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Sammanfattning
TLV arbetar aktivt med att vidareutveckla sitt arbete med patient- och
brukarmedverkan. Med syftet att få konkret inspiration för möjliga åtgärder och dra
generella lärdomar, har TLV under början av 2018 genomfört en internationell
kartläggning av exempel på patient- och brukarmedverkan. Kartläggningen har
fokuserat på länder som har likheter med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet
och/eller har delar av en värdebaserad prissättningsmodell för läkemedel. Arbetet
med att identifiera exempel har fokuserat på Australien, Danmark, England,
Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Skottland, Tyskland och ett par europeiska
organisationer.
Kartläggningen har genomförts genom en kombination av strukturerade intervjuer
samt genomgång av bland annat vetenskapliga artiklar, litteratur inom området och
rapporter från aktörer inom området. Arbetet har resulterat i denna rapport som
innehåller fördjupningsexempel, ett metodstöd för val av form av patient- och
brukarmedverkan samt generella lärdomar. Slutprodukterna inkluderar också en
översikt av samtliga exempel som identifierats, samt en sammanställning av verktyg,
handböcker och andra resurser som används till stöd i arbetet med patient- och
brukarmedverkan. Patienter och brukare inom TLV:s nätverk har medverkat med
syftet att dela information och att efterfråga synpunkter.
Metodstödet som utvecklats med utgångspunkt i den Europeiska koden för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocessen har därefter vidareutvecklats genom
insikter från de internationella exemplen och TLV:s eget arbete. Metodstödet
beskriver olika former av patient- och brukarmedverkan med utgångspunkt i de
aktiviteter som genomförs, samt vilka kompetenser som krävs från myndigheten
respektive från medverkande patienter och brukare. De former för medverkan som
beskrivs i metodstödet är: a) Informera, b) Efterfråga synpunkter, c) Föra dialog i
övergripande frågor, d) Föra dialog i specifika frågor och e) Ingå partnerskap.
Kartläggningen resulterade i flest exempel inom formen ”Efterfråga synpunkter”.
Rapporten inkluderar också flera generella framgångsfaktorer och utmaningar för
patient och brukarmedverkan som identifierats under kartläggningen. Två till synes
enkla och generella lärdomar har framkommit i flera olika sammanhang och länder.
Den första gäller vikten av att inför varje patient- och brukarmedverkans aktivitet ha
ett syfte som är tydligt för alla inblandade inklusive de deltagande
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patienterna/brukarna. Den andra gäller att det är viktigt att det vid implementering
av exempel från andra säkerställa anpassning efter lokala förutsättningar.
Mer specifikt för TLV:s fortsatta arbete har tre teman identifierats för möjliga nästa
steg och de är a) definiera lång- och kortsiktiga mål samt strategier för genomförande
med tydlig koppling till ordinarie verksamhet, b) stärka de förutsättningar som
förenklar, effektiviserar och stärker kvaliteten på arbetet med patient- och
brukarmedverkan samt c) stärka de förutsättningar som möjliggör för patienter och
brukare att delta.
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1 Bakgrund och syfte
Myndighetsarbete rörande
patient- och brukarmedverkan
i Sverige
Det finns sedan flera år ett ökande intresse inom svensk hälso- och sjukvård att
utveckla en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård, vilket bland annat inkluderar
ett behov av att utveckla former för patient- och brukarmedverkan. Nio myndigheter
har under 2016 och 2017 arbetat med dessa frågor i en gemensam arbetsgrupp.1
Samarbetet resulterade i en rapport som släpptes i slutet av 2017. I rapporten
rekommenderades bland annat:
• Att ett nätverk för myndigheter bildas, i syfte att fortsätta arbetet med de utredda
frågorna.
• Att en gemensam utbildning för myndighetspersonal respektive patient- och
brukarrepresentanter skapas.
• Att en gemensam policy för patient- och brukarmedverkan utformas.
Att en gemensam begreppsapparat med utgångspunkt i Europeisk kod för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocessen ska användas i det fortsatta arbetet.2

Deltagande myndigheter inkluderade: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
1

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, Överenskommelsens
uppföljningskansli, 2011
2
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Europeisk kod för idéburna
organisationers medverkan i
beslutsprocessen
Även på europeisk nivå har medverkan av idéburna organisationer varit en aktuell
fråga. Sedan 2009 finns ett dokument som beskriver former för bland annat patientoch brukarmedverkan och hur organisationer och myndigheter bör arbeta inom
medverkansfrågor. Detta dokument togs fram av Europarådets INGO-konferens
2009, och går under namnet Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan
i beslutsprocessen.3; 4 I detta dokument betonas vikten av ömsesidigt förtroende och
respekt mellan deltagarna, samt vikten av att tillåta olika åsikter att utryckas.
I Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen beskrivs
en modell för olika nivåer av medverkan (se figur 1).

Figur 1. Olika nivåer för medverkan (Källa: Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i
beslutsprocessen).

De olika nivåerna (information, samråd, dialog och partnerskap) beskrivs som ett
sätt att strukturera olika medverkansprocesser och som hjälp att välja rätt sorts
medverkan i förhållande till en viss målsättning. I dokumentet beskrivs en modell
för olika steg i det politiska beslutsfattandet. Dessa är:
1.
Sätta agendan
2.
Formulera
3.
Besluta

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, Överenskommelsens
uppföljningskansli, 2011
4 Europarådets INGO-konferens (INGO, international non-governmental organisations) samlar ickestatliga organisationer från Europarådets medlemsländer
3
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4.
5.
6.

Genomföra
Bevaka
Omformulera

För vart och ett av dessa steg diskuteras vad idéburna organisationer kan bidra med.

TLV:s utgångspunkt och syftet
med denna rapport
TLV arbetar idag med patient- och brukarmedverkan genom bland annat
dialogforum, i samband med enskilda ärenden, genom patientrepresentanter i
nämnden för läkemedelsförmåner samt i myndighetens insynsråd. Under 2016 – 17
deltog TLV i ett myndighetsgemensamt arbete kring utveckling av patient- och
brukarmedverkan.
TLV har som målsättning att vidareutveckla sitt arbete med patient- och
brukarmedverkan för att säkerställa att det blir än mer systematiskt, ändamålsenligt
och värdeskapande. Denna internationella kartläggning är en del i TLVs pågående
utvecklingsarbete. Syftet var att genom en internationell utblick lära av andra med
likartade uppdrag för att få konkret inspiration för det fortsatta arbetet kring patientoch brukarmedverkan.
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2 Metod och genomförande
Rapporten har tagits fram med externt stöd från Lumell Associates, i samråd med en
arbetsgrupp från TLV. Patienter och brukare inom TLV:s nätverk har medverkat där
syftet varit att dela information och att efterfråga synpunkter. Rapporten bygger på
en kombination av intervjuer och sökning i litteratur och andra publika källor, såsom
olika myndigheter och andra aktörers hemsidor eller publikationer.

Definitioner
Patienter och brukare
Myndighet
HTA

Verktyg

Handbok

Avser både enskilda personer och patient- och
brukarorganisationer, om inte annat anges
Används för att beteckna de organisationer som är part
i medverkan, vilket i undantagsfall kan vara andra
aktörer än myndigheter.
Health Technology Assessment (Health Technology
Appraisal), avser processen för utvärdering och beslut
om finansiering (inklusive subventioner) av
mediciner, tekniska hjälpmedel, behandlingar och
liknande.
En metod som kan användas för att underlätta eller på
annat sätt förbättra medverkan. Exempel: Ett formulär
för att samla patient- och brukarerfarenheter i en viss
fråga, ett sätt att genomföra möten mellan kliniska
experter och företrädare för patientorganisationer så
att alla får komma till tals, eller metod för att
presentera patienters åsikter.
Beskrivning eller annat dokument som instruerar i
genomförandet av patient- och brukarmedverkan.
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Urval av länder,
fördjupningsexempel och
intervjupersoner
Nio länder som tillämpar värdebaserad prissättning, eller som har hälso- och
sjukvårdssystem som liknar det svenska, ingick i kartläggningen: Australien,
Danmark, England, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Skottland och
Tyskland. Kartläggningen inkluderade också myndigheter och organisationer på
europeisk och på EU-nivå. Inom detta urvalsområde identifierades lämpliga
intervjukandidater från myndigheter, patient- och brukarorganisationer respektive
andra aktörer med koppling till patient- och brukarmedverkan och/eller HTAprocesser per land. Totalt skickades intervjuförfrågan till 32 aktörer, varav 15
svarade och accepterade att delta (se bilaga 4 respektive 5). Totalt genomfördes 15
semistrukturerade intervjuer som följde en övergripande intervjumall (bilaga 1).
Respondenterna gavs möjlighet att utveckla och fördjupa aspekter och områden de
själva ansåg särskilt viktiga.
Samtliga relevanta exempel som framkommit under arbetet har dokumenterats i en
strukturerad, sökbar översikt inklusive hänvisning till webbplatser eller andra källor
som möjliggör fördjupad analys (se bilaga 2). Utifrån denna översikt och
intervjuerna valdes ett antal exempel ut för fördjupad beskrivning. Dessa exempel
presenteras i kapitel 3. Handböcker, verktyg och andra liknande dokument för att
underlätta medverkan har dokumenterats i förekommande fall (se bilaga 3).
Rapporten avslutas med en syntes av lärdomar och en beskrivning av möjliga nästa
steg för TLV:s arbete. Detta beskrivs i kapitel 4.
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Metodstöd för patient- och
brukarmedverkan
I detta kapitel diskuteras inledningsvis några centrala begrepp och hur de används.
Därefter presenteras det metodstöd som används för att kategorisera och diskutera
olika typer av medverkan. Metodstödet beskriver ett antal aktiviteter kopplade till
olika former för medverkan, samt vilken kompetens som krävs för genomförandet
av dessa, både från myndighetsperspektiv och från patient- och brukarperspektiv.
Metodstödet utgår från den modell som beskrivs i Europeisk kod för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocessen, men har anpassats utifrån lärdomar
från den internationella kartläggningen och för medverkan kopplad till TLV:s
uppdrag. Avslutningsvis beskrivs ett kompletterande sätt att beskriva i vilket steg av
en beslutsprocess medverkan sker. Denna metod är användbar för att diskutera frågor
relaterande till när patienter och brukare involveras.

2.3.1 BEGREPPET MEDVERKAN
I denna rapport används begreppet medverkan för att beteckna processer där en
myndighet (eller motsvarande organisation) arbetar tillsammans med patienter och
brukare. Ett begrepp som ofta används synonymt, eller nästan synonymt, är
samverkan. Att medverkan snarare än samverkan används i denna rapport har
framförallt två anledningar. För det första är medverkan det begrepp som används i
Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Den
andra anledningen rör skillnaden mellan myndigheters interaktioner med
organisationer och enskilda personer. I Socialstyrelsens termbank definieras
samverkan som ”övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte”. I denna rapport diskuteras utöver gemensamt handlande på ett
organisatoriskt plan mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer, även
interaktioner mellan myndigheter och enskilda brukare eller patienter. Exempel på
interaktioner som inte tydligt faller inom begreppet samverkan är när enskilda
patientberättelser samlas in eller när myndigheter informerar enskilda personer i en
patient- eller brukargrupp. Sammantaget gör detta att medverkan bedömts som ett
lämpligare begrepp sett till rapportens syfte.
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2.3.2 BEGREPPEN AKTVITETER OCH
KOMPETENSER
I metodstödet används begreppen aktiviteter och kompetenser. Aktiviteter syftar på
de åtgärder en myndighet behöver vidta inom respektive form av medverkan.
Kompetenser avser den kompetens som krävs från myndigheten respektive från
patienter och brukare. Kompetens omfattar i sammanhanget såväl enskilda personers
kunskaper och färdigheter som de förutsättningar och resurser myndigheter och
organisationer besitter. Behovet av kompetens hos såväl myndigheten som hos
patienter och brukare är lägst vid de tillfällen då syftet är att informera, och är högst
då syftet är att ingå partnerskap.

