landstinget till landstingsstyrelsen, samtliga förvalt-
ningar och ansvariga chefer.

Efter sommaren kommer Medborgarutskottet att diskutera innehållet och ta ställning till hur 
landstinget i framtiden ska genomföra nya dialoger. För en sak känns säker: Det här gör vi 
om! Mer medborgardialog! Och stort tack för visat engagemang! 

JONAS HELLBERG (S) MADELEINE ROSENQVIST (KD) 
Ordförande medborgarutskottet   Vice ordförande medborgarutskottet 
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Vad har du för bild av landstinget och hur 
sjukvården fungerar i vårt län?

De flesta anser att sjukvården fungerar bra eller mycket bra och präglas av snabba utred-
ningar och lyhördhet för patienten. Vissa av deltagarna har varit imponerade av de resultat 
som sjukvården åstadkommit, till exempel då det gällt deras närstående. 
Samarbetet mellan landsting och kommuner lyfts fram som ett förbättringsområde. Exem-
pel lämnades från hemsjukvård där kommunikationen mellan huvudmännen inte fungerat. 
Gemensam vårdplan finns inte alltid. Mer samverkan och samordning mellan kommuner och 
landsting efterlystes.

Någon menar att ett ökat samarbete mellan länets kommuner och landstinget också skulle 
bidra till att ge olika e-hälsolösningar större genomslag. Till exempel att hemtjänstpersonal 
hjälper seniorerna med tekniken.

Flera av seniorerna i grupperna vill att det ska finnas distriktssköterskor, som gör hembesök 
utan att man behöver vara inskriven i hemsjukvården. I några grupper diskuterades de anhö-
rigas roll. Många är beroende av att anhöriga sköter kontakterna med hälso- och sjukvården, 
eftersom man själva anser det för krångligt. Det framhölls att vården måste ha mer tid att 
prata med anhöriga. Det så kallade mångbesökarprojektet, för dem som besökte akuten 
ofta, som drevs vid Länssjukhuset i Kalmar lyftes fram som ett föredöme. Projektet ledde till 
att dessa patienter fick färre akutbesök.

Annan reflektion var att nästan 25 procent av länets 230 000 invånare är över 65 år, ändå har 
sjukvården haft samma struktur i hundra år. Därför behövs en tydligare struktur, så att man 
kan ta hand om ”de mest sjuka äldre” och att dessa inte ska behöva fara runt på hela sjukhuset. 
Det borde finnas någon form av äldreakut och särskilda äldreteam. Ökad kompetens och mer 
specialisering inom geriatriken efterlystes överlag. Kritik riktades mot den uppsökande tand-
vården vid de särskilda boendena, som vissa pensionärer ansåg fungerar mycket dåligt.

Fler av gruppernas deltagare framhåller att man är oroad över utvecklingen på norra Öland 
och framtiden för läkarmottagning och Folktandvård. Många är tveksamma till lösningen, 
med en så kallad tandvårdsbuss. Det förebyggande arbetet lyftes fram av flera grupper. ”Lä-
kare bör ofta ordinera mer friskvård än mediciner”, sa någon. Kostens betydelse framhölls 
också. I ungdomsgrupperna tog man upp köer till tandregleringen. Någon hade fått vänta 
i över ett år på sin tandställning. Kritik lämnades om kollektivtrafiken på Öland. Under dis-
kussionen framkom att inga av medborgarna kände till möjligheten med så kallad närtrafik.( 
Information om KLT:s närtrafik kommer att skickas med denna återkopplingsrapport)

Fråga 1: Landstinget i Kalmar län har som mål att sjukvården ska vara helt köfri 
2018. Hur kan sjukvården bli mer lättillgänglig för dig? 

 � En vanlig synpunkt är att sjukvården fungerar bra när man väl kommit in i vården, men att 
vägen dit kan vara knepig. Tillgängligheten upplevs som mycket bra när man väl är inne i 
systemet!

 � Väntetider på akutmottagningarna och på hälsocentraler togs upp i flera grupper. Flera 
säger sig förstå att svårare sjuka patienter måste gå före, men de vill ha förklaringar till 
väntetiderna.

