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Riktlinjer för vårdgivares information  
och marknadsföring inom Stockholms  
läns landsting 
 
 
1  Information och marknadsföring ska vara saklig, korrekt och  
värdig till form och innehåll 
All marknadsföring ska utgå från principerna i hälso- och sjukvårdslagen, 
patientlagen och den av landstingsfullmäktige fastställda Värdegrunden för 
hälso- och sjukvården och andra policydokument som anges i vårdavtalet.  
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Vårdens resurser ska utnyttjas effektivt så att den 
kommer till nytta för så många behövande som möjligt. Marknadsföring ska 
inte stimulera till vård som inte behövs och som inte är medicinskt motiverad. 
Utgångspunkt för information och marknadsföring ska vara det vårduppdrag  
som anges i avtalet med Beställaren. Vid all marknadsföring ska patienternas 
integritet och gjorda val respekteras. En patient måste alltid få skäligt rådrum  
och ordentlig information om patienten föreslås byte av vårdgivare. 
Marknadsföringsinsatser som riktar sig till vissa befolkningsgrupper får inte  
ges en sådan utformning att andra grupper kan känna sig mindre välkomna till 
mottagningen. Formuleringar som antyder att verksamheten kan komma att 
läggas ned om inte fler invånare listar sig vid eller besöker mottagningen får inte 
användas. 

2  Marknadsföringslagen 
Marknadsföringslagen, SFS 2008:486, gäller vid marknadsföring av varor och 
tjänster, däribland även tjänster inom hälso- och sjukvård. Reklam ska följa god 
marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler till skydd för 
konsumenten. Bland dessa regler kan nämnas att det tydligt ska framgå att det 
handlar om reklam och det ska finnas en tydlig identifierbar avsändare.  
Vilseledande påståenden får inte användas, till exempel när det gäller tjänstens 
kvalitet. Förutom själva lagen finns ”Tillkännagivande med anledning av 
marknadsföringslagen (SFS 2008:487)”, som gäller i alla EU-länder, och som 
innehåller marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. 

3  Uppdraget ska tydliggöras 
Alla verksamheter som har avtal med landstinget arbetar på uppdrag av 
Stockholms läns landsting (SLL). I annonser och annan marknadsföring som 
rör uppdraget ska en tydlig, identifierbar avsändare anges. Dessutom ska alltid 
uppdragsmärket med landstingets symbol och tillhörighetstext finnas som 
anger att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. 
Anvisningar för användning och original finns på Vårdgivarguiden, 
www.vardgivarguiden.se.  

På mottagningen ska finnas anslag som klargör mottagningens namn, 
vårdgivarens namn och att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Stockholms  
läns landsting.  
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I all information och marknadsföring ska vårdavtalet och dess uppdrag utgöra 
utgångspunkten. All information om uppdrag, vårdtjänster, behandlingar och 
priser med mera måste följa avtalets bestämmelser. Om vårdgivaren erbjuder 
tjänster utöver sitt vårdavtal med Stockholms läns landsting ska det tydligt 
framgå vilka de är, att de inte omfattas av landstingets uppdrag och vilka priser 
och andra villkor som i sådana fall gäller för patienten/kunden.  

Det bör framgå av namnet på vårdenheten vilken typ av verksamhet det rör sig 
om, detta för att underlätta sökbarheten för patienter och andra vårdgivare. För 
husläkarverksamhet gäller att mottagningen ska kallas husläkarmottagning eller 
vårdcentral. Benämningar som kan förväxlas med närakuter eller andra 
vårduppdrag får inte användas.  

Verksamheter  inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) följer Grafiska 
riktlinjer Stockholms läns landsting, www.sll.se/styrande-dokument-
kommunikation/ 

Landstingets egenprofilerade bolag ska ange att de är en del av Stockholms läns 
landsting, se om Egenprofilerad verksamhet, Grafiska riktlinjer Stockholms läns 
landsting, www.sll.se/styrande-dokument-kommunikation/ 

4  Jämförande marknadsföring 

Mottagningar/vårdgivare får i sin marknadsföring jämföra sin verksamhet med 
andra vårdgivares genom att på ett korrekt och objektivt sätt redovisa uppgifter 
från ”Jämför vård” på 1177 Vårdguiden, www.1177.se. Det är viktigt att källan 
anges. 

5  Erbjudanden av ekonomiskt värde får inte ges 
Alla vårdgivare är skyldiga att följa fastställda regler för patientavgifter (se 
avgiftshandboken på www.vardgivarguiden.se). 

Erbjudanden om rabatterade läkarbesök och hälsoundersökningar får inte ges. 
Inte heller får andra erbjudanden av ekonomiskt värde lämnas. 

Kommentar 
Det är dock tillåtet för vårdgivaren att i samband med presentation av verksamheten 
vid öppet hus på mottagningen eller i samband med uppsökande verksamhet i ett 
affärscentrum eller liknande gratis erbjuda tjänster mm för ett helt obetydligt värde, 
som en enkel blodtryckskontroll, penna med reklamtryck eller en kopp kaffe med bulle.  

Vårdgivaren får inte marknadsföra sjukvårdsprodukter, hjälpmedel eller 
behandlingsmetoder som inte är allmänt accepterade inom hälso- och 
sjukvården. Marknadsföring får inte heller ske av receptbelagda läkemedel. Om 
mottagningen säljer egenvårdsprodukter eller hjälpmedel inom ”Fritt val” måste 
detta ske på ett sådant sätt att patientens beroendeställning inte utnyttjas. 

6  Information vid väsentliga förändringar av vårdutbudet 
Beställaren har det övergripande ansvaret för att informera länets befolkning 
om det vårdutbud som finns att tillgå. Detta sker främst genom 1177 Vårdguiden 
och dess olika kanaler.   

Vid mera väsentliga förändringar av vårdutbudet, till exempel när en  
mottagning upphör, kan Beställaren göra särskilda informationsinsatser. Detta 
sker då utöver den information om sin verksamhet till invånare, patienter, 
samverkansparter och andra intressenter som det åligger vårdgivarna att svara 
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för enligt avtal. Samverkan sker alltid med berörd vårdgivare. Information till 
patienter och allmänhet ska ges i så god tid som möjligt och på ett sådant sätt 
att invånarna kan känna sig trygga när de behöver vård. 

Vårdgivaren är skyldig att hålla sina uppgifter i landstingets Elektroniska 
katalog (EK) aktuella. Det är viktigt att så sker eftersom dessa uppgifter ligger 
till grund för den samlade utbudsinformationen. Informationen i EK får endast 
avse verksamhet som finansieras av SLL.  

På 1177.se finns Visa vårdmottagning på 1177.se – en vägledning för vårdgivare 
som vill syns på 1177 Vårdguiden.  

7 Information till allmänhet och patienter 
Beställaren ansvarar för att informera patienter och närstående om olika 
regelverk samt annan information inom hälso- och sjukvården, till exempel om 
vårdgaranti, valfrihet, patientavgifter, influensakampanj och 1177 Vårdguidens 
e-tjänster. Vårdgivaren ska på Beställarens begäran exponera sådant informa-
tionsmaterial i väntrum och/eller andra lämpliga utrymmen. Vårdgivaren ska 
alltid tillhandahålla aktuell information om Patientnämnden. 

Vårdgivarens egna hemsidor ska innehålla länk till 1177 Vårdguiden, 
www.1177.se. 

Vårdgivaren är skyldig att ha rutiner för information till patienter om deras rätt 
gällande vård- och besöksgarantier och om vad som följer av patientlagen. 
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