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VÅR RÖST 
FÖR ETT HÄLSOSAMMARE EUROPA

PATIENTER     DELTAGANDE   

PATIENTEN INFLYTANDE ÄR VIKTIG
Vi, patienter av alla åldrar och sjukdomsgrader, lever varje dag med våra kroniska sjukdomar och använder regelbundet hälsovården. Vi är experter på vad som fungerar för oss och vad som inte 

fungerar. Vi har ett unikt perspektiv på vården. Vi kan därför ge vägledning till beslutsfattare för hur vården skall utformas fär att bli både högkvalitativ och kostnadeffektiv.

ENGAGERAR PATIENTER KOLLEKTIVT OCH PRO-AKTIVT, GENOM PATIENTORGANISATIONER,  
I BESLUTSPROCESSERNA FÖR ATT TILLSE ATT ALL VÅRDPOLITIK OCH ALL VÅRD ÅTERPSEGLAR PATIENTERNAS 
VERKLIGA BEHOV, ÖNSKEMÅL OCH FÖRMÅGA.

STARKA PATIENTER ÄR EN TILLGÅNG FÖR SAMHÄLLET
Kunniga och starka patienter är en tillgång för sjukvården. Vi tar ett likvärdigt  ansvar med sjukvårdspersonalen för vår behandling. Det betyder att vi agerar preventivt, söker tidigt diagnos och följer 

behandlingsinstruktioner, vilket långsiktigt minskar vårdkostnaderna. Vi vill vara fullvärdiga partners i vården för att den skall motsvara vår individuella förmåga och situation. Vi behöver därför stärkas 

som individer för att kunna bidra. Individanpassad högkvalitativ information och god kunskap om vården är en förutsättning för att vi skall kunna göra välunderbyggda val av vård och behandling. 

 

ANTAR EN PLAN FÖR ATT STÄRKA PATIENTERNA, INKLUSIVE EN HABNDLINGSPLAN FÖR ATT ÖKA  
PATIENTERNAS KUNSKAP OCH INFORMATION OM ALLA ASPEKTER AV VÅRDEN.

ATT GÖRA VÅRDEN TILLGÄNGLIGARE
Tillgång till god hälsovård är en grundläggande rättighet för oss som EU medborgare. Alla patienter inom EU förtjänar likvärdig tillgång till vård. Trots det är den ännu inte verklig för många och den 

ekonomiska krisen har förvärrat situationen. Tillgång betyder att vård finns att få, men också att man har råd med den. Tillgängligheten handlar också om icke-diskriminering. 

Att bryta ned olikheter i vården är också bra får sjukvården. Om vi inte får rätt vård i rätt tid riskerar vi allvarligare sjukdom, att våra möjligheter och förmågor att leva ett fullt och produktivt liv minskar 

samt ökade sociala och ekonomiska kostnader. Vi förtjänar alla möjligheter att bidra till samhället. 

STÖDJA ETT EU-INITIATIV OM LIKVÄRDIG TILLGÅNG TILL VÅRD FÖR ALLA EUROPAS  MEDBORGARE GENOM EN 
”MULTI- STAKEHOLDER PLATTFORM”  GÅR INTE ATT ÖVERSÄTTA!

PATIENTENGAGEMANG        HÄLSOSAMMARE EUROPA
Vi, patienterna, som vårdanvändare, måste bli inblandade i utvecklingen av mer effektiv vård och i forskning för ny och bättre behandling. Meningsfull inblandning av patienter i forskningen 

leder till fullvärdig behandling och omsorg. Patientorienterad, integrerad hälsovård leder till högre livskvalitet för oss och för våra vårdgivare, mer kostandseffektiv, likvärdig och höllbara 

 sjukvårdssystem för alla. Med andra ord; ett hälsosammare Europa.

UTVECKLA ETT TYDLIGT RAMVERK FÖR PATIENTINBLANDNING I ALL VÅRDFORSKNING OCH I HELA KEDJAN 
FRÅN IDÉ TILL FÖRDIG PRODUKT.

FÖRSÄKRA ATT PATIENTRÄTTIGHETER INGÅR SOM ETT ANSVARSOMRÅDE FÖR NÄSTA HÄLSOKOMMISSIONÄR.

With support of Swedish patients organisations


