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Dina synpunkter  
är värdefulla
Vi vill att du som kund eller anhörig ska ha inflytande och vara delaktiga i vår
verksamhet. En väg till inflytande är att låta oss få veta vad du tycker.  
När vi får ta del av dina idéer, synpunkter eller klagomål ökar våra möjligheter
att förbättra verksamheten.

Så här kan du göra 
 
Du väljer själv hur du vill lämna dina synpunkter – muntligt via direkt 
samtal eller per telefon eller skriftligt via brev alternativt e-post.

1. På vår blankett
Om du väljer att skriva ner dina synpunkter är ett enkelt sätt att använda blanketten 
”Tala om vad du tycker”. Blanketten hittar du på www.gavle.se, det går också bra att  
kontakta oss på Omvårdnad Gävle, telefon 026-17 80 00 eller e-post  
omvardnad@gavle.se, så skickar vi en blankett till dig. 

2. Muntligt eller skriftligt 
I första hand ska du lämna dina synpunkter till chef eller personal i den   
verksamhet som är berörd. Du kan också lämna dina synpunkter till: 

• Omvårdnad Gävle 
 Postadress: Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle 
 Besöksadress: Hamiltongatan 22, Gävle 
 E-post: omvardnad@gavle.se 
 Telefon: 026-17 80 00 

• Chef eller personal vid annan enhet vid Omvårdnad Gävle eller 
 hos någon av våra externa utförare. 

• Gävle kommuns kundtjänst i Stadshuset 
 Besöksadress: Drottninggatan 22, Gävle

 

Vad händer sedan?

Alla synpunkter, frågor och klagomål som kommer till oss ska registreras,
dokumenteras och besvaras. Dina synpunkter rapporteras alltid till berörd
enhetschef. Synpunkter som berör en enskild kund skrivs också in i
kundens sociala dokumentation.

Om dina avsikter är att synpunkterna ska komma till överordnad chefs eller
Omvårdnadsnämndens kännedom ser vi till att de gör det. Allvarliga klagomål
rapporteras vidare, bland annat till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Varje år görs också en sammanställning av alla synpunkter till politikerna i
Omvårdnadsnämnden. Inga personuppgifter finns med i sammanställningen.

Du får alltid ett svar

För varje klagomål eller fråga utses en person som är ansvarig för att besvara
ärendet och för att genomföra eventuella åtgärder. Du får svar på din fråga eller 
besked om åtgärder inom sju dagar. Om detta av någon anledning inte är möjligt 
ska du ändå få återkoppling inom sju dagar. Om du vill kan du framföra dina 
synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att åter-
komma till dig med ett svar.

Sekretess

Sekretesslagens bestämmelser gäller för de synpunkter och klagomål
som kommer till oss på Omvårdnad Gävle. Innehåller klagomålen personliga 
uppgifter gäller sekretess. I annat fall är de offentliga.


