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Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Anmärkning i enlighet med lagen om patientens ställning och 
rättigheter  
Har ankommit: 

Diarium: 

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 

Bästa patient 

Om ni är missnöjd med den vård ni fått eller ert bemötande, har ni rätt att framställa anmärkning 

till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten. Anmärkningen 

adresseras till cheföverläkaren på adressen: Mellersta Österbottens social- och 

hälsovårdssamkommun Soite, Registratorskontoret/Kirjaamo, Mariegatan 16 – 20, 67200 

Karleby. 

Svaret tillställs skriftligen den person som framställt anmärkningen. Anmärkningen och 

dokumenten som hör ihop med den (genmälen och redogörelser man bett om och svaret som 

getts) bifogas inte till journalhandlingarna. Patientombudsmannen hjälper vid behov med att 

framställa anmärkning. 

Personen vars vård eller bemötande anmärkningen gäller 

Efternamn och samtliga förnamn: 

Personbeteckning: 
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Adress: 

Postnummer och postanstalt: 

Telefonnummer: 

En minderårig patients vårdnadshavare/intressebevakare: 

Vårdnadshavarens/intressebevakarens adress: 

Anmärkningen framställs av (om någon annan än patienten själv) 

Efternamn och samtliga förnamn: 

Adress: 

Postnummer och postanstalt: 

Telefonnummer: 
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Fullmakt som bilaga: 

 ja  

 nej 

Anmärkningen gäller 

 Vård/undersökning 

 Osakligt uppförande eller bemötande 

 Tillgång till vård 

 Ordinering av läkemedel 

 Sekretess och dataskydd 

 Intyg och utlåtanden 

 Anteckningar i journalhandlingarna 

 Att få uppgifter 

 Annat, vad: 

Beskrivning av händelsen (vid behov som skild bilaga): 
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Vilka åtgärder vill ni att verksamhetsenheten vidtar: 

Har ärendet behandlats tidigare, var/med vem: 

Underskrift och namnförtydligande av patienten eller den som framställt anmärkningen 

Datum 

Underskrift och namnförtydligande 

Ändring i beslut som gjorts med anledning av anmärkning får inte sökas genom besvär. 

Framställandet av en anmärkning begränsar inte patientens rätt att anföra klagomål över vården 

eller bemötandet i samband med den hos de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården 

(Lagen om patientens ställning och rättigheter785/1992, 10 §, 15 §). 

Blanketten slutar här. 
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