2.3.3 BEGREPPET FORMER FÖR MEDVERKAN
I den Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen
benämns de olika typerna av medverkan som nivåer för medverkan, utifrån
deltagandets intensitet. Där framhålls även att detta inte ska tolkas som att det i alla
situationer är eftersträvansvärt att nå den högsta nivån (partnerskap). I denna rapport
och i metodstödet används istället begreppet former för medverkan. Begreppet
används för att ytterligare betona att det inte finns någon särskild inbördes ordning
mellan typerna av medverkan, och för att sätta fokus på de aktiviteter och
kompetenser som beskrivs istället för intensitet eller arbetsinsats. I denna rapport
benämns även de olika formerna för medverkan något annorlunda än i Europeisk
kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. De är nu
formulerade som aktiva handlingar och ord som kräver förkunskaper inom språkbruk
i offentlig förvaltning har bytts ut. Även om benämningarna ändrats är innebörden
densamma. I tabellen nedan beskrivs kopplingen mellan benämningarna.
Europeisk
kod
för
idéburna
organisationers
medverkan
i
beslutsprocessen
Information
Samråd
Dialog (bred)
Dialog (samverkande)
Partnerskap
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Föreliggande rapport

Informera
Efterfråga synpunkter
Föra dialog – övergripande frågor
Föra dialog – specifika frågor
Ingå partnerskap

2.3.4 ATT ANVÄNDA METODSTÖDET
En medverkandeprocess kan innehålla olika former av medverkan, samtidigt eller
vid olika tidpunkter. En process kan exempelvis börja med medverkan syftande till
att informera, fortsätta med att synpunkter efterfrågas, för att sedan övergå i dialog
då lämpliga frågor har identifierats. Syftet med metodstödet är därför inte att sortera
olika sorters medverkan i strikta kategorier. Det bör istället ses som ett stöd för att
analysera olika aktiviteter, samt för att diskutera syfte och målsättning i
medverkansprocesser.
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2.3.5 METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH
BRUKARMEDVERKAN

Figur 2. Metodstöd för patient- och brukarmedverkan.
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2.3.6 MEDVERKAN I OLIKA STEG AV HTAPROCESSEN
I metodstödet används aktiviteter och kompetenser som utgångspunkt för att
diskutera medverkansprocesser. Ett kompletterande perspektiv, som ofta kan vara
användbart, är att analysera när i en beslutsprocess medverkan sker.
I Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen används
en modell med sex steg för att beskriva den politiska beslutsprocessen. Dessa är Sätta
agendan, Formulera, Beslut, Genomföra, Bevaka samt Omformulera. Dessa
beslutssteg svarar väl mot den politiska beslutsprocessen, men beskriver inte fullt ut
TLV beslutsprocess och hur arbete inom Health Technology Assessment bedrivs.
Istället presenteras här en fyrstegsmodell, som bättre stämmer överens med
förutsättningarna för TLV och HTA-processer. De första tre stegen motsvarar i stort
de första tre stegen som beskrivs i Europeisk kod för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocessen (Sätta agendan, Formulera, Beslut). Det fjärde steget
motsvarar det fjärde och femte steget i den europeiska modellen (Genomföra och
Bevaka) medan det sjätte steget (Omformulera) exkluderas, eftersom direkt
motsvarighet saknas i HTA-processen.

Figur 3. Steg i HTA-processen.

I nästa kapitel exemplifieras hur stegen i HTA-processen kan användas
tillsammans med metodstödet.
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3 Internationella exempel
på patient- och
brukamedverkan

I detta kapitel presenteras de exempel på patient- och brukarmedverkan som
identifierats. Dessa exempel presenteras inledningsvis som helhet, varefter en
detaljerad beskrivning av varje exempel följer. Kapitlet avslutas med slutsatser
baserade på de identifierade exemplen.

Exempelöversikt
I diagrammet nedan beskrivs hur de identifierade exempel som relaterar till HTAprocessen fördelar sig i fråga om steg i processen och form för medverkan.
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Figur 4. Fördelning av identifierade fördjupningsexempel i HTA-processen.

Utöver de fördjupningsexempel som relaterar till HTA-processen identifierades
också ett antal exempel på patient- och brukarmedverkan i andra delar av sjukvården.
Hur dessa fördelar sig sett till form för medverkan redovisas nedan.

Figur 5. Fördelning av identifierade fördjupningsexempel utanför HTA-processen.

Detaljerad genomgång av
exempel
I detta avsnitt beskrivs fördjupningsexempel på patient- och brukarmedverkan.
Övriga exempel på medverkan redovisas i bilaga 2. Exemplen sorteras baserat på
form för medverkan enligt metodstödet. Inledningsvis presenteras därför exempel
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inom formen informera, därefter exempel inom formen efterfråga synpunkter, och
så vidare.
Samtliga exempel beskrivs enligt följande mall:
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
Beskriver varför exemplet i fråga ingår i rapporten, samt om något särskilt bör
noteras vid genomläsning.

OM [AKTÖR]: Beskriver nyckelaktören (nyckelaktörerna) i det aktuella
medverkansexemplet.
BAKGRUND: Beskriver relevant bakgrundsinformation om aktören, landet eller
liknande.
SYFTE: Beskriver det eller de syfte(n) som medverkan har.
FORM AV PATIENTpraktiken går till.

OCH BRUKARMEDVERKAN: Beskriver hur medverkan i

OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Beskriver vilka de medverkande
brukarna, patienterna och deras respektive organisationer är, samt hur exempelvis
rekrytering av patient- och brukarföreträdare går till.
VERKTYG: Beskriver särskilda metoder, verktyg eller processer som används inom
medverkansexemplet.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Beskriver om och hur uppföljning av
medverkansprocesserna sker.
FRAMGÅNGSFAKTORER: Beskriver vad inom det aktuella exemplet som uppfattas
som välfungerande.
UTMANINGAR: Beskriver vad inom det aktuella exemplet som uppfattas som svårt
eller utmanande.
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3.2.1 INFORMERA
Medverkansformen ”Informera” syftar på alla aktiviteter där en myndighet (eller
annan aktör) arbetar för att sprida information och öka kunskaper bland patienter och
brukare. Ofta rör det sig om information avseende pågående verksamhet, till exempel
fattade beslut, men det kan också röra sig om mer allmän information.
AKTIVITETER OCH KOMPETENSER FÖR MEDVERKANDEFORMEN INFORMERA
ENLIGT METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN
Aktiviteter – myndighet

•

Informera för att sprida och öka kunskap, till exempel om fattade beslut

Kompetenser – myndighet

•
•

Ha kännedom om vilka kanaler och kommunikationsformer som är relevanta
för den aktuella målgruppen
Kunna anpassa och förenkla innehållet utifrån målgruppens kunskapsnivå

Kompetenser – patienter och brukare

•
•

Söka och ta till sig information
Kunna föra vidare information inom organisationen

INGA SPECIFIKA EXEMPEL PÅ MEDVERKAN GENOM ATT
INFOMERA HAR IDENTIFIERATS
Alla
myndigheter
som
intervjuats,
liksom
läkemedelsbolag
och
intresseorganisationer, arbetar i någon form med att informera. Få av dessa
medverkansinitiativ är dock särskilt intressanta som fördjupningsexempel, antingen
eftersom de ingår som förberedelse för någon annan form av medverkan, eller för att
interaktionen och återkopplingen från patienter och brukare är minimal. De insikter
som framkommit gäller som för all informationsspridning relevansen av att nå rätt
målgrupp, med relevanta budskap.
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3.2.2 EFTERFRÅGA SYNPUNKTER
Medverkansformen ”Efterfråga synpunkter” syftar på aktiviteter där en myndighet
efterfrågar återkoppling från patienter och brukare.
AKTIVITETER OCH KOMPETENSER FÖR MEDVERKANDEFORMEN EFTERFRÅGA
SYNPUNKTER ENLIGT METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN
Aktiviteter – myndighet

•

Formulera specifika frågeställningar och efterfråga återkoppling från enskilda
och/eller organisationer, till exempel vid framtagande av rapporter eller andra
underlag

Kompetenser – myndighet

•
•
•
•

Ha kännedom om vilka kanaler som är relevanta för den aktuella målgruppen
Kunna ta emot inkomna synpunkter på ett strukturerat sätt
Tydliggöra syfte och mål
Återkoppla om resultat

Kompetenser – patienter och brukare

•
•
•

Som organisation: Kunna företräda organisationens (medlemmars) perspektiv
Som enskild: Ha personlig erfarenhet som patient, brukare eller närstående
Ha förståelse för sammanhanget medverkan avser

I KANADA ANVÄNDS LITTERATURSTUDIER FÖR ATT
FÅNGA PATIENTPERSPEKTIVET
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar hur patient- och brukarerfarenheter kan inhämtas systematiskt.
• Visar hur konventionell forskningsmetodik kan användas i kombination med
metoder för patient- och brukarmedverkan.

OM CADTH: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), är
en kanadensisk organisation med uppgift att skapa beslutsunderlag i frågor om
läkemedel, teknologi och behandlingar.
BAKGRUND: Inom ramen för Health Technology management, som avser
rekommendationer om exempelvis tekniska hjälpmedel, använder sig CADTH av
litteraturstudier för att kartlägga patientperspektivet.
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SYFTE: Syftet med kartläggningen är att skapa en solid förståelse för
patienterfarenheter i förhållande till den teknologi eller behandling man utvärderar.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Litteraturstudien föregås normalt
av en mindre intervjustudie för att rikta litteraturstudien mot de områden som är mest
relevanta att utforska, sett från patienters och brukares perspektiv. Denna metod
skiljer sig från hur CADTH arbetar med läkemedelsfrågor. Anledningen till att en
annan metod används för tekniska hjälpmedel är att där oftast finns mer empiri att
tillgå. Läkemedel, å andra sidan, är ofta nya, vilket gör att möjligheterna att använda
sig av tidigare litteratur är mindre.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Deltagare i intervjustudien väljs ut i
samråd med patientorganisationer (om sådana finns) och/eller läkare. Den litteratur
som utforskas kan omfatta erfarenheter från patienter i hela världen.
VERKTYG: Inga verktyg har identifierats.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Litteraturstudien om patientperspektivet ingår i det
underlag expertkommittén använder. Studien utvärderas genom att de intervjuade får
kommentera huruvida de känner igen och håller med om resultaten.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Litteraturstudier skapar en mycket god förståelse för den teknologin eller
behandlingen i fråga eftersom resultat från olika studier kan jämföras
systematiskt. Det innebär att det går att säkerställa att de slutsatser som dras är
allmängiltiga och inte bara representativa för ett fåtal patienter.