 � Många åsikter framfördes kring telefonsystem och telefontillgänglighet. Flera är kritiska 
till telefonsystem med återuppringning. Det kan vara svårt att vara tillgänglig vid den an-
givna tiden och ibland sker uppringningen inte på avtalad tid. Knappvalstelefoner gillas 
inte. Det krävs många tryck för att komma rätt och det är lätt att glömma instruktionerna, 
ansåg många.
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 � Folktandvårdens system med SMS-påminnelser gillades av många. 

 � Kritik riktas också mot bristande läkarkontinuitet och problemen med för många så kall-
lade stafettläkare.

 � En av deltagarna anser att den nya hälsocentralen i Borgholm inte är handikappanpassad.

 � Kritik riktas också mot sjukresor. Någon har upplevt att man inte kommit i tid på grund av 
att många patienter delar på transporten.

 � Även frågor om parkeringsavgifter vid sjukhusen togs upp. Att inte veta om den betalda 
avgiften räcker framkallar stress. Flera vill att parkeringsbiljetter ska kunna skickas med 
kallelsen. Ett annat förslag är att den biljett för resa med kollektivtrafik som skickas med 
kallelsen ska kunna användas som ”parkeringsbiljett”.

 � Deltagare från norra delen av länet ansåg att de borde få åka till Universitetssjukhuset 
i Linköping eftersom det är närmare än Länssjukhuset i Kalmar. Ett exempel lämnades, 
där en person från norra delen av länet fått åka ett stort antal gånger för strålbehandling 
i Kalmar.

 � Ett sätt att öka tillgängligheten vore att allmänläkarna vid hälsocentralerna fick möjlighet 
att boka tid hos specialist vid länets sjukhus, ansåg någon.

Fråga 2: Ett tänkbart sätt att öka tillgängligheten är att förbättra patienternas 
möjlighet att använda olika distanslösningar, exempelvis att genom videotek-
nik på sin hälsocentral vara uppkopplad mot en specialist på sjukhusen.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att sjukvården använder modern kommunika-
tionsteknik för att på distans komma patienterna närmare?  
 � Skolungdomarna svarade genomgående att e-hälsa är framtiden. Få av dem ser några 

direkta nackdelar med teknikutvecklingen. Alla har egna ”paddor” och datorer.

 � I en grupp framhålls att 80 procent av alla PRO:are idag har tillgång till dator. Det är en 
generationsförändring på gång. Pensionärsorganisationerna kan få en viktig roll i detta 
sammanhang – att informera och hjälpa varandra. Flera efterlyste mer information om 
vad som är på gång inom området e-hälsa. Personer som kan förmedla en helhetsbild av 
utvecklingen efterlystes.

 � Fördelningen mellan personliga möten och möten ”på distans” diskuterades i flera grup-
per. De första mötena ska vara fysiska så man lär känna varandra och får träffas, ansåg 
många. 

 � Men flera såg fördelar. Att få rehabilitering ”på distans” ansåg många som en fördel. 
Någon framhöll att forskning visar att det är bra att ha rehabilitering i hemmiljö.

 � Ett annat förslag var att det borde finnas platser där man kan få hjälp med tekniken om 
man inte klarar det själv och/eller inte har dator hemma. Ytterligare någon framhöll att 
e-tjänster ska införas parallellt med att ”gamla” system finns kvar. Den som upptäcker att 
den nya e-tjänsten är enkel kommer att fortsätta med den.

 � De som är kritiska till utvecklingen framhåller värdet av personliga kontakter. Man måste 
respektera att det är en generationsfråga och att vissa äldre kommer att få problem med 
ny teknik, ansåg någon.

 � Att kunna läsa sin journal ”på nätet” anses vara en fördel, men flera lyfter fram integri-
tets- och säkerhetsaspekter. Att landstinget ska kunna garantera att personlig informa-
tion inte kommer i ”orätta händer” framhölls av flera.

 � ”Mina vårdkontakter” via webbplatsen 1177.se framhölls som ett enkelt och smidigt sätt 
att ha kontakt med vården.
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 � Kontakt över videokonferens med en specialist är ett bra sätt att använda tekniken tyckte 
flera. Tekniken borde också kunna användas till att utveckla kontakten mellan hälsocen-
traler och slutenvården, vilket skulle kunna leda till färre remisser till slutenvården.  ”Rönt-
gen på distans” efterlystes i flera grupper. 

