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Patientmakt – en trend! 
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Fortsatt arbete för patientens ställning 
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Utredaren ska… 

• föreslå hur vården kan ges på mer likvärdiga 
villkor 

• föreslå hur patientens valmöjligheter i vården 
kan stärkas ytterligare 

• föreslå hur patientens behov av stöd, råd och 
information bör hanteras 

• föreslå hur kan man samla in och dra lärdom 
av patientupplevelser för att utveckla 
verksamheten 
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• föreslå hur berörda myndigheter bör arbeta 
för att stärka patientens ställning 

• föreslå hur informationsutbytet mellan patient 
och vårdgivare kan underlättas och utvecklas 

• kartlägga barnets ställning som patient 
• lämna förslag till en ny samlad 

patientlagstiftning 
• redovisa ev. konsekvenser för den 

kommunala självstyrelsen 
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Tidsramar för uppdraget  
• 30 juni 2012  
 

- Promemorian Patientens tillgång till sin journal överlämnades till 
Socialdepartementet 
 

• 31 januari 2013 Huvudbetänkande 
 

- patientlagstiftning 
- patientens valmöjligheter 
- patientens behov av stöd, råd och information 

 

• 30 juni 2013 Slutbetänkande 
 

- Vård på likvärdiga villkor 
- Modell för systematisk insamling av patientberättelser i 

klagomålsärenden etc. 
- Myndigheternas arbete, 
- kartläggning av barnets ställning 
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Utgångspunkter för min analys 
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Likvärdig vård 

• Tillgänglighet 
• Kvalité 
• Medicinsk praxis 
• Politiska beslut 
• Grad av co-payment 
• Socioekonomi 
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• Det föreligger skillnader i likvärdighet över riket som i 
det långa perspektivet inte kommer att accepteras av 
befolkningen 
 

• Även om det sker en harmonisering över riket behöver 
denna process påskyndas 

Sammanfattning 
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Patientfokuserad hälso- och sjukvård  
I Socialstyrelsens definition av God vård anges att ett av sex områden 
som konstituerar God vård, avser patientfokuserad hälso- och 
sjukvård. Vi har valt teoribildningen PCC (Patient Centred Care) som 
exempel att resonera utifrån. 
 

– ”att se patienten som en unik människa snarare än patienten 
som bärare av en sjukdom, patienten har en egen vilja och 
preferenser, patienten vill vara delaktig i beslut om sin egen 
vård” 

– Patienten är en partner i relationen med vårdgivaren och tar en 
mer aktiv roll i beslut kring den egna vården. 

– Patientens självkänsla och vilja att ta ansvar är viktiga faktorer 
för utfallet av vårdinsatsen 
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Vårdresultat och kostnader för PCC 
I en studie vid Sahlgrenska Sjukhuset undersöktes 
hur en patientcentrerad vård påverkade vårdresultat 
hos 112 patienter med höftledsfraktur. Studien visade 
på följande resultat i den patientgrupp där 
patientcentrerad vård tillämpats. 

 
• Kostnaderna sjönk med 40%.  

 
• Behandlingens effektivitet ökade från 55% till 75% 

framgångsrik behandling. 

Olsson, L., Hansson, E., Ekman, I., & Karlsson, J. (2009). A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated 
care pathway. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1626-1635. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05017.x 
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Utredningen idag 
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Patientlagstiftning 
• Tidigare ansatser 
• HSU 2000 
• Ansvarskommittén 

 
• Norden 
• Särskild patientlagstiftning finns redan i Norge, Danmark, 

Finland och på Island. Lagstiftningarna reglerar bl.a. 
• Patientens medbestämmande och rätt till information 
• Patientens tillgång till journalinformation 
• Barns och ungas rätt till medbestämmande och information 
• Vad som gäller i akuta situationer 
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En ny patientlag 

• Patientlagen som ingång i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen 

• Befintlig patientrelaterad lagstiftning 
• Utredningens lagförslag  
• Inte i domstol utkrävbara rättigheter 
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Patientlagen bör bl.a. innehålla regler om; 

• Medbestämmande och information, även för barn 
och unga 

• Val av behandling 
• Förnyad medicinsk bedömning 
• Val av vårdgivare 
• Vårdgaranti 
• Fast vårdkontakt 
• Information om patientnämnderna 
• Patientens tillgång till journalinformation 
• Vad som gäller i akuta situationer 
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Utmaningar 

• Ökat inflytande för patienter 
• Lagstiftning för framtiden 
• Pedagogisk och lättförståelig 
• Medbestämmande och information, även för 

barn och unga 
• Beslutsoförmögnas situation. Samtycke, 

information etc. (Kommande utredning) 
• Ökad valfrihet för patienter 
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Patientens tillgång till sin journal 
• Hälsokonto eller liknande för att få tillgång till strukturerad 

data från vårdens system, även tjänster etc. 
Utgångspunkter: 

• Patientens äger sin kopia av journalinformationen 
• Informationen måste hanteras säkert 
• God tillsyn 
• Enkelt att hantera 
• Utveckling för journalsystem, informationssystem och fackspråk 
• Rätt att avsluta sitt konto och bli glömd 
• Då patienten skickar information till vården måste det finnas en 

tydlig mottagare 
• Möjlighet att begära att mer begränsad journalinformation 

spärras, exempelvis en episod, en notering e.dyl. 
• PM från utredningen  
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Nationellt vårdval i dag: 

• Patientens valmöjligheter nationellt styrs i dag av 
Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- 
och sjukvården 

• Landstingsförbundet år1990 - Alla landsting 
undertecknade 

• Enligt rekommendationen ska patienter ges möjlighet 
att välja primärvård, öppenvård för specialistsjukvård i 
enlighet med hemlandstingets remissregler samt viss 
slutenvård i andra landsting.  

• Rekommendationen anses av många skapa onödig 
administration samt vara svårbegriplig och svår att 
följa utan att överträda upphandlingsrättsliga regler. 
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En lagreglering av det fria vårdvalet 

• Landstingen får en skyldighet att upprätthålla 
valmöjlighet för patienten.  
 

• Valmöjligheterna blir tydligare för patienter och 
övriga medborgare samt för vårdpersonalen.  

 
• I enlighet med upphandlingsrättsliga regler. 
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