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vi åtager oss att uppehålla vår 
behandling

är beredda och är kvalificerade att 
ta mer ansvar för vår vård

vidta förebyggande åtgärder och söka 
tidigare diagnos som minskar sjukhusvård 
och akutbesök 

har ett bättre förhållande till 
vårdgivare

…ALLT DET HÄR MINSKAR VÅRDKOSTNADER I DET LÅNGA LOPPET

tar informerade beslut angående 
vår behandling och vård 

PATIENTER MED MAKT ÄR AVGÖRANDE FÖR VÅRDSYSTEMET

PATIENTER MED MAKT ÄR EN DEL AV ETT VÅRDTEAM

VAD ÄR
PATIENTMAKT?

INDIVIDUELT 

PATIENTER REKOMMENDERAR E5 FÖR ETT HÅLLBART VÅRDSYSTEM
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EXPERTIS
Patienter lever med sitt tillstånd 

varje dag och har en unik insikt om 
vården, och denna insikt borde 

stödjas. 

EQUALITY (JÄMLIKHET)
Patienter behöver stöd för att 

som jämlika partners kunna 
möta sina vårdgivare i 

behandlingen.

EDUCATION (UTBILDNING) 
Patienter kan ta informerade 

beslut angående sin egen hälsa om 
de har möjlighet att hitta relevant 

och begriplig information.

ENGAGEMANG 

ERFARENHET

POLITISKT

ORGANISATORISKT 

Individuella patienter arbetar med 
patientorganisationer för att 
representera och förmedla sin 
erfarenhet och kollektiva röst.

Patienter bör vara med i 
utformandet av en mer effektiv vård 
för alla, samt delta i forskning för 
nya och bättre behandlingar.

AV DEN TOTALA VÅRDKOSTNADEN 
I SYSTEMET

SVAG HÄLSOKOMPETENS ÄR 
ANSVARIG FÖR:

ASPEKTER AV PATIENTMAKT 
INKLUDERAR:

PATIENTMAKT ÄR:
självförmåga

självmedvetande

förtroende 

förmåga att hantera

hälsokompetens

en process som hjälper 
människor att ta kontroll 
över sina egna liv och öka 
deras förmåga att agera i 
saker som de själva anser 

viktiga
“The costs of limited health literacy: a systematic review”, 

Eichler K, Wieser S, Bruegger U, Int J Public Health, 
2009;54(5):313-24

FRÅN ATT GÖRA SAKER 
“FÖR” PATIENTEN…

…TILL ATT GÖRA SAKER 
MED PATIENTEN!
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EPF leder en betydande kampanj om 
patientmakt under 2015-2016 för att den 
europeiska debatten i ämnet ska ta ett 
avgörande steg framåt och gå till konkreta 
handlingar.
 

Med den här kampanjen syftar EPF till att 
främja förståelsen hos politiska beslutsfattare 
och andra intressenter för vad patientmakt 
från patientens perspektiv betyder.

European Patients’ Forum
Rue du Commerce 31 
B-1000 Brussels – 
Belgium
 
Phone: +32 (0)2 280 23 34 
Fax: +32 (0)2 231 14 47

KONTAKTA OSS

European Patients’ Forum (EPF) är en 
paraplyorganisation som representerar Europas 
kroniskt sjuka patienter och deras intressen.

Våra medlemmar består av nationella och 
sjukdomsspecifika patientorganisationer i 
Europa.

VAD HANDLAR DEN HÄR KAMPANJEN OM?

Patienter med kroniskt tillstånd kallas ofta för den 
mest underutnyttjade resursen i vårdsystemet 
medan patientcentrerade vårdmodeller har visat 
bättre kvalitet på vård samt långsiktig 
kostnadseffektivitet. Alltför många patienter 
kämpar fortfarande för att få det stöd de behöver 
för att bli jämlika partners i vården. För att göra 
verkliga framsteg behöver vi göra patientmakt till 
en prioritet, till att börja med genom utvecklingen 
av en EU-omfattande strategi och aktivitetsplan.

EPF Ordförande, Anders Olauson

Den här kampanjen är ett gemensamt initiativ från European Patients’ Forum och Robert Bosch Stiftung med stöd av Amgen och GSK.

VAD ÄR EPF?

/eupatientsforum

/user/eupatient info@eu-patient.eu

/EuropeanPatientsForum

www.eu-patient.eu www.eu-patient.org/blog/
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