UTMANINGAR:
•

•

Uppfattas inte ge patientorganisationer en röst på samma sätt i CADTH:s andra
processer (se exempel under ”Ingå partnerskap”), alternativt att de patientröster
som hörs inte representerar vad som är aktuellt i Kanada, eftersom underlag kan
hämtas från helt andra delar av världen.
Litteraturstudierna tar lång tid och kräver förhållandevis mycket resurser. Ofta
behöver extern hjälp anlitas för genomförandet

KÄLLA: Expertintervju; Introduction to CADTH Common Drug Review (CDR) and
pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR), CADTH
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I AUSTRALIEN UTSER EN PARAPLYORGANISATION
REPRESENTANTER TILL LÄKEMEDELSKOMMITTÉER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en tydlig målsättning med att genomföra medverkan
• Visar hur frågor om representativitet kan hanteras med hjälp av
paraplyorganisationer

OM PBAC: Pharmaceutical Benefits Advisory Committe (PBAC) skapades 1954 och
ansvarar för att utvärdera om läkemedel ska omfattas av den nationella
läkemedelsförmånen, Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).
BAKGRUND: I mitten av 1980-talet infördes Medicare, en universell sjukförsäkring.
Samtidigt bildades CHF, Consumers Health Forum, en paraplyorganisation syftande
till att främja patient- och samhällsperspektivet i sjukvårdsfrågor. Därigenom ökade
intresset för medverkandefrågor.
SYFTE: En orsak till att patientmedverkan kommit att betonas i Australien de senaste
åren är det i en utredning (Availability of new, innovative and specialist cancer drugs
in Australia) 2015 noterades att cancerpatienter många gånger har svårt att få sin
medicin finansierad genom PBS, i synnerhet i när det gäller ovanliga cancerformer
eller nya typer av behandling. Det gjorde att patienter istället får vända sig till
kliniska studier eller betala ur egen ficka för att få tillgång till behandling. Ökad grad
av medverkan från patienter föreslogs av utredningen för att öka flexibiliteten och
ge en större plats till etiska och moraliska överväganden i processen, vilket sågs som
ett sätt att öka sannolikheten att nya behandlingar och/eller behandlingar för ovanliga
cancerformer finansierades av PBS.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Inom ramen för ärenden PBAC
beslutar i finns två möjliga sätt att påverka:
i) Möten i PBAC utgår från en agenda som bygger på underlag från det
läkemedelsbolag som producerar den utvärderade medicinen. Patienter, anhöriga
och andra kan ge sina synpunkter inför mötena genom ett digitalt formulär.
ii) I PBAC:s möten deltar minst en person som representerar patientperspektivet.
Patientrepresentanten har till uppgift att företräda patientperspektivet, vilket sker
bland annat genom att vederbörande föredrar de synpunkter som kommit in från i).
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Synpunkter enligt i) kan lämnas av
vem som helst. Det krävs således inte att man är medlem i till exempel en
patientförening. Patientrepresentanten till kommittén väljs normalt av CHF.
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VERKTYG: Inga verktyg har identifierats.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen utvärdering av PBAC:s process har skett
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•
•

Deltagande i processen är öppet, vilket gör att man potentiellt kan få in många
perspektiv.
Att en bred organisation som CHF deltar ökar möjligheterna till långsiktigt
samarbete.
Att patientrepresentanten har som uttrycklig uppgift att säkerställa att de
uppgifter som inkommit beaktas ökar sannolikheten att dessa uppgifter faktiskt
spelar roll.

UTMANINGAR:
•

Inga utmaningar specifika för detta exempel har identifierats.

KÄLLA: Availability of new, innovative and specialist cancer drugs in Australia,
Parliament of Australia, 2015; Patient Involvement in Health Technology
Assessment, Facey, Hansen och Single, 2017

I AUSTRALIEN ANVÄNDS ETT VERKTYG FÖR INSAMLING
AV PATIENTUPPLEVELSER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar vad patient- och brukarorganisationer kan göra för att underlätta och
förbättra medverkan.
• Visar hur verktyg för medverkan kan utvärderas.

OM CHF: Consumer Health Forum (CHF) bildades i mitten av 1980-talet.
Organisationens syfte är att organisera konsumenter inom hälso- och sjukvård för att
dels öka kunskapen i hälso- och sjukvårdsfrågor, dels föra konsumenters talan i
politiska frågor och gentemot sjukvården.
BAKGRUND: CHF har sedan grundandet arbetat med medverkansfrågor inom olika
områden. 2013 försökte man förbättra medverkansprocesserna genom att ta fram ett
verktyg, Real people real data, som kan användas för att samla in information från
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patienter och brukare. Verktyget utvärderades 2014 på uppdrag av Department of
Health.
SYFTE: CHF uppfattar att medverkan är ett sätt Australien kan möta utmaningar i
fråga om exempelvis ökande kostnader och ojämlik vårdtillgång.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Real people real data är ett
verktyg som innehåller flera olika delar.
• Ett ramverk för att beskriva patient-/brukarerfarenheter
• Ett intervjustöd
• Ett antal mallar och checklistor som kan användas då information samlas in
• Former för att presentera resultat och berättelser
Verktyget är tänkt att användas för att samla in berättelser från brukare och patienter
och presentera dessa på ett strukturerat sätt (se bilaga 3 för närmare information).
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Verktyget är tänkt att kunna
användas av alla som kan ha intresse av att samla in berättelser från brukare och
patienter, exempelvis patient- och brukarorganisationer, myndigheter eller
vårdgivare.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Real people real data utvärderades 2014. I
utvärderingen konstaterades att verktyget skapade en transparent och robust metodik
för datainsamling. Det beskrivs som särskilt positivt att verktyget kan användas för
att få fram information som är svårtillgänglig med andra insamlingsmetoder. Det
rekommenderades dock att ytterligare riktlinjer kring datasäkerhet och
databehandling inkluderades i framtida upplagor.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Strukturerad metod för insamling och presentation av information.

UTMANINGAR:
•

Såväl verktyg som utvärdering är helt baserat på kvalitativa data, vilket i vissa
avseenden är en begränsning.

KÄLLA: CHF Real People, Real Data Project – Pilot Phase Evaluation, Tong, 2014;
Real People Real Data, CHF, 2013
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TYSKLAND HAR LAGSTADGAT MEDVERKAN FÖR VISSA
PARAPLYORGANISATIONER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar fördelar och nackdelar med stark lagstiftning inom medverkansområdet.
• Visar hur lagstiftning å ena sidan kan bidra till ökad acceptans för medverkan,
men också till ökade krav på de medverkande.
OM IQWIG: Institutet för kvalitet och effektivitet i sjukvården (IQWiG) bildades
2004 och ansvarar för utvärderingssteget i den tyska HTA-processen och
framtagande av kliniska riktlinjer.
OM G-BA: Gemensamma Förbundskommittén (G-BA) bildades 2004 och ansvarar
för regler och föreskrifter inom sjukvården. De regler och föreskrifter G-BA ger ut
avser bland annat kvalitet och organisation.
BAKGRUND: 2004 infördes ny lagstiftning om bland annat patientmedverkan. I den
nya processen medverkar patientföreträdare både i utvärderingssteget och i
beslutssteget.
SYFTE: Syftet med den lagstiftade rätten till patientmedverkan var i första hand att
höja kvaliteten. Detta upplevdes som nödvändigt i ljuset av en åldrande befolkning,
ökade sjukvårdskostnader och givet att den nya lagen ökade graden av
självfinansiering i sjukförsäkringssystemet.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: I den rätt att medverka som stadgas
i den tyska socialförsäkringslagstiftningen (Sozialgesetzbuch) ingår primärt tre
funktioner för patientorganisationerna:
• Rätt att föreslå ämnen för utvärdering: Patientorganisationer kan föreslå frågor
till utvärdering, vilka G-BA sedan tar ställning till.
• Deltagande i utvärdering: Som en del i utvärderingsprocessen skickar IQWiG
ett frågeformulär till en samordnande grupp patientrepresentanter från de olika
organisationerna. Dessa säkerställer att rätt patientorganisation får svara på
frågorna. De svar patientorganisationen ger i frågeformuläret ingår som underlag
för utvärderingsrapporten.
• Deltagande i de kommittéer som fattar beslut: Dessa personer får inte rösta, men
får delta i diskussioner och kan föreslå ämnen för diskussion.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: I lagstiftningen definieras fyra
patientorganisationer som ”relevanta”. Dessa är paraplyorganisationer, vars
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medlemmar består av patientföreningar. Varje relevant organisation representerar
således patienter med ett flertal olika sjukdomar. Organisationerna har rätt att genom
representanter medverka delta i kommittéernas möten.
De fyra organisationerna som idag är registrerade som relevanta är
• Tyska rådet för personer med handikapp (Deutscher Behindertenrat, DBR)
• Federala förbundet för patientintressegrupper (BundesArbeitsGemeinschaft der
PatientInnenstellen)
• Tyska förbundet för självhjälpsgrupper (Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen)
• Förbundet för tyska konsumentgrupper (Verbraucherzentrale Bundesverband)
VERKTYG: Inga verktyg har identifierats.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen uppföljning sker.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

Lagstadgad rätt att medverka ger en tydlig struktur för medverkansprocesser.
Möjligheterna för patienter och brukare att göra sin röst hörd ökar, eftersom
deras perspektiv blir en mer legitim del av beslutsprocessen.

UTMANINGAR:
•

Deltagandeprocessen ställer (trots stöd från G-BA) förhållandevis höga krav på
patientorganisationerna i fråga om kompetens och representativitet.

KÄLLA: Expertintervju; Patient representative spokespersons, G-BA; Patient
Involvement in Health Technology Assessment, Facey, Hansen och Single, 2017

I SKOTTLAND SKER ETT SYSTEMATISKT ARBETE FÖR
ATT STÖDJA PATIENTORGANISATIONERS MEDVERKAN
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en medverkansprocess som förändrats och utvecklats efter utvärdering
• Visar hur verktyg och stöd kan användas för att underlätta medverkan.

OM SMC: Scottish Medicine Consortium (SMC) är en del av Healthcare
Improvement Scotland, en myndighet med ansvar för att förbättra hälso- och
sjukvården i Skottland. SMC:s uppgift är att utvärdera nya läkemedel (kliniskt, i
relation till andra läkemedel, ekonomiska aspekter etc.) och avgöra om de ska
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användas av National Health Service (NHS, det offentliga sjukförsäkringssystemet i
Skottland).
BAKGRUND: Medverkandeprocessen som SMC använder genomgick 2014 en
utvärdering, vilket lett till stora förändringar av det stöd de deltagande patient- och
brukarorganisationerna får, exempelvis i fråga om ekonomisk ersättning och
utbildning för deltagande representanter.
SYFTE: Syftet med patient- och brukarmedverkan för SMC är dels att säkerställa att
patientperspektivet fångas upp, dels att komplettera den vetenskapliga utvärderingen
med värden som är svåra att fånga upp utan att tala med patienter.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: När ett nytt läkemedel tas upp för
utvärdering, underrättar SMC patientorganisationer som kan ha intresse av att delta
i processen. Dessa ger sitt perspektiv genom att fylla i ett formulär där de förklarar
bl.a. hur läkemedlet förväntas förbättra livskvaliteten för berörda patienter. Detta
underlag används sedan när SMC tar beslut om huruvida en medicin ska användas
inom NHS.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Patientorganisationer kan själva
avgöra om de vill delta i processen, men måste registrera sig först. Vid registrering
får organisationen bland annat besvara frågor om huruvida man mottagit stöd från
läkemedelsbolag. Detta uppfattas att som en viktig del för att organisationerna ska
uppfattas företräda sina medlemmar, snarare än kommersiella intressen.
VERKTYG: I syfte att underlätta medverkandeprocessen tillhandahåller SMC en
handbok i och goda exempel på hur man deltar i processen (se bilaga 3 för närmare
information). Inom SMC finns ett team som arbetar specifikt med att informera och
utbilda patientorganisationer.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Patientorganisationernas upplevelse av processen
utvärderas i ett frågeformulär. Vidare mäts hur stor andel av utvärderingarna som
sker med patientmedverkan. I senaste mätningen uppgick denna andel till 87 % .
Detta uppfattas som ett mycket positivt resultat. I de fall medverkan inte sker beror
det normalt på att ingen patientorganisation med koppling till den aktuella frågan har
kunnat identifieras.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Företrädare för SMC upplever att den dialog och den utbildning man haft med
patientorganisationerna lett till att dessa har fått en mycket god förståelse för
SMC:s arbete.
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•

Resultatet blir att patientorganisationerna accepterar även negativa beslut, vilket
skiljer sig från innan, då negativa beslut ofta ledde till lobbying och klagomål i
media.

UTMANINGAR:
•
•

Möjligheten att delta i processen varierar stort beroende på vilka resurser
patientorganisationen i fråga besitter.
SMC försöker stödja de mindre röststarka organisationerna, men man upplever
fortfarande att det är stor skillnad i möjligheten att göra sig hörd.

KÄLLA: Expertintervju; A Guide for Patient Group Partners, Scottish Medicines
Consortium, 2017

I FINLAND ANVÄNDS EN STRUKTURERAD METOD FÖR
INHÄMTNING AV PATIENTPERSPEKTIVET
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en typisk metod för medverkan i det att patienter och brukare får lämna
en skriftlig inlaga.
• Visar hur tydlighet kan uppnås i vad som efterfrågas i de skriftliga inlagorna.