 � Ett förslag lämnades att det på mottagningar ska finnas lappar där patienterna får möj-
lighet att skriva upp sina frågor inför ett läkarbesök för att komma ihåg dem bättre.

Fråga 3: Landstinget i Kalmar län vill förbättra sjukvårdens bemötande ge-
nom att bland annat bli bättre på att ta tillvara patienternas och de närståen-
des erfarenheter. Hur vill du att bemötandet och delaktigheten i sjukvården 
ska fungera för att du som patient ska känna dig nöjd? 

 � Bemötandet är A och O för en väl fungerande sjukvård ansåg flera. Och då menar man all 
personals bemötande. Ett bra bemötande ökar förtroendet för sjukvården. Någon efter-
lyste en större delaktighet i den egna vården.

 � Många var nöjda med bemötandet inom sjukvården. Som patient ifrågasätts man aldrig 
när man som anhörig följer med på besök i sjukvården. Skräckhistorier får man ibland 
berättade för sig, men på det hela taget är bedömningen att bemötandet är bra. 

 � Det förekommer dock att man känner att personalen är jäktad, vilket inte är bra om detta 
leder till att man som patient drar sig för att fråga om allt det som man egentligen vill 
fråga om. Det är viktigt att man som patient känner att man är i centrum. Det måste få 
ta den tid som man har behov av. Det är också viktigt att bemötandet är lika bra genom 
hela vårdkedjan, från den allra första kontakten med sjukvården. 

 � Sjukvården kan bli bättre på att få patienten att förstå vad som har hänt och vad som ska 
hända i framtiden, framhöll en annan grupp.

 � Några av skoleleverna uttrycker att det ibland kan kännas som sjukvårdspersonalen talar 
över huvudet på dem och istället riktar sig mer till föräldrarna.  Både åsikten att läkarna 
talar ett språk som inte går att förstå och talar som om man vore tre år framfördes.

 � Ett förbättringsförslag är att det alltid lämnas en läkemedelslista skriftligt efter varje 
läkarbesök. Olika former av skriftlig information ger trygghet.

Hur tycker du att medborgardialogen ska användas i landstinget för att involvera fler 
medborgare? 
”Vi vet inte om detta är ett bra forum förrän vi sett resultaten av dagens dialog, men det är 
ett bra sätt att komma till tals”, kommenterade någon denna fråga. Samtliga grupper var po-
sitiva till medborgardialoger och uppskattade att bli inbjudna.  En av skoleleverna har själv 
lämnat in ett medborgarförslag. Dock framhölls att återkoppling och att förslagen resulterar 
i förändringar är viktigt för att allmänheten inte ska tappa intresset att lämna fler förslag och 
synpunkter. De synpunkter som kommer fram vid medborgardialoger ska vara en del i po-
litiska beslutsunderlag, ansåg någon. Medborgardialoger i specifika geografiska områden 
efterlystes också. 

Skolelever ansåg att elevråd och/eller ungdomsråd borde engageras i medborgardialoger. I 
en grupp seniorer framfördes ett förslag om patientråd/brukarråd för hälsocentralerna.
Urvalskriterier vid medborgardialoger diskuterades. Alla grupper i samhället bör kunna 
framföra sin åsikt. Därför föreslogs att medborgardialogen i den form som användes i Borg-
holm ska kompletteras med slumpvis utvalda ”på gatan”.( I denna återkopplingsrapport 
finns ett referat av de 40-tal enkäter som genomfördes i Borgholm samtidigt som medbor-
gardialogen på Strand hotell.) Flera ansåg att ”nätet” är bra alternativ för att utveckla med-
borgardialogen. Via ett chattforum skulle det gå att direkt kunna fånga upp synpunkter från 
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medborgarna. Då behöver man inte vara jätteengagerad och resa. Några vill att landsting-
ets hemsida ska utvecklas, så att det blir lättare att lämna synpunkter och förslag. Dessa ut-
vecklade sätt att lämna synpunkter och förslag behöver marknadsföras via olika kanaler och 
medborgarna uppmuntras att framföra sina synpunkter.

