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PATIENTRIKSDAGEN 2019 

 

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

Riksförbundet Hjärt, lung, 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. Syftet är att Patientriksdagen är en arena för patienterna, en plats 

där patienter och beslutsfattare kan mötas och patienter komma till tals. Den typen 

av arena har saknats, fram tills nu. Det var en historisk dag med inspirerande och 

utvecklande diskussioner. Patientlagen, som var temat för årets patientriksdag, berör 

alla oavsett diagnos och är en fråga där många aktörer kunde stråla samman, samtala 

och gemensamt hitta förbättringsområden, konkreta förslag och lösningar. Utfallet av 

patientriksdagen 2019 sammanställdes i en rapport. Där listas de förslag och krav 

som deltagarna ansåg vara viktigast, rapporten finns att läsa I bilaga. 

 

I ett uppföljande seminarium, som var 12 sept I Riksdagen fortsatte diskussionen 

med temat “Samverkan och sanktioner och samspelet mellan patient och vården” 

Peter  Graf VD för Tiohundra beskrev arbetet I Norrtälje, vilket är väl känt och 

framgångsrikt idag och sedan många år. Myndigheten för Vårdanalys redovisade en 

rapport om samverkan och sanktioner och det hela avslutades med en 

paneldiskussion med politiker från Socialutskottet och Neuroförbundet. 

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

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

fortfarande, personcentrering men också ledning, styrning och uppföljning behöver 

utvecklas. Second opinion används I väldigt liten utsträckning. 

Stärk upp våra patientnämnder, information till alla I samhället vad patientnämnden 

är och hur man får kontakt med dom. 

 

Två slutsatser;  

• Rollen vårdkoordinator bör införas för att utifrån individens förmåga och 

preferenser samordna patientens samlade vårdbehov 

• En översyn bör göras för att utreda om möjligheten till sanktioner och andra 

påtryckningsmedel kan stärka patientnämnderna. 
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