OM HILA: Läkemedelsprisnämnden (HILA) tillsätts av Social- och
hälsovårdsministeriet och har sju medlemmar. Bland dessa ingår experter inom
medicin, farmaci, juridik och ekonomi.
BAKGRUND: HILA ansvarar för beslut beträffande subventioner av läkemedel
utanför slutenvården. I denna beslutsprocess ingår en möjlighet för
patientorganisationer att delge sina åsikter om ett visst läkemedel.
SYFTE: Syftet med att efterfråga patientorganisationers synpunkter är att komplettera
bedömningen med perspektiv som annars inte nödvändigtvis tagits med, se närmare
nedan.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: HILA publicerar kontinuerligt en
lista på läkemedel som är under utvärdering. Patientorganisationer har efter
publicering en månad på sig att inkomma med ett utlåtande.
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OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Deltagandet är öppet, vilket innebär
att vilka patientgrupper som helst kan delta. Normalt deltar dock bara en eller ett
fåtal patient- och brukarorganisationer, eftersom frågan inte berör fler.
VERKTYG: HILA tillhandahåller ett dokument med namnet Anvisning för
patientorganisationers utlåtanden om läkemedelspreparat (se bilaga 3 för närmare
information). Av detta framgår att utlåtandet från patienter och brukare främst bör
inrikta sig på:
• Behovet av läkemedlet i förhållande till andra läkemedel
• Om det finns någon särskild fördel med läkemedlet jämfört med andra läkemedel
• Om någon patientgrupp har särskild nytta av preparatet
• Användarnas erfarenheter
• Om det finns något som begränsar möjligheten att använda preparatet
• Hur många patienter som kan tänkas använda preparatet
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen uppföljning sker.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Tydlighet i vad som efterfrågas gör det enklare för patientorganisationerna att
fokusera på de delar av bedömningen där de kan påverka.

UTMANINGAR:
•

Ingen återkoppling sker till patientgrupperna. Dessa vet därför inte varför ett
beslut togs, eller vilken påverkan deras medverkan kan ha haft.

KÄLLA: Expertintervju; Anvisning för patientorganisationers utlåtanden om
läkemedelspreparat, HILA

I FINLAND ANVÄNDS EN STRUKTURERAD OCH
TRANSPARENT PROCESS VID UTVÄRDERING AV
LÄKEMEDEL
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en typisk metod för medverkan i det att patienter och brukare får lämna
en skriftlig inlaga.
• Visar hur transparens kan skapas avseende hur de skriftliga inlagorna
används.

27

OM FIMEA: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA) är
ämbetsverk som ansvarar för försäljningstillstånd för läkemedel liksom
verksamhetstillstånd för aktörer i läkemedelsbranschen. Verket har också ansvar för
HTA-processen för läkemedel inom slutenvården.
BAKGRUND: Som del i FIMEA:s utvärderingsprocess för läkemedel finns möjlighet
för patientorganisationer att kommentera den rapport som sammanställs. Dessa
inlagor fogas till rapporten och ingår i det underlag som skickas till
Tjänsteutbudsrådet, som är den beslutande myndigheten i frågan.
SYFTE: Syftet med att involvera patienter är dels att få patientperspektiv på
exempelvis det terapeutiska värdet, dels att informera patienter om och förankra
beslut om förändringar på området.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: När FIMEA har publicerat ett
utlåtande har patientorganisationer en möjlighet att kommentera utlåtandet.
Kommentaren har inga särskilda formkrav, utan ges i fritext. Dessa kommenterar,
tillsammans med eventuellt svar, fogas till det underlag som skickas till
Tjänsteutbudsrådet. Rådet ger ett preliminärt utlåtande, på vilket
patientorganisationerna också har möjlighet att kommentera, varpå ett slutgiltigt
utlåtande följer.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Deltagandet är öppet, vilket innebär
att vilka patientorganisationer som helst kan delta.
VERKTYG: Inga specifika riktlinjer eller verktyg används, kommentarer skickas i
fritext.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen uppföljning.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

Alla kommentarer, svar och utlåtanden är publika, vilket innebär att det är tydligt
vilka som varit involverade och vad de har bidragit med.
Kommentarer från patientorganisationer når beslutsfattarna direkt, utan filter,
vilket gör att det är tydligt att synpunkterna faktiskt når beslutsfattarna.
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UTMANINGAR:
•

I och med att inga specifika riktlinjer eller mallar används för patientorganisationernas inlagor, krävs att patienterna har goda insikter om vad de
förväntas kommentera för att processen ska vara givande.

KÄLLA: Expertintervju.

I NEDERLÄNDERNA FÖREKOMMER PATIENTMEDVERKAN GENOM HELA HTA-PROCESSEN
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar hur medverkan kan organiseras för att finnas med i alla steg av HTAprocessen
• Visar några utmaningar som kan uppkomma även i en välutvecklad
medverkansprocess.

OM ZINL: Nationella Sjukvårdsinstitutet (ZINL) publicerar kliniska riktlinjer och
ansvarar för HTA-processen i Nederländerna.
BAKGRUND: Sjukvårdsförsäkringssystemet i Nederländerna sköts genom
betalningar till kommersiella försäkringsbolag. Vilka läkemedel, behandlingar och
hjälpmedel som ingår i försäkringen beslutas dock av staten (som också beslutar om
budgetramar för försäkringssystemet som helhet). I beslutsprocessen får patient- och
brukarorganisationer,
sammanslutningar
av
läkemedelsbolag
samt
professionsföreningar för läkare delge sina synpunkter.
SYFTE: År 2012 utvärderades läkemedel för ett antal sällsynta sjukdomar. Det
beslutades att dessa inte skulle täckas av försäkringen, på grund av dålig
kostnadseffektivitet. Beslutet att inte inkludera dessa i försäkringen skapade
kontrovers bland patientorganisationer och i media. Man beslutade därför att
förändra processen för att innehålla en högre grad av medverkan.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Medverkan av patient- och
brukarorganisationer, liksom av övriga intressenter (se bakgrund), sker i flera steg
genom processen.
• Under förberedelse för utvärdering finns möjlighet att lämna synpunkter på hur
utvärderingen bör genomföras, exempelvis vilka utfallsmått som ska ligga till
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•
•

•

grund för bedömningen. Synpunkter ges antingen i ett möte eller som skriftlig
inlaga.
Utvärdering: När den utvärderande kommittén skrivit sitt utlåtande finns
möjlighet att lägga till en kommentar.
Beslut: Beslut i frågan tas av en s k appraisal committee. Kommitténs möten är
publika, och det finns möjlighet att delta som åskådare. Det är också tillåtet att
hålla ett kort anförande (maximalt fem minuter) innan kommittén påbörjar sin
diskussion (som även den är öppen). Kommittémöten tilldrar sig ibland stor
uppmärksamhet, i vissa fall med upp till hundra besökare och tv-sända
diskussioner som följd.
När ett beslut är fattat finns ytterligare en möjlighet att kommentera, innan
samtliga dokument skickas till en nämnd inom ZINL för slutgiltigt avgörande.

OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: För respektive process tillfrågas den
eller de patient- eller brukarorganisationer som är relevanta. I vissa fall tas kontakten
med organisationen i fråga (när ZINL känner till organisationen), i andra fall
förmedlas kontakten av den nederländska patientfederationen.
VERKTYG: I genomförandet av processen används av ZINL en handbok för att
säkerställa att rätt åtgärder genomförs (finns ej offentligt tillgänglig).
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: De medverkande organisationerna får utvärdera
processen efter att den är färdig och kan inkomma med förslag till förbättring.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

Medverkan i flera steg gör att det går att påverka hur utvärderingen genomförs,
men också att kommentera de resultat som nås.
Att medverka i processen gör att det blir tydligt för patienter och brukare hur och
när olika beslut tas.

UTMANINGAR:
•
•
•

Patienter som medverkar får ofta en förväntan om att få ett positivt beslut. När
så inte blir fallet sjunker motivationen att delta i framtida processer.
Detta påverkar också de utvärderingar som genomförs. Synpunkter på processen
speglar ofta utfallet snarare än processen i sig.
Det underlag som inkommer avseende patienters erfarenheter är inte alltid
vetenskapligt grundade, vilket minskar användbarheten.

KÄLLA: Expertintervju, Good Practice Examples of Patient and Public Involvement
in Health Technology Assessment, Health Technology Assessment International,
2015
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I NORGE SKER MEDVERKAN I DE FALL PATIENTER OCH
BRUKARE SJÄLVA TAR INITIATIV
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en medverkansprocess under utveckling, med få fasta strukturer och
rutiner
OM LEGEMIDDELVERKET: Staten legemiddelverk (Läkemedelsverket) ansvarar för
frågor relaterande till läkemedel i Norge, däribland finansieringsfrågor.
BAKGRUND: Arbete med patientmedverkan i HTA-processer är i ett relativt tidigt
skede. I nuläget involveras patienter i vissa fall, men ett arbete för mer systematisk
medverkan har påbörjats.
SYFTE: Från Legemiddelverkets sida vill man öka graden av patientmedverkan dels
för att förbättra utfallsmåtten vid läkemedelsutvärderingar.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Underlag från patienter hämtas
dels genom skriftliga kommentarer, dels genom att intervjuer genomförs.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: I nuläget är de patienter som
medverkar personer som själva kontaktat myndigheten för att de har synpunkter eller
återkoppling att ge.
VERKTYG: Inga specifika verktyg används.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen systematisk utvärdering har genomförts, men
personer med insyn uppfattar att medverkan varit användbar.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Medverkan från patienter ger perspektiv som annars varit svåra att få, vilket är
av värde särskilt i relation till hur nyttan av ett läkemedel värderas.

UTMANINGAR:
•

Processen har i nuläget inga fasta ramar, vilket gör att det upplevs som
utmanande att veta hur man ska gå till väga.

KÄLLA: Expertintervju
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I DANMARK INGÅR PATIENTMEDVERKAN VID
UTFORMNING AV KLINISKA RIKTLINJER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar hur medverkan kan organiseras indirekt, genom att skapa system som
uppmuntrar medverkan.
• Visar hur patienter och brukare med hög grad av kompetens kan hjälpa
myndigheter att förbättra medverkansprocesser.
OM SUNDHEDSSTYRELSEN: Sundhedsstyrelsen ansvarar bland annat för riktlinjer
och regler inom hälso- och sjukvården i Danmark.
OM LAEGEFÖRENINGEN: Laegeföreningen organiserar danska läkare.
OM DANSKE PATIENTER: Danske patienter är en paraplyorganisation för
patientorganisationer i Danmark. Sedan ca fem år tillbaka driver Danske Patienter
ViBIS, ett kunskapscenter för patient- och brukarmedverkan.
BAKGRUND: Under 2017 lanserades en ny process för att utforma kliniska riktlinjer
i Danmark. I den nya processen kan professionsorganisationer få medel från
Sundhedsstyrelsen för att utveckla riktlinjer. Ett krav för att få medel är att patientoch brukarmedverkan ingår i arbetet.
SYFTE: Tidigare erfarenheter inom Sundhedsstyrelsen visade att patient- och
brukarmedverkan dels var hjälpsamt i fråga om att sätta upp rätt mål i fråga om en
riktlinje eller behandling, dels att patienter och brukare kunde bidra med perspektiv
man annars skulle missa.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: I arbetet med kliniska riktlinjer är
patient- och brukarmedverkan obligatoriskt för att få finansiering. Det krävs dock
ingen specifik form av patient- eller brukarmedverkan. Danske Patienter/ViBIS har
dock tagit fram en handbok till stöd för processen, där olika typer av medverkan
beskrivs, som publicerats av Sundhedsstyrelsen (se bilaga 3 för närmare
information).
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Hur deltagande patienter och brukare
väljs ut omfattas inte av några specifika krav.
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VERKTYG: En handbok finns som beskriver metoder för att genomföra medverkan.
ViBIS har upprättat en så kallad hotline, ett telefonnummer dit man kan ringa för att
få stöd i processen. Även denna del av projektet finansieras av Sundhedsstyrelsen.
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Eftersom processen är helt ny har ingen utvärdering
ännu skett.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Tydliga exempel och möjligheter att få rådgivning genom en så kallad hotline
ökar möjligheterna för goda medverkansprocesser.

UTMANINGAR:
•
•

Inställningen hos många av de mer erfarna läkarna uppfattas vara negativ, vilket
riskerar att innebära att medverkan endast blir symbolisk.
Eftersom inga specifika krav ställs på formerna för medverkan ökar ovan risk.

