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VORES STEMME  
FOR ET SUNDERE EUROPA

PATIENT   DELTAGELSE 

PATIENTERS SYNSPUNKTER GØR EN FORSKEL
Vi, patienter i alle aldre og tilstande, lever med vores kroniske sygdom hver dag og benytter regelmæssigt sundhedsydelser. Vi har et unikt perspektiv 
på sundhedsvæsenet. Vi er eksperter i, hvad der virker for os, og hvad der ikke gør. Vi kan derfor rådgive beslutningstagerne om, hvordan de kan tilbyde 
sundhedsydelser i god kvalitet, som også er omkostningseffektive.

ENGAGER PATIENTER KOLLEKTIVT OG PROAKTIVT I DEN POLITISKE BESLUTNINGSPROCES IGENNEM 
PATIENTFORENINGER FOR AT SIKRE, AT POLITIK OG PRAKSIS AFSPEJLER PATIENTERNES REELLE BEHOV, 
PRÆFERENCER OG EVNER.

PATIENTER MED INDFLYDELSE ER ET AKTIV FOR SAMFUNDET
Vi ønsker at være fuldgyldige partnere i styringen af vores sygdom i overensstemmelse med vores individuelle evner og situation. Vi har behov for indflydelse for at 
opnå  dette. Indflydelsen begynder med skræddersyet, kvalificeret information og sundhedskompetencer, der sætter os i stand til at træffe informerede valg om 
vores
behandling og pleje. Patienter med indflydelse er gode for sundhedsvæsenet. Vi tager ansvar for vores pleje i ligeværdigt partnerskab med sundhedspersonalet.  
Vi træffer også forebyggende foranstaltninger, søger tidligere diagnose og følger behandlingen, hvilket kan mindske sundhedsudgifterne på langt sigt. 

INDFØR EN EU-STRATEGI OM PATIENTINDFLYDELSE INKLUSIVE EN HANDLINGSPLAN FOR 
SUNDHEDSKOMPETENCE OG KVALITETSINFORMATION TIL PATIENTER OM ALLE ASPEKTER AF VORES PLEJE.

ELIMINERING AF ADGANGSHINDRINGER
Adgang til kvalitetssundhedsydelser er en grundlæggende rettighed for EU-borgere. Alligevel er det stadig ikke virkeligheden for mange af os – og finanskrisen 
har kun gjort situationen værre. Adgang betyder, at behandling er tilgængelig, men også at prisen er overkommelig. Adgang betyder også behandling uden 
diskrimination. Alle patienter i EU fortjener lige adgang til sundhedsydelser. Eliminering af uligheder inden for sundhed er også godt for sundhedsvæsenet. Hvis 
vi ikke får den nødvendige pleje på det rigtige tidspunkt, kan vi udvikle alvorligere sygdomme, der går ud over vores evne til at leve et fuldt og produktivt liv og 
øger de helbredsmæssige, sociale og økonomiske omkostninger. Vi fortjener alle en chance for at bidrage til samfundet. 

STØT ET EU-INITIATIV FOR LIGE ADGANG TIL SUNDHEDSYDELSER FOR ALLE BORGERE I EUROPA VIA EN PLATFORM 
MED FLERE INTERESSENTER.

PATIENTINVOLVERING      ET SUNDERE EUROPA
Vi, patienterne, er som brugere afsundhedsydelser nødt til at være involveret i designet af mere effektive sundhedsydelser og forskning med for at kunne  
udvikle nyere og bedre behandlinger.
Meningsfuld patientinvolvering i forskningen vil resultere i behandlinger, der skaber reel værdi. Patientfokuserede, integrerede sundhedsydelser vil medføre 
bedre livskvalitet for os og vores plejere og mere omkostningseffektive, retfærdige og bæredygtige sundhedssystemer for alle. Med andre ord, et sundere 
Europa. 

UDARBEJD KLARE RAMMER FOR PATIENTINVOLVERING PÅ TVÆRS AF HELE SPEKTRET AF  
SUNDHEDSFORSKNING, I HELE INNOVATIONSCYKLUSSEN.

SØRG FOR AT PATIENTERNES RETTIGHEDER ER EN DEL AF DEN NÆSTE SUNDHEDSKOMMISSÆRS 
PORTEFØLJE.

JEG STØTTER DETTE MANIFEST!