Walk and talk

Totalt gjordes 41 enkäter, varav 21 med män och 20 med kvinnor. Svarade gjorde ”unga 
vuxna” (4), ”mitt i livet” (26) och seniorer (8).  (Vissa enkäter var inte komplett ifyllda, varför 
siffrorna inte överensstämmer)

Fråga 1: Hur kan sjukvården bli mer tillgänglig för dig?

 � Flera betonar att det är viktigt att kunna komma fram per telefon. Några tycker att 
svarstiden till sjukvårdsrådgivningen på 1177 borde bli kortare. Att bli uppringd är ett 
krångligt system. Telefonsvarare är krångligt, framförallt för äldre. Öppettiderna behöver 
utökas utanför ordinarie arbetstid.

 � Det är också flera som vill att sjukvården oftare än idag gör hembesök. Sjukvårdens olika 
delar behöver samordnas bättre, framhåller någon. En annan tycker att samverkan mel-
lan skolhälsovården och specialistläkare borde fungera bättre.

 � En av de som svarat på enkäten vill att vården ska finnas även på mindre orter/samhällen.

 � Koordinator som lotsar patienten rätt, är ett förslag. Ett annat är ”gräddfiler” för dem 
som är äldre och multisjuka. 

 � Väntetider inom cancervården behöver förbättras. Även röntgen lyfts fram som ett om-
råde med långa väntetider.

Fråga 2: Vilka fördelar/nackdelar ser du som medborgare/patient med att 
sjukvården använder modern kommunikationsteknik för att förbättra till-
gängligheten och öka patientens inflytande över sin egen vård?

 � Många har en positiv grundinställning. Att man kan sköta sina ärenden närhelst det pas-
sar. Att slippa resa. Att få läsa sin journal via nätet. Att videomöten kan vara ett komple-
ment till vanliga möten.  Att kunna boka tid via nätet är en funktion som flera vill ha. Flera 
oroar sig dock för säkerhetsaspekter och att den nya tekniken är sårbar.

 � Vanlig kommentar är att den nya tekniken är bra för de unga, men att äldre kan ha svårt 
och hänga med. Flera lyfter fram att de äldre kan behöva hjälp för att lära sig använda 
den nya tekniken.

 � De som har en negativ inställning betonar att den personliga kontakten är oersättlig.

Fråga 3: Hur vill du att bemötandet och delaktigheten i sjukvården ska fung-
era för att du som patient ska känna dig nöjd?

 � Genomgående vill man bli sedd, hörd och lyssnad på. De svarande vill ha bättre återkopp-
ling, till exempel om en remiss drar ut på tiden. Många anser att de blivit positivt bemötta. 
Någon framhåller att språket kan bli tydligare. Att träffa samma läkare varje gång är en vik-
tig del i bemötandet. Någon svarande framhåller att utländska läkare engagerar sig mer.

 � En av de svarande sa: ”Ett leende och att man känner att det finns tid”. En annan svarar 
”Trygg – Professionell – Välkomnande”

 � Att själv kunna välja läkare och sjukhus framhålls som en viktig rättighetsfråga.

M E D B O R G A R D I A L O G  I  B O R G H O L M  2  J U N I  2 0 1 5
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Fördelar/nackdelar med medborgardialog – SWOT analys

En grupp landstingspolitiker gjorde en så kallad SWOT-analys kring medborgardialogen – 
hur den fungerar idag och hur den kan utformas i framtiden.

Styrkor
Hälso- och sjukvårdsfrågor engagerar medborgare vilket gör att det är lätt att få fram syn-
punkter. Det är också viktigt att medborgarnas synpunkter påverkar service och tjänster. 
Medborgarna kan ofta se brister som ansvariga politiker, tjänstemän och landstingspersonal 
inte ser.

För vissa medborgare kan det vara en fördel att inte behöva framföra sina synpunkter via 
politiska partier, eftersom man kanske vill hålla sin politiska hemvist hemlig.
Ytterligare en fördel är att landstingets politiker redan har erfarenheter av medborgardialog. 

Metoder som ”walk and talk” och cafémodellen har prövats och visat sig fungera utmärkt.
Någon av deltagarna lyfte fram att det i Sverige finns många organisationer som kan använ-
das som kanaler vi medborgardialoger.  Även möjligheten att använda olika utbildningsinsti-
tutioner för att nå olika målgrupper lyftes fram.

