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Välkommen till en förmiddag där patienten står i fokus och diskussionen 
tar avstamp i den nya patientlagen med tydligt fokus på och koppling 
till medicinska behandlingsresultat.

Dagens inledande talare och moderator för paneldebatten, Johan Assarsson, var 

statens utredare i Patientmaktsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande till 

regeringen sommaren 2013.

Utredningen lämnade förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation 

och också förslag på hur sjukvården kan ges på mer likvärdiga villkor. Några av 

de områden som lyftes fram var att det är dags att låta patienterna ta del av den 

information om kvalitet och medicinska behandlingsresultat som bland annat fi nns 

i öppna jämförelser och nationella utvärderingar.

Den nya patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har ett tydligt syfte – att stärka 

och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet.

I takt med att patienten blir mer delaktig ställs som också högre krav på att det fi nns 

tillgänglig information och relevanta underlag att basera sina val på – så hur långt 

har vi kommit på denna resa?

Vi kommer under dagen att få bättre insyn i vilken typ av underlag som fi nns till-

gängliga idag och utifrån detta ställer vi oss frågan om patienten bereds möjlighet 

att göra väl underbyggda val utifrån parametrar som ligger i linje med deras faktiska 

medicinska behov, eller om valet ofta baseras på närhetsprincip, tillgänglighet eller 

andra parametrar som inte direkt kan kopplas till ett förväntat bättre behandlingsutfall.

Det är just i denna fråga debatten tar vid – i frågan som rör hur långt vi har kommit 

rörande patientens möjlighet att ta del av information om kvalitet och medicinska 

behandlingsresultat och vilka utmaningar vi står inför för att nå hela vägen i mål.
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Program

10.30 Registrering, mingel och enklare förtäring

11.00 Johan Assarsson, VD Inera / Statens särskilda utredare Patientmaktsutredningen
 Patientmaktsutredningen och nya patientlagen, bakgrund - vad den resulterat i fram  

 till dags dato – vad detta inneburit för patientmakten så här långt och vilka utmaningar  

 vi har kvar. Johan kommer även att moderera mötet och den avslutande paneldebatten.

11.15 Janeric Sundberg, Riksförbundet Hjärtlung
 Janeric sätter ljuset på hur man som patient upplever möjligheten att kunna välja vård

 utifrån kvalitet och medicinska resultat.

11.25 Magnus Kåregård, Hälsovalsenheten Region Skåne 
 Beskriver hur långt man kommit i arbetet på regional nivå med att tillgängliggöra för 

 patienten vad de har att välja på samt visa exempel på hur skillnaderna i omhänder-  

 tagande kan se ut inom de olika kroniska sjukdomarna. 

11.35 Birgitta Jagorstrand, AKC Syd   
 AKC Syd driver ett projekt med KOL-certifi ering, ett bra exempel på komplement i   

 vårdprocessen för att höja kunskapsnivån och öka förutsättningarna för ett kvalitativt  

 bättre omhändertagande av patienten i primärvården.

11.45 Stefan Bremberg, Medicinsk Chef/ Chefl äkare Capio  
 Vi kommer att få en beskrivning av hur man inom Capio ser på dessa frågor och hur

 man arbetar med att mäta kvalitet och använda detta som ett verktyg i sitt för-

 bättringsarbete kring behandlingen med kroniska sjukdomar.

12.00–13.00  Paneldebatt 

• Anders Åkesson, (MP), Regionråd i Region Skåne med ansvar för primärvård, 

 psykiatri och tandvård, 1e vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden

• Per Einarsson (Kd), Oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd Kryh, Region Skåne

• Janeric Sundberg, Riksförbundet Hjärtlung

• Jonas Vikman, LIF

• Magnus Kåregård, Hälsovalsenheten Region Skåne

• Stefan Bremberg, Capio

• Birgitta Jagorstrand, AKC Syd
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Inbjudan vänder sig till alla som är intresserade av framtidens hälso- och sjukvård som t.ex. politiker, 

tjänstemän och patientorganisationer.

Anmälan: 

Anmälan skall vara LIF tillhanda senast den 14 oktober 2015. 

Anmälan görs viaLIF.se under fl iken Kalendarium.  Mötet är kostnadsfritt.

Kontaktperson: Pär Källmark, Ordförande LIF Södra, paer.kaellmark@novartis.com , tel: 0705-426808.

Mötet arrangeras av Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som har för avsikt att genom årliga möten på 

relevanta teman skapa en positiv mötesarena för företrädare från såväl profession, politik som patient- 

organisationer för att frågan kring medicinska behandlingsresultat alltid ska fi nnas levande i debatten 

och i vårt medvetande.

Denna gång kommer  mötet  att ingå som en del i Medicon Weekend’s programutbud.

Medicon Weekend arrangeras av Medicon Village tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet. 

Eventet kommer äga rum den 15-16 oktober på Medicon Village och är ett gränsöverskridande möte med 

syfte att sätta fokus på frågor kring hälsa och bättre liv. I detta stora inspirationsmöte möts vården, före-

tagarna, forskarna och beslutsfattarna i spännande samtal. Programmet är fördelat i fyra block: 

”Attackera cancer”, ”Stoppa diabetes”, ”Få koll på läget: E-hälsa” samt ”Lev bättre  med prevention”. 

Mixen av medverkande parter är stor – detta för att verkligen visa att det är i mötet mellan olika aktörer 

som utveckling och tillväxt sker.

Som deltagare i LIFs möte erbjuds du dessutom fritt deltagande i Medicon Weekends övriga arrangemang 

under dagen. För komplett programutbud; http://www.mediconweekend.se/

Önskar du även deltaga i Medicon Weekends  arrangemang under fredagen erhåller du 10% rabatt på 

anmälningsavgiften  med svarskod som erhålles  i samband med anmälan till LIFs arrangemang.


