
 

PATIENTRIKSDAG 

 

PATIENTRIKSDAG hade sin första riksdag i maj 2019, den är ett initiativ från Riksförbundet 

HjärtLung, Neuro, Astma-Allergi, Huvudvärk och Blodcancerförbundet i samarbete med 

Novartis. Syftet är att sätta patientens röst i centrum och skapa en arena där angelägna frågor 

kan diskuteras utifrån ett patientperspektiv. 

 

Temat för dagen var patientlagen 2014:821 med fokus på kapitel 5, delaktighet, kapitel 6 fast 

vårdkontakt och individuell planering samt kapitel 11 synpunkter, klagomål och 

patientsäkerhet. 

Dagens inleddes av socialminister Lena Hallengren, sedan presenterade Johan Assarsson Vd 

på Inera och var den som ledde patientmaktsutredningen som ledde till en ny patientlag. Efter 

det kom Jea-Luc af Geijerstam som är generaldirektör för myndigheten för Vårdanalys som 

tagit fram ett antal rapporter, Lag utan Genomslag, rapport 2017:2. rapporten har två 

perspektiv, patientens faktiska ställning och patientens rättsliga ställning. 

 

Från rapporten: “Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan 

patientlagen infördes utan i stället försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, 

information och delaktighet. Syftet med lagen har därför ännu inte uppnåtts. Något som 

sannolikt påverkar resultaten är att kännedomen om patientlagen fortsatt är låg. Vi kan också 

genom internationella jämförelser konstatera att Sverige hamnar lågt i frågor som gäller 

information och tillgänglighet och att det sett ut så över tid. Patientens rättsliga ställning är 

fortfarande svag. Det har ännu inte skapats tillräckliga förutsättningar inom vården för att 

tillämpa patientlagen och därmed stärka patientens ställning. Vårdanalys rekommenderar en 

samlad strategi för att stärka patientens ställning. Strategiskt skapa ett nödvändigt 

förändringstryck mot en starkare ställning för patienten. Inom ramen för en sådan strategi 

rekommenderar vi regeringen att stärka patientens rättsliga ställning och huvudmännen att 

stärka vårdens insatser för patientlagens genomslag. Därutöver behövs en uppföljning av 

strategin och en fortsatt strategisk dialog om hur vårdens omställning kan påskyndas och 

patientens ställning stärkas.” 

 

Vårdanalys har alltid ett patientperspektiv i sina rapporter vilket gör myndigheten intressant 

från vårt perspektiv. 

Anna Nergård hade en redovisning av sitt uppdrag för samordnad utveckling för god och nära 

vård. Tredje delbetänkandet kommer 5 juni -19 och slutbetänkandet 31 mars -20. Anna pratar 

om en personcentrerad vård och omsorg på riktigt, hon pratar om vårdnivåer i både Region 

och kommun och behov av samverkan, system som är designade för människor. 

Vi hade tre påverkanstorg som vi gick runt till och samtalade om de tre kapitlen och på så vis 

fick alla vi deltagare från olika organisationer vara med och påverka och rösta för vad vi såg 

som det mest angelägna idag att arbeta vidare med. 

Det hela avslutade med paneldebatt från Riksdagens socialutskott, Regionrepresentanter, 

Vårdförbundet och SKL. Där sakande jag en representant för den kommunala hälso-och 

sjukvården. 

Rapport och uppföljning kommer till hösten. 



 

 

Sammanfattningsvis kom det fram att patientlagen blev en lag utan genomslag riktigt. 

Patientens roll har inte stärkts som det var tänkt. Individperspektivet saknas fortfarande, 

personcentrering men också ledning, styrning och uppföljning mer utvecklas. Second opinion 

används i väldigt liten utsträckning. 

Stärk upp våra patientnämnder, information till alla i samhället vad patientnämnden är och hur 

man kommer i kontakt med dem. 

Ska patienten ha en starkare rättslig ställning? Inte idag, stärk det som finns idag och domstol 

senare kanske. 
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