KÄLLA: Expertintervju; Idekatalog – Brugerinddragelse i nationale kliniske
retningslinjer, Sundhedstyrelsen, 2017
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3.2.3 FÖRA DIALOG – ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
Medverkansformen ”Föra dialog – övergripande frågor” syftar på aktiviteter där en
myndighet för samtal med en eller flera patient- och brukarorganisationer och/eller
grupper av patienter och brukare. Att föra en dialog innebär per definition att
parterna interagerar med varandra och att det finns utrymme att diskutera, vilket är
en viktig skillnad mot den mer enkelriktade kommunikation som präglar medverkan
inom formerna ”Informera” och ”Efterfråga synpunkter”.
AKTIVITETER OCH KOMPETENSER FÖR MEDVERKANDEFORMEN FÖRA DIALOG
– ÖVERGRIPANDE FRÅGOR ENLIGT METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH
BRUKARMEDVERKAN
Aktiviteter – myndighet

•

Bjuda in till samtal kring och nå samsyn i ett övergripande tema utifrån
organisationers/enskildas perspektiv, till exempel kring patienters behov
kopplat till ett terapiområde

Kompetenser – myndighet

•
•
•
•
•

Ha nätverk
Erbjuda den utbildning och det stöd som krävs för att kunna föra dialog
Facilitera dialog
Tydliggöra syfte och mål
Återkoppla om resultat

Kompetenser – patienter och brukare

•
•
•
•
•
•

Inhämta kunskap kring sakfrågan/bakgrunden
Bottna i syften och mål
Representera brett
Presentera underlag och formulera sig
Ha nätverk och vara respekterad
Genomföra förankring
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PATIENTREPRESENTANTER DELTAR I
LÄKEMEDELSKOMMITTÉARBETET I SKOTTLAND
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar tydliga verktyg för medverkan, samt hur medverkansprocesser kan
utvärderas.

OM SHC: Inom National Health Service Scotland (NHS) finns Scottish Health
Council (SHC). SHC bildades 2005 och arbetar dels genom ett huvudkontor, dels
genom kontor vid sjukvårdsområdena inom NHS Scotland.
BAKGRUND: SHC har utvecklat verktyg för hälso- och sjukvård på alla nivåer för att
konkret arbeta med patient- och brukarmedverkan, The Participation Toolkit. Ett
exempel är patientmedverkan i läkemedelskommittéarbetet, med ansvar för att stödja
en säker, effektiv, kostnadseffektiv och patientcentrerad läkemedelsanvändning
inom samtliga hälso- och sjukvårdsområden.
SYFTE: NHS och SHC syfte med patient- och brukarmedverkan i kommittéerna är att
öka deras inflytande i planering och utformning av hälso- och sjukvården.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Patientrepresentanter deltar i
läkemedelskommittéerna. Deltagande representanter har oftast full rösträtt, men
detta skiljer sig mellan olika områden.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Respektive läkemedelskommitté styr
själva detaljerna för patient- och brukarmedverkan. Formerna för hur denna
genomförs skiljer sig därför. Huvudsakligen rekryteras dock medverkande genom
kommittémedlemmarnas egna nätverk, via patientorganisationer, via särskilda team
för patient- och brukarmedverkan, eller genom någon typ av event kopplat till
styrning av hälso- och sjukvården.
VERKTYG: SHC har utvecklat och samlat verktyg för att genomföra och underlätta
patient- och brukarmedverkan. The Participation Toolkit beskriver praktiskt
genomförande av ett 30-tal metoder för att arbeta med och utvärdera patient- och
brukarmedverkan (se bilaga 3 för närmare information).
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: SHC har kvalitativt utvärderat förekomst och
effekterna av patient- och brukarmedverkan i Skottlands 14 läkemedelskommittéer i
en intervjustudie.
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FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Deltagande i kommittéerna gör dels att patient- och brukarperspektivet kommer
in processen, dels att patienter och brukare får bättre information om kommitténs
arbete.

UTMANINGAR:
•
•
•

Lämpliga representanter måste rekryteras och utbildas, ofta i tekniskt och/eller
regelmässigt komplicerade frågor.
I de frågor som omfattas om sekretess blir medverkan mer komplicerad.
Företrädarnas sjukdom påverkar i vissa fall deras möjligheter att delta.

KÄLLA: Approaches to public involvement in NHS Board Area Drug and
Therapeutics Committees in NHScotland, SHC, 2015; The participation toolkit,
SHC, 2014
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3.2.4 FÖRA DIALOG – SPECIFIKA FRÅGOR
Medverkansformen ”Föra dialog – specifika frågor” syftar på aktiviteter där en
myndighet för samtal med en eller flera patient- och brukarorganisationer och/eller
grupper av patienter och brukare. ”Specifika frågor” avser de dialoger som rör ett
beslut, svar på en enskild fråga eller liknande, snarare än breda diskussioner
relaterande till exempelvis patient- och brukarupplevelser generellt.
AKTIVITETER OCH KOMPETENSER FÖR MEDVERKANDEFORMEN FÖRA DIALOG
– SPECIFIKA FRÅGOR ENLIGT METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH
BRUKARMEDVERKAN
Aktiviteter – myndighet

•

Bjuda in till samtal kring och nå samsyn i specifik fråga utifrån
organisationers/ enskildas perspektiv till exempel under utredningen inför
beslutsärende

Kompetenser – myndighet

•

Samma kompetenser som vid övergripande dialog men ofta än mer
omfattande
o Ha nätverk
o Erbjuda den utbildning och det stöd som krävs för att kunna föra
dialog,
o Facilitera dialog
o Tydliggöra syfte och mål
o Återkoppla om resultat

Kompetenser – patienter och brukare

•

•
•

Som vid övergripande dialog, men än mer omfattande
o Inhämta kunskap kring sakfrågan/bakgrunden
o Bottna i syften och mål
o Representera brett
o Presentera underlag och formulera sig
o Ha nätverk och vara respekterad
o Genomföra förankring
Förstå TLV:s uppdrag, roll och arbetssätt
Representera patient-/brukar- eller organisationsperspektivet men också
förstå andra perspektiv för att kunna nå samsyn
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I ENGLAND UTSES SÄRSKILDA PATIENTEXPERTER TILL
DE BESLUTANDE KOMMITTÉERNA
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar hur tydlighet och struktur kan skapas kring vilken roll patienter och
brukare har i en process.
• Visar metoder och verktyg som underlättar för patienter och brukare att göra
sina röster hörda i processen.

OM NICE: National institute for health and care excellence (NICE) ansvarar bland
annat för HTA-processer och framtagande av olika riktlinjer för hälso- och
sjukvården i England. En viktig uppgift för NICE är att säkerställa att sjukvården är
likvärdig över hela landet.
BAKGRUND: En del av arbetet med att säkerställa jämlik vård sker genom att NICE
tar ställning till om en behandling eller ett läkemedel ska subventioneras. NICE tar
inte ställning i alla frågor, men ett godkännande är bindande för NHS över hela
landet. I de fall NICE inte fattat beslut kan NHS fatta lokala beslut, vilket innebär att
standarden kan variera över landet.
SYFTE: Den patientmedverkan NICE bedriver syftar dels till att representera
allmänheten och tjäna ett demokratiskt syfte, dels komplettera och berika de kliniska
och ekonomiska värderingar som görs.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: I de HTA-processer NICE
ansvarar för involveras patienter i flera roller. En av dessa är som experter. Dessa
träffar den beslutande kommittén i en viss fråga en till två gånger under processens
gång, och lämnar en skriftlig inlaga.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Experterna (vilket förutom
patientexperterna även inkluderar till exempel kliniska experter) nomineras av
stakeholders i den aktuella frågan, vilket bland annat inkluderar
patientorganisationer. Experterna väljs av kommitténs ordförande och personal från
NICE. Normalt väljs en person som har patienterfarenhet av den aktuella
medicinen/behandlingen/teknologin och en person med mer generella erfarenheter
(exempelvis från arbete inom en patientorganisation). Patientexperternas kompetens
är alltså just patientperspektivet. Normalt har dessa personer alltså ingen annan (till
exempel klinisk) erfarenhet.
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VERKTYG: Arbetet med patientexperter sker enligt en viss metodik, Exempelvis har
varje patientexpert en kontaktperson på NICE, som har möjlighet att stödja dem
genom processen.
Vidare säkerställer man att patientexperter när de deltar har en person att vända sig
till i kommittén (normalt är detta en person från allmänheten som sitter med i
kommittén som public representative). Man säkerställer dessutom att
patientexperten sitter nära kommitténs ordförande för att enkelt kunna göra sig hörd.
När ordförande till respektive kommitté rekryteras läggs vikt vid att inte tillsätta
personer med en negativ inställning till patient- och brukarmedverkan (dessa
arbetssätt finns inte dokumenterade, utan har framgått i intervjuer).
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen specifik uppföljning,
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

Att stödja patientexperterna uppfattas vara av vikt för att dessa ska kunna bidra
med sina insikter. Det stöd som används idag uppfattas fungera bra.
Den policy som finns reglerar tydligt att patientexperter ska finnas med i
processen, vilket uppfattas som positivt för att få personal på NICE att vilja
involvera patientexperter.

UTMANINGAR:
•

Den interna kulturen och bemötandet av patientexperter upplevs som något som
behöver utvecklas. Medlemmar i kommittéerna har i vissa fall varit skeptiska till
den medverkan som genomförts.

KÄLLA: Expertintervju; STA Timeline, NICE
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3.2.5 INGÅ PARTNERSKAP
Medverkansformen ”Ingå partnerskap” syftar på aktiviteter där en myndighet
samarbetar långsiktigt med en patient- eller brukarorganisation, och där denna
organisation deltar i beslutsfattande, prioriteringar eller liknande.
AKTIVITETER OCH KOMPETENSER FÖR MEDVERKANDEFORMEN INGÅ
PARTNERSKAP ENLIGT METODSTÖD FÖR PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN
Aktiviteter – myndighet

•

Inrätta uppdrag/roll med tydlig koppling till nyckelprocess som möjliggör
deltagande i prioritering och/eller beslutsfattande, till exempel plats i
beslutande nämnd

Kompetenser – myndighet

•

•

Samma kompetenser som vid övergripande dialog men ofta än mer
omfattande
o Ha nätverk
o Erbjuda den utbildning och det stöd som krävs för att kunna föra
dialog
o Facilitera dialog
o Tydliggöra syfte och mål
o Återkoppla om resultat
Inför och i samband med beslutsdiskussioner erbjuda stöd för att säkerställa
förståelse

Kompetenser – patienter och brukare

•

•
•
•

Samma kompetenser som vid specifik dialog men ofta än mer omfattande
o Inhämta kunskap kring sakfrågan/bakgrunden
o Bottna i syften och mål
o Representera brett
o Presentera underlag och formulera sig
o Ha nätverk och vara respekterad
o Genomföra förankring
o Förstå TLV:s uppdrag, roll och arbetssätt
o Representera patient-/brukar- eller organisationsperspektivet men
också förstå andra perspektiv för att kunna nå samsyn
Representera brett under lång tid och tvärs många sakfrågor
Ta delat ansvar
Arbeta utifrån de givna ramarna för TLV
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I KANADENSISKA LÄKEMEDELSKOMMITTÉER DELTAR
PATIENTREPRESENTANTER MED RÖSTRÄTT
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar exempel på en tydlig policy kring vilken roll patienter och brukare,
respektive patient- och brukarorganisationer har att spela i processen
• Visar konkreta metoder för att säkerställa att patienter och brukare kan göra
sina röster hörda.