Svagheter
Den svaghet som dominerade diskussionen var att det är svårt att nå alla medborgare i en 
medborgardialog. Risken är att så kallade starka grupper hörs mest. Grupper som lyftes 
fram som svåra att nå var psykiskt sjuka, funktionshindrade, ”unga vuxna” och unga män. 
Hur blir de synpunkter som samlas in representativa för hela befolkningen?

En svaghet är att en utbyggd medborgardialog kan upplevas som ett hot mot det politiska 
systemet. För politiker kan det också vara svårt att inte vara partipolitisk vid medborgardia-
loger. Medborgardialog kan också bidra till att göra det politiska ansvaret mer otydligt.
Flera lyfte fram behovet att utveckla information och pedagogik för att öka medborgarnas 
kunskap om aktuella landstingsfrågor. Ibland kan medborgares förväntningar och förslag 
vara långt från den ekonomiska verkligheten. Någon kommenterade också: ”Vissa frågor 
saknar svar”. Ytterligare en svaghet som lyftes fram var att det språk som används både av 
politiker och tjänstemän ibland är svårt att förstå för medborgarna.

Hot
Även här lyftes det fram svårigheter att nå alla grupper i samhället och behovet att utveckla 
pedagogiken för att ge medborgarna förståelse för politiska dilemman.

Möjligheter
Diskussionen kom i stor utsträckning att handla om sociala medier, kommunikationsteknik, 
e-tjänster och om behovet att utveckla landstingets information/marknadsföring. En leda-
mot föreslog att tekniken från ”tevespel” borde kunna användas i medborgardialogen. En an-
nan lyfte fram Facebook som en möjlig kanal. Om t.ex. alla fullmäktiges ledamöter gjorde en 
”gallup” kring en aktuell fråga bland sina vänner på Facebook skulle många synpunkter kunna 
samlas in.

Den generella synpunkten var att landstinget mer borde ”öppna upp” för dialog med med-
borgarna. Det ska bli lättare att lämna synpunkter på aktuella frågor i landstinget och inom 
hälso- och sjukvården. Och svaren ska komma snabbt. En ledamot ville sätta målet att svar 
på en e-post från en medborgare ska lämnas senast inom tolv timmar. Även videokonfe-
rensteknik lyftes fram, till exempel en videokonferens med medborgare inför beslut eller 
att de som lämnat en medborgarförslag skulle kunna medverka på landstingsfullmäktige 
via videokonferens. Flera lyfte också fram att landstingets webbplats och Facebook-sida 
skulle kunna användas mer för att öka dialogen med medborgarna. Kan landstinget införa 
ett system där medborgarna kan ”gilla” eller ”ogilla” politiska förslag? Kan landstinget testa 
att ordna ”chattar” med medborgarna? Kan frågor kring aktuella politiska frågor ställas i 



sociala medier? Marknadsföring av landstinget och landstingets verksamheter lyftes fram 
under denna punkt. Landstinget bör synas mer och bör mer söka upp medborgarna för att 
efterhöra deras synpunkter. En ledamot föreslog att landstinget ska öka sin närvaro vid olika 
event. Dialogen med medborgarna ska uppmuntras till exempel genom att det på varje fak-
tura finns en länk dit man kan vända sig om man har synpunkter. 

Här lyftes också fram patienternas inflytande på sin egen vård fram. En ledamot betonade 
att det bör bli större valfrihet och medinflytande för patienterna. En annan betonade att den 
utmärkta servicen som ges vid ortopedkliniken i Oskarshamn bör spridas till andra delar av 
landstinget.

”Medskick” till medborgarutskottet inför arbetet att utveckla medborgardialogen
Flera ledamöter betonade värdet av att hela tiden försöka ge en helhetsbild av landstinget 
och landstingets verksamheter under medborgardialogerna. Detta för att inte skapa orim-
liga förväntningar hos medborgarna. Det är också viktigt att vara uthållig i arbetet med med-
borgardialoger och att ha flera metoder igång samtidigt för att nå så många grupper som 
möjligt  n
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