OM CADTH: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) är
en kanadensisk organisation (s k quango, en kvasimyndighet med hög grad av
självständighet) med uppgift att skapa beslutsunderlag i frågor om läkemedel och
vårdinsatser.
BAKGRUND: CADTH ansvarar för den kanadensiska HTA-processen avseende
läkemedel, Drug reimbursment recommendations. I processen ingår insamling av
underlag från patientorganisationer.
SYFTE: Utvärderingen syftar dels till kartlägga vilka resultat och faktorer som är
viktiga för patienterna, dels till att ge patienterna en röst i processen.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: När en ny medicin utvärderas
samlas patienters åsikter in under testperioden, och utgör underlag för den
expertkommitté som handlägger frågan. I denna expertgrupp ingår en patient
(alternativt en person från allmänheten, typ av läkemedel avgör) som deltar i
överläggningar och beslutsfattande.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Patienter och brukare som deltar i
grupperna rekryteras ofta från patientorganisationer, men representerar inte dessa.
Istället är tanken att dessa personer ska representera patientintresset i allmänhet.
Dessa personer har därför som uppgift att delta i kommitténs (där de även har
rösträtt), och säkerställa att patientperspektivet beaktas. De får dock inte har direkt
kontakt med de deltagande patientorganisationerna, eftersom man vill undvika att
representanterna uppfattas som talespersoner för en viss organisation eller ett visst
intresse.
VERKTYG: CADTH använder en metod som kallas Patients included, en metod och
ett regelverk för hur myndigheter och andra kan arbeta för att inkludera patienter när
de genomför konferenser, ger ut artiklar eller publicerar information (se bilaga 3 för
närmare information).
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UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Det underlag som patienter bidragit med
offentliggörs för att kunna användas även av andra. I expertgruppdiskussionerna
noteras när patientunderlaget används, vilket sedan återkopplas till patientgrupperna.
Patienterna är också inbjudna till informationsmöten, där CADTH presenterar till
exempel nya riktlinjer. Vid dessa events hålls också workshops, i vilka patienter kan
delta genom digitala tjänster om de inte har möjlighet att närvara fysiskt. Processen
för att samla in underlag från patientgrupper utvärderades år 2012. Utvärderingen
var överlag positiv, men ledde till vissa justeringar av processen.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•
•

Processen är snabb (underlaget kommer in efter 30 dagar), vilket gör det lämpligt
att använda eftersom processen som helhet är förhållandevis kort.
Åsikterna samlas in enligt en särskild mall, vilket gör det lättare att få just de
svar som söks.
Patientgrupper får återkoppling på de underlag de bidragit med, vilket gör att
dessa blir mer relevanta för expertkommittén.

UTMANINGAR:
•

Storleken och resurserna bland patientgrupper varierar stort, vilket i sin tur gör
att förmågan att delta i processerna varierar. Vissa patientgrupper har egna
anställda, medan andra baseras på frivilliginsatser. Förmågan att delta i
aktiviteter varierar därför.

KÄLLA: Expertintervju; Common Drug Review Patient Group Input Submission,
CADTH; pCODR Expert Review Committee Deliberative Framework, CADTH,
2011; Introduction to CADTH Common Drug Review (CDR) and pan-Canadian
Oncology Drug Review (pCODR), CADTH, Patients included conference charter,
Patients included, 2015
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I SKOTTLAND FINNS ETT SÄRSKILD RÅD SOM ARBETAR
MED MEDVERKANSFRÅGOR
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar hur medverkan kan organiseras för att arbeta med frågor på en
övergripande nivå.
• Visar hur patienter och brukare kan hjälpa en myndighet med utveckling av
medverkansprocesser.

OM SMC: Scottish Medicine Consortium (SMC) är en del av Healthcare
Improvement Scotland, en myndighet med ansvar för att förbättra hälso- och
sjukvården i Skottland. SMC:s uppgift är att utvärdera nya läkemedel (kliniskt, i
relation till andra läkemedel, ekonomiska aspekter etc.) och avgöra om de ska
användas av National Health Service (NHS, det offentliga sjukförsäkringssystemet i
Skottland).
BAKGRUND: Inom SMC finns en rådgivande grupp för frågor om medverkan från
allmänhet, brukare och patienter, Public Involvement Network Advisory Group, PIN.
Gruppen inkluderar representanter för patientorganisationer, medlemmar från
allmänheten, kliniska experter och personal från SMC.
SYFTE: Syftet med gruppen är att diskutera särskilda frågor (”key issues”) relaterande
till medverkan från allmänhet, patienter och brukare. Gruppens diskussioner
resulterar i särskilda rekommendationer, som förs vidare till SMC:s ledning.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: PIN som helhet genomför möten
tre gånger per år. Därutöver medverkar dess medlemmar i olika aktiviteter
relaterande till gruppen, såsom workshops och föreläsningar.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Patientrepresentanterna
representerar fyra olika paraplyorganisationer för patienter och anhöriga. Dessa
personer har ofta lång erfarenhet av patient- och brukarfrågor, ofta både som
patienter och/eller brukare, och från arbete i respektive organisation. Utöver dessa
representanter ingår tre personer från allmänheten, som väljs genom en särskild
process för public partners.
VERKTYG: PIN har ingen beslutsrätt i enskilda frågor, regelverket ger enskilda
medlemmar rätt att ta upp frågor för diskussion. Gruppen som helhet har möjlighet
att ge SMC rekommendationer (se bilaga 3 för närmare information).
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UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen formell uppföljning av rekommendationerna
har gjorts, men personal från SMC upplever att normalfallet är att PIN:s
rekommendationer följs.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

Ger möjlighet att kontinuerligt utveckla patient- och brukarmedverkan med stöd
av patientrepresentanter.

UTMANINGAR:
•

Kräver hög kompetensnivå från patientrepresentanterna.

KÄLLA: Expertintervju; Public Involvement Network (PIN) Advisory Group – Terms
of Reference, SMC, 2017

I NEDERLÄNDERNA DELTAR PATIENTFÖRENINGAR I
UTVECKLANDET AV KLINISKA RIKTLINJER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en speciell form av medverkan, där patienter och brukare har stort
inflytande och stort ansvar.
OM PATIENT- OCH MEDICINSKA FEDERATIONER: Både patienter och läkare är i
Nederländerna organiserade i federationer (Patiëntenfederatie Nederland respektive
Federatie Medisch Specialisten). Dessa federationer fungerar som
paraplyorganisationer
för
ingående
patient-,
brukarrespektive
professionsorganisationer. Federationerna har delvis offentlig finansiering och
offentliga uppgifter.
BAKGRUND: Patientfederationen är tillsammans med läkarfederationen och
försäkringsbolagen ansvarig för utvecklandet av kliniska riktlinjer. Detta uppdrag
har delegerats från ZINL, den nationella sjukvårdsmyndigheten, som registrerar och
publicerar de riktlinjer parterna tagit fram, varefter de blir bindande.
SYFTE: Nederländerna har problem med en åldrande befolkning, vilket innebär att
sjukvårdskostnader kommer att bli ett problem framgent. Patientorganisationerna
uppfattas spela en viktig roll i arbetet med denna utmaning.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: När kliniska riktlinjer utarbetas
består arbetsgruppen av både patienter och läkare. Patientrepresentanten i
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arbetsgruppen förväntas inte bara representera sig själv, utan patientperspektivet som
helhet. Därför genomför patientföreningarna (eller då patientföreningar saknas,
patientfederationen) datainsamling för att samla patienterfarenheter i den aktuella
frågan. I fall då mer än en patientförening berörs av riktlinjerna finns ibland också
en rådgivande grupp bestående av de organisationer som inte finns i arbetsgruppen,
som kommenterar utkastet till riktlinjer.
När riktlinjerna är klara registreras de av ZINL, och blir därigenom bindande. Det
innebär exempelvis att de måste följas av vårdgivare inom den statligt reglerade
sjukvårdsförsäkringen. ZINL är också i sista hand ansvarig för att riktlinjer kommer
på plats. I de fall där en överenskommelse inte nås (det kan exempelvis röra riktlinjer
som kan få stora konsekvenser, till exempel stängning av sjukhus) kan ZINL ta över
ansvaret och utforma riktlinjerna i dialog med övriga aktörer.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Patientrepresentanterna hämtas från
de föreningar som är relevanta för de aktuella riktlinjerna, till exempel personer med
hjärtsjukdomar om riktlinjerna rör kardiologi.
VERKTYG: Patientfederationen har en hemsida där patienter kan dela sina
erfarenheter om olika vårdgivare, samt läsa om andra upplevelser. Från besökarna
på denna sida rekryteras en panel, som i nuläget består av ca 25 000 personer. I de
fall det saknas en patientförening som kan ansvara för deltagande och datainsamling
gällande en viss riktlinje, använder patientfederationen istället enkäter till sin panel
för att samla in underlag (se bilaga 3 för närmare information).
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen formell uppföljning sker.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

•

Processen tar tillvara olika intressenters perspektiv.
Samarbetsformen sker mellan två federationer/paraplyorganisationer, viket gör
att man kan göra övergripande överenskommelser som underlättar för
medlemsorganisationerna.
De erfarenheter patienter och brukare för in i processen stärker
patientperspektivet så att riktlinjerna blir bättre och mer användbara.

UTMANINGAR:
•
•

Kulturella problem, exempelvis i form av läkare som inte ser patientperspektivet
som relevant.
Med det ökade intresset för patientmedverkan blir trycket på
patientrepresentanter ibland högre än vad det finns tid för.

KÄLLA: Expertintervju
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EUROPEISKT FORUM FÖR DIALOG MELLAN
LÄKEMEDELSBOLAG OCH PATIENTER
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar medverkan som utvecklats som svar på ett konkret problem.
• Visar vilken roll medverkan kan spela mellan icke-offentliga aktörer
(läkemedelsbolag respektive patienter och brukare).

OM EFPIA: The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
(EFPIA) organiserar europeiska läkemedelsbolag och sammanslutningar av
läkemedelsbolag. Man arbetar bland annat med självregleringsfrågor, forskning och
medverkansfrågor.
OM EPF: European
patientorganisationer.

Patients

Forum

(EPF)

organiserar

europeiska

BAKGRUND: Inom plattformen Patient Think Tank (PTT), som arrangeras av EPF
och EFPIA, möts läkemedelsindustrin och patientorganisationer för att dela
information och diskutera gemensamma problem.
SYFTE: EFPIA har bedrivit medverkan under lång tid, men tidigare former upplevdes
ofta som transaktionella relationer snarare än mer långsiktiga samarbeten. Det kunde
exempelvis röra sig om att patientorganisationer behövde finansiering för ett projekt.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: Inom ramen för PTT möts
läkemedelsindustrin och patientorganisationer regelbundet. I början av varje år
identifierar medlemmarna i samarbetet gemensamt ämnen man avser arbeta vidare
med under året. Dessa frågor diskuteras sedan på de möten som genomförs ca tre
gånger per år. Vid dessa möten diskuteras frågor av gemensamt intresse för att bättre
förstå varandras perspektiv. Mötena leds av två ordförande, en från EPF och en från
EFPIA. En fråga som diskuterats nyligen var prissättning av läkemedel, vilket bidrog
till att skapa bättre förståelse för de förutsättningar som de båda grupperna möter.
Detaljerade mötesanteckningar skickas till alla deltagare, medan en kortfattad
sammanfattning publiceras på EFPIA:s hemsida. Utöver dessa anteckningar kan
PTT också publicera uttalanden eller policyförslag i den mån medlemmarna är
överens. Löpande frågor inom PTT hanteras av en styrgrupp, som till hälften består
av patienter, till hälften av representanter från EFPIA.
OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Medverkande patienter kommer från
EPF:s medlemmar på europeisk nivå. Syftet med detta är dels att hålla
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frågeställningar på en gemensam europeisk nivå, dels att undvika parallella
processer med nationella sammanslutningar.
VERKTYG: Ett systematiskt arbete med att se till att både EFPIA och EPF
representeras jämlikt pågår (i form av till exempel styrgrupp och ordförande).
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: Ingen systematisk utvärdering har genomförts.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
•
•

Uppfattas vara en form för medverkan som långsiktigt fungerar för båda parter.
Möjlighet att diskutera alla sorters frågor utan att det är nödvändigt att vara helt
överens. Där enighet föreligger finns dock möjlighet att arbeta gemensamt.

UTMANINGAR:
•

Samarbete mellan industrin och patientorganisationer är i vissa fall känsligt,
vilket gör att det krävs aktivt arbete för att formerna för medverkan ska bli rätt.

KÄLLA: Expertintervju; Health Collaboration Guide 2017, EFPIA, 2017;
Memorandum of Understanding, EFPIA, 2009

PÅ EU-NIVÅ MEDVERKAR BÅDE ORGANISATIONER OCH
ENSKILDA, MEN I OLIKA FRÅGOR
VARFÖR HAR DETTA EXEMPEL VALTS UT?
• Visar en tydligt strukturerad och definierad process för hur medverkan ska
genomföras.
• Visar hur tydliga roller kan skapas för patienter och brukare respektive
patient- och brukarorganisationer.

OM EMA: European Medicines Agency (EMA) är en EU-myndighet med ansvar för
harmonisering av arbetet med att godkänna läkemedel inom unionen.
BAKGRUND: EMA bildades 1995 i syfte att underlätta processen med att få
läkemedel godkända på den europeiska marknaden. Efter hand har omfattande
medverkansprocesser utvecklats, riktade både mot enskilda och patient- och
brukarorganisationer.
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SYFTE: Vissa delar av den medverkan EMA genomför grundar sig i EU-lagstiftning.
Detta gäller exempelvis de företrädare som ingår i de beslutande kommittéerna.
Utöver att möta uppställda lagkrav syftar medverkansprocesser inom EMA till att
föra in patientperspektivet i diskussionerna (om än inte nödvändigtvis representera
patientkollektivet). Man uppfattar att det finns en fördel med att ha patienter och
brukare närvarande i diskussioner, dels för att kunna ställa frågor, dels för att hjälpa
experter och andra beslutsfattare att förhålla sig till patientperspektivet.
FORM AV PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN: EMA genomför flera olika
medverkansinitiativ. Man skiljer inom myndigheten på icke-produktrelaterad och
produktrelaterad medverkan. När medverkan inte rör specifika produkter får både
enskilda och organisationer delta. Inom den produktrelaterade medverkan, alltså i de
fall då beslut avseende exempelvis ett visst läkemedel ska fattas, genomför
medverkan endast med individer, beroende på krav på sekretess och opartiskhet.
Individer kan i denna del medverka på flera olika sätt.
•

•
•

När information till patienter (till exempel bipacksedlar) skrivs, ingår i processen
att patienter får läsa och kommentera för att säkerställa att dessa inte är för
tekniskt komplicerade.
I expertgrupper ingår alltid patienter eller brukare för att bistå med
patientperspektivet och kunna svara på frågor.
I EMA:s kommittéer ingår civilsamhällesföreträdare med rösträtt.

OM DELTAGANDE PATIENTER OCH BRUKARE: Personer för medverkan i att
kommentera informationsmaterial och i expertgrupper rekryteras av EMA genom
olika kanaler, bland annat genom att enskilda kan anmäla intresse och registrera sig,
men också genom EMA aktivt rekryterar i sitt nätverk. Civilsamhällesmedlemmar
utses av EU-kommissionen på tre år i taget. Dessa personer har ofta bakgrund i
patient- och brukarorganisationer, men företräder inte dessa direkt i arbetet med
EMA.
VERKTYG: EMA har en elektronisk intresseanmälan för medverkan (en för enskilda,
en för organisationer, se bilaga 3 för närmare information)
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT: EMA skickar efter varje avslutat ärende ut ett
frågeformulär till alla som deltagit i arbete där medverkan ingått. Baserat på dessa
formulär följer man upp huruvida medverkan påverkat utfallet, exempelvis genom
att ett förslag från en patient tagits in en rapport. I ungefär av 50 % av ärendena är
så fallet. Det bör dock noteras att kriteriet för att anses ha påverkat är förhållandevis
generöst. Förslaget behöver inte ha kommit från patienten, utan behöver bara vara
något patienten instämt i för att räknas som påverkan i statistiken.
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FRAMGÅNGSFAKTORER:
•

•

Stöd till medverkande patienter/brukare, i form av material för inläsning.
Förberedande utbildning och ekonomisk ersättning för deltagande och
omkostnader.
Deltagande patienter och brukare uppfattas uppmuntra experter och andra
beslutsfattare att göra sina diskussioner och utlåtanden mer begripliga för
lekmän, vilket ses som positivt.

UTMANINGAR:
•

Att hantera förväntningar hos både brukare och personal från EMA uppfattas
vara något man behöver arbeta med. Deltagande brukare och patienter förväntar
sig exempelvis ibland att EMA ska kunna påverka nationella regleringar, vilket
inte är möjligt. Personal från EMA uppfattas ibland ha negativa förväntningar
om patienter och brukare, vilket försvårar arbetet.

KÄLLA: Expertintervju; Revised framework for interaction between the European
Medicines Agency and patients and consumers and their organisations, EMA, 2014

Framgångsfaktorer inom
respektive form för medverkan
I detta avsnitt beskrivs de framgångsfaktorer för varje medverkansform, hämtade
från de identifierade exemplen. Med framgångsfaktorer avses här områden som det
är vanligt att myndigheter och/eller patienter och brukare arbetar med, eller annars
uppfattar som viktiga.

3.3.1 INFORMERA
Inga specifika exempel inom medverkansformen Informera har identifierats.

3.3.2 EFTERFRÅGA SYNPUNKTER
Kartläggningen visar att efterfråga synpunkter är en förhållandevis vanlig form av
patient- och brukamedverkan. Ett flertal exempel relaterar till utvärderingssteget av
HTA-processen, där patient-/brukarorganisationer ofta ombeds fylla i frågeformulär
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eller liknande som en del av utvärderingen. Framgångsfaktorer för denna form av
medverkan relaterar bland annat till följande områden:
• Transparens och resultat: Medverkande patienter och brukare vill ofta veta om
deras bidrag gjort någon skillnad, och i så fall vilket resultatet blivit. En sådan
återkoppling beskrivs av många som viktigt för att motivera fortsatt deltagande.
• Struktur och riktlinjer för medverkan: Tydliga strukturer, exempelvis i form av
formulär eller handböcker, uppfattas i många fall vara en framgångsfaktor för
att medverkan ska bli relevant.
• Möjlighet att delta: I de fall det är fråga om att lämna synpunkter skriftligt eller
elektroniskt finns oftast ingen begränsning på vem som får delta. I vissa fall
krävs emellertid en förhållandevis stor insats för att skriva en inlaga, vilket gör
att det svårt för enskilda personer eller organisationer med små resurser att
medverka.
• Resurskrav: Att efterfråga synpunkter i skriftlig form, vilket är vanligt, är
resurseffektivt ur myndighetens perspektiv. Det kan dock vara förhållandevis
resurskrävande för de medverkande, särskilt om synpunkter efterfrågas ofta.

3.3.3 FÖRA DIALOG – ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
Framgångsfaktorer för denna form av medverkan relaterar bland annat till följande
områden:
• Representativitet: Dialog i övergripande frågor förs normalt endast med ett fåtal
personer. Detta medför att urval måste ske, vilket i sin tur innebär att frågan om
vem som representeras uppstår.
• Praktiska möjligheter att delta: Dialog kräver ofta att den eller de personer som
medverkar deltar i fysiska möten. Det innebär att frågor om möjligheter att delta
aktualiseras. Sådana frågor kan relatera exempelvis till ekonomisk ersättning för
resor och liknande, eller till fysiska begränsningar till följd av sjukdom.

3.3.4 FÖRA DIALOG – SPECIFIKA FRÅGOR
Framgångsfaktorer för denna form av medverkan relaterar bland annat till följande
områden:
• Motsvarande vad som gäller för att föra Dialog i övergripande frågor.
• Bemötande: I dialog om specifika frågor medverkar patienter ofta tillsammans
med experter inom olika områden (kliniska experter, ekonomiska experter et
cetera). I vissa fall uppfattar dessa experter inte att patient- och
brukarperspektivet är relevant, alternativt att detta perspektiv bättre
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representeras på andra sätt än genom medverkan. Det innebär att frågor om
bemötande ofta aktualiseras.

3.3.5 INGÅ PARTNERSKAP
Framgångsfaktorer för denna form av medverkan relaterar bland annat till följande
områden:
• Motsvarande vad som gäller för att föra dialog i övergripande frågor respektive
dialog i specifika frågor. Frågor om representativitet blir dock än viktigare.
• Möjlighet att dela beslut och ansvar: För att patienter och brukare ska kunna
delta i beslutsfattande krävs att det finns legala förutsättningar för att dela beslut
och ansvar, vilket inte alltid är fallet.
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4 Lärdomar inför TLV:s
fortsatta arbete
I detta kapitel diskuteras lärdomar och slutsatser som bedöms vara relevanta för
TLV:s fortsatta arbete. De är en syntes av insikter från kartläggningen och de
diskussioner som förts inom TLV samt med patient- och brukarrepresentanter inom
TLV:s kontaktnät under arbetets gång.

Generella lärdomar
4.1.1 VIKTIGT ATT TYDLIGGÖRA SYFTET MED
PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN
Syftet med att involvera patienter och brukare i beslutsfattande delas i litteraturen
ofta upp i medverkan som har ett specifikt resultat som syfte och medverkan som är
ett syfte i sig själv. Medverkan med ett specifikt resultat som syfte kan till exempel
handla om att ta fram bättre utfallsmått, skapa förståelse för hur
utvärderingsprocessen fungerar eller att öka jämlikheten i vården. När medverkan är
ett syfte i sig själv ligger värdet i möjligheten för patienter och brukare att delta. Det
kan exempelvis handla om att förverkliga demokratiska principer, eller att tillvarata
patienters och brukares rätt att påverka beslut som berör dem.5
Flera intervjupersoner beskriver medverkan med utgångspunkt i båda dessa typer av
syften, exemempelvis på så sätt att medverka både är en rättighet och ett sätt att göra
en process mer effektiv (ingen av de intervjuade beskriver dock att medverkan endast
är ett syfte i sig själv). Flera intervjuade påpekar vikten av att syftet eller syftena är
tydliga för alla som deltar i medverkan. Är syftet eller syftena tydliga, är det lättare
för alla parter (patienter/brukare respektive myndigheten) att förstå vad de kan
förvänta sig, liksom vad andra förväntar sig av dem.

5

Facey et al, 2017
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Värt att notera är att syftet med medverkan inte nödvändigtvis är detsamma för alla
parter i en medverkansprocess. En medverkande patient- eller brukarorganisation
kan ha helt andra syften med att delta i en medverkansprocess jämfört med syftet för
den myndigheten man arbetar med. En annan möjlighet är att respektive part ser flera
syften, men att dessa endast till del stämmer överens. Skillnader i syften är inte
nödvändigtvis negativt, men de medverkande parterna bör känna till dem, för att göra
förväntningar tydliga.

4.1.2 FRAMGÅNGSRIK IMPLEMENTERING AV
INTERNATIONELLA EXEMPEL KRÄVER
LOKAL ANPASSNING
Gemensamt för de exempel på välfungerande patient- och brukarmedverkan som har
identifierats är att de processer som används är väl anpassade till lokala förhållanden.
För TLV innebär detta att lokala anpassningar sannolikt behöver göras då inspiration
hämtas från andra länder. Exempel på lokala förhållanden som behöver analyseras
kan vara:
• Kompetens hos myndigheten: Med myndighetens kompetens avses här både
medarbetares kompetens och organisationens möjligheter att stödja och
genomföra medverkan.
• Kompetens hos patienter och brukare: Liksom för myndigheter avser begreppet
kompetens här såväl kunskap och förmågor hos enskilda som hur välutvecklad
och välfungerande organisationen är.
• Legala förutsättningar: Krav på sekretess och möjlighet att delegera beslutsmakt
till andra än myndigheter skiljer sig åt mellan olika länder. Den typ av
medverkan som bedrivs i till exempel Nederländerna, där läkar- och
patientorganisationer tillsammans utformar kliniska riktlinjer, skulle sannolikt
inte vara möjlig att implementera i Sverige.
• Syn på patient- och brukarmedverkan: Huruvida patient- och brukarperspektivet
uppfattas som relevant och legitimt varierar mellan länder. I vissa identifierade
exempel arbetar myndigheter aktivt med att förändra attityden hos de experter
som medverkande patienter och brukare möter. I andra exempel uppfattas
medverkan som självklart.
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4.1.3 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH
UTMANINGAR I IDENTIFIERADE EXEMPEL
Förutom att anpassa till lokala förhållanden finns generella framgångsfaktorer och
utmaningar i patient- och brukarmedverkan.
FRAMGÅNGSFAKTORER
•

•

Tydliga former för medverkan: Genom att göra det tydligt vad syftet är, vad som
förväntas av de medverkande och hur processen går till skapas förutsättningar
för bättre medverkan. Detta sänker tröskeln för medverkan, i den mening att
patienter och brukare förstår hur de kan medverka även om de inte känner till
myndighetens arbete sedan tidigare. Det gör också att den medverkan som
genomförs kan ske på ett effektivare sätt.
Transparens: Att det är tydligt vad som sker inom ramen för
medverkansprocessen, exempelvis genom att bemöta de synpunkter patienter
och brukare inkommit med. Det innebär dels att det blir lättare för patienter och
brukare att utvärdera effekterna av sitt deltagande (och vid behov förbättra
kvaliteteten på till exempel inlagor). Vidare skapar det en större förståelse för
processen som minskar risken för konflikt vid ett negativt besked.

UTMANINGAR
•

•

•

Stora skillnader mellan patient- och brukargrupper: Olika patient- och
brukargrupper har varierande möjlighet och benägenhet att medverka. Patienter
med till exempel diabetes har större möjlighet att medverka på lång sikt än
patienter med akuta tillstånd, tillstånd som påtagligt påverkar allmäntillstånd
eller kommunikationsförmåga samt tillstånd där överlevnaden i närtid förväntas
vara låg. Medverkan kräver också att patienten i någon mån identifierar sig med
och accepterar sin sjukdom, vilket kan vara svårt vid diagnoser där stigmat är
stort, exempelvis psykiska sjukdomar.
Acceptans från expertrådgivare och beslutsfattare: För att patient- och
brukarmedverkan ska fungera, är det avgörande att övriga deltagare i processen
ser medverkan som viktigt och legitimt. Flera intervjupersoner uppger att de stött
på utmaningar i form av experter och beslutsfattare som ser negativt på
medverkan från patienter och brukare, exempelvis för att de uppfattas som dåligt
pålästa, eller för de anser att beslut ska bygga på ekonomisk och medicinsk
evidens, snararare än vad patienter och brukare anser.
Acceptans av beslut bland patienter och brukare: Anledningen till att patienter
och brukare är beredda att medverka är normalt en förväntan om att kunna delge
sitt perspektiv och påverka beslutsfattare. Det finns dock ingen garanti för att
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•

medverkan faktiskt kommer att påverka resultatet av processen, vilket i sin tur
riskerar att minska intresset för vidare deltagande vid ett negativt besked.
Ersättning till medverkande patienter och brukare: Medverkansprocesser kan
ofta ta mycket tid och resurser i anspråk, vilket medför att patienter och brukare
ofta vill ha ersättning.

4.1.4 EXEMPEL PÅ VAD PATIENT- OCH
BRUKARMEDVERKAN KAN BIDRA TILL
Flera intervjupersoner beskriver hur patient- och brukarmedverkan kan bidra med
värde utöver det specifika syftet med en avgränsad aktivitet. Exempel från
kartläggningen beskrivs nedan:
•
•

•

Information: Medverkan kan användas för att informera patienter och brukare
om arbetsmetoder och processer.
Möjlighet att arbeta mer konstruktivt: Ökad förståelse för processer och
regelverk gör att förståelsen för tagna beslut blir större och att risken för
missförstånd minskar. Det innebär att patienter och brukare i högre grad kan
arbeta konstruktivt för att göra sina röster hörda på de områden det är möjligt att
påverka.
Bättre utfall i den aktuella processen, till exempel HTA-processen: När
medverkansprocesserna är välfungerande blir resultatet att utfall i högre grad
speglar patienters behov och preferenser.

Ofta är ett viktigt syfte med patient- och brukarmedverkan att inhämta information.
För detta framhåller flera respondenter på myndighetssidan vikten av att efterfråga
rätt typ av information för att undvika att patienter och brukare lägger tid och kraft
på att bidra med information som sedan inte kommer till nytta såsom sådan
information som myndigheten redan har eller egenhändigt genomförda
undersökningar som inte kan godtas i beslutsprocessen till exempel på grund av
metodbrister. Exempel på information där patienter och brukare ofta besitter unika
insikter är:
•

•

Konsekvensbeskrivningar: En intervjuperson beskriver hur man i en värdering
avsevärt kom att omvärdera förlust av syn på ett öga. Innan patienter
konsulterades hade man antagit att konsekvenserna var förhållandevis milda,
jämfört med total synförlust. Patienter beskrev dock avsevärt lägre livskvalitet
och högre risk för till exempel fallskador till följd av förlust av djupseende.
Värderingsfrågor: I vissa fall är svaren till sin natur inte vetenskapliga, utan en
fråga om patienternas preferenser. En intervjuperson beskriver hur patienter med
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•

en obotlig, dödlig sjukdom tackade nej till en behandling som kunde förlänga
deras liv med upp till tre månader. Anledningen var att många helt enkelt
upplevde livskvaliteten för låg för att vilja leva vidare. Detta är särskilt
betydelsefullt i arbete med utfalls- och utvärderingsmått.
Information som endast rör delar av patientgruppen: Ett läkemedel kan i vissa
fall ha stora fördelar för delar av en grupp, men vara av mindre värde för gruppen
som helhet. Det är dock möjligt att patienter och brukare känner till detta och
kan delge denna information.

4.1.5 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Det är viktigt att skilja på utvärderingar som omfattar medverkandeprocessen som
sådan, respektive utfallet av processen. Utvärderingar av processen är vanliga och
ingår i vissa fall som rutin efter genomförd medverkan. Ett exempel är att patientoch brukarorganisationer som medverkat i utvärderingen av ett nytt läkemedel
ombeds lämna återkoppling i enkät- eller intervjuform.
Återkoppling kan användas till att utveckla medverkan. Att kontinuerligt inhämta
återkoppling gör också processen mer relevant för deltagande organisationer och
ökar sannolikheten att dessa även fortsättningsvis kommer att vara intresserade av
medverkan. En faktor som bör beaktas då återkoppling används är dock att utfallet
kan komma att påverka hur de medverkande ser på processens kvalitet. Det finns
exempelvis en större risk att patienter och brukare som medverkat i en process som
resulterat i att en viss medicin inte subventioneras ger negativ återkoppling om
processen, och tvärtom.
Utvärderingar av resultatet, exempelvis i form kostnadsbesparingar, är mer sällsynta.
I kartläggningen har inga sådan exempel identifierats. Att så är fallet beror sannolikt
på flera olika faktorer. Inom forskningen är kvalitativa utvärderingar inom HTAområdet varit betydligt vanligare än kvantitativa. I de kvalitativa utvärderingarna
studeras oftast själva processen, genom exempelvis intervjuer med de medverkande,
snarare än effekter på resultatet, i form av exempelvis prisförändringar. 6 Vidare
beskriver många intervjupersoner att utvärdering av utfall ofta som komplicerat,
vilket sannolikt delvis beror på att det många gånger saknas kvantifierbara mål att
utgå ifrån.

6

Lehoux och Jiminez-Pernett i Facey et al, 2017
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Möjliga nästa steg
Utifrån de insikter som framkommit under kartläggningen skulle bland annat
följande kunna vara relevanta nästa steg för TLV i det fortsatta arbetet med att
vidareutveckla formerna för patient- och brukarmedverkan.
DEFINIERA LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL SAMT STRATEGIER
GENOMFÖRANDE MED TYDLIG KOPPLING TILL ORDINARIE VERKSAMHET

FÖR

Övergripande mål och strategier för hela myndighetens arbete med patientoch brukarmedverkan på kort och lång sikt

Vad är det TLV vill uppnå med sitt fortsatta arbete med patient- och
brukarmedverkan? Definiera mål på kort och lång sikt utifrån bland annat tidigare
erfarenheter, vad som görs idag, det pågående nationella samarbetet och insikter från
denna kartläggning. Fortsätt det arbete som inletts under kartläggningen med att
säkerställa patient- och brukarmedverkan. Säkerställ genomförande genom att
definiera konkreta strategier för genomförandet och koppling till
verksamhetsplanering och liknande inom myndigheten. Inför beslut, inkludera
resursuppskattning och hur resursbehovet kan mötas.

Mål och syfte för varje enskilt initiativ inom patient och brukarmedverkan

Vad är det TLV vill uppnå med det specifika initiativet inom patient- och
brukarmedverkan? Konkretisering av syftet ger underlag för att avgöra exempelvis
vilka former för medverkan som är lämpliga, om medverkan ska rikta sig till
enskilda, organisationer eller bådadera, samt vilket budskap TLV ska förmedla till
målgruppen.
STÄRKA DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM FÖRENKLAR, EFFEKTIVISERAR OCH STÄRKER
KVALITETEN PÅ ARBETET MED PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN
Utveckla metodstöd och verktyg för att förenkla arbetet

Utveckla metodstöd och verktyg som förenklar arbetet. Inriktningen beror på vilka
mål som definieras men exempel skulle kunna vara checklista vid utformning av ny
typ av patient- och brukarmedverkan, verktyg per form för patient- och
brukarmedverkan. Exempel som framhållits under kartläggningen är bland annat:
• En processkarta som visar när patienter och brukare ska/kan ges möjlighet att
medverka, vilket skapar tydlighet mellan alla som deltar i medverkansprocessen.
• Beskrivningar över hur man går till väga om man som patient eller brukare vill
medverka, vilket minskar tröskeln för att delta i medverkansprocesser.
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•

•
•

Formulär eller mallar för inhämtning av synpunkter. Detta underlättar både för
TLV, som tydligt kan kommunicera vad myndigheten vill ha svar på, och för de
personer som svarar som då vet vad svaret bör innehålla.
Underlag för hur man genomför fokusgrupper eller strukturerade intervjuer.
Checklista för anpassning utifrån aktuell målgrupp, till exempel olikheter utifrån
om det rör sig om enskilda individer eller organisationer.

Säkerställ kunskapsspridning inom myndigheten

Skapa digitalt bibliotek med metodstöd och verktyg samt lärande exempel. Överväg
utbildningstillfällen för medarbetare med funktioner som återkommande kommer att
vara ansvariga för patient- och brukarmedverkansinitiativ. Ett utbildningsområde
skulle kunna vara metodstödet för de olika formerna av medverkan och
framgångsfaktorerna per form.
För varje initiativ konkretisera hur det ska följas upp, analysera resultaten och
tillgängliggör lärdomarna

Utifrån kartläggningen finns det få exempel på systematisk uppföljning. Första
steget är att sätta ambitionen att följa upp varje initiativ och därefter lära över tid och
ha ett pragmatiskt förhållningssätt. Initialt kan det vara enkla processmått som över
tid förfinas och kompletteras med resultatmått. Processmått är till exempel vad man
genomfört, till exempel hur många som svarade på en enkät.
STÄRKA DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM MÖJLIGGÖR FÖR PATIENTER OCH BRUKARE
ATT DELTA
Utifrån vilka former som är mest relevanta för TLV:s arbete utveckla stöd för att
bidra till förutsättningar och utveckling av kompetens hos patienter och brukare.
Exempel utifrån kartläggningen är:
 Definiera i vilka fall det ska utgå ersättning till deltagande patienter och
brukare, skapa enkla processer för utbetalning och avsätt resurser i budgeten
 Ta fram informations- och utbildningsmaterial som ger förutsättningar för
aktiv medverkan utöver beskrivning av personliga erfarenheter.
 Verka för att underlätta nätverkande mellan patienter och brukare.
 Ta fram stöd för att underlätta till exempel insamling av återkoppling, kan
till exempel vara tillhandahållande av digitalt frågeformulär som kan
distribueras till patienter och brukare.
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6 Bilagor
Bilaga 1. Intervjumall
Se bifogad fil ”Bilaga 1. Intervjumall”

Bilaga 2. Exempelöversikt
Se bifogad fil ”Bilaga 2. Exempelöversikt”

Bilaga 3. Verktyg, handböcker
och andra resurser
Se bifogad fil ”Bilaga 3. Verktyg, handböcker och andra resurser”.
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Bilaga 5. Förteckning över
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