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Läkemedelsföretaget

FEM TRENDER i partnerskapet  
mellan patienter och vårdgivare
Det finns en uppsjö av nya former av partnerskap mellan vårdgivare, besluts-
fattare, patienter och deras familjer. Här skriver Cristin Lind om fem aktuella 
trender i detta samarbete.

trender
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Berättelser om engagerade pa-
tienter har varit i fokus i otaliga 
diskussioner under konferenser 

och i artiklar under de senaste åren. 
Även om det ännu återstår en del för 
ett genombrott inom sjukvården i 
stort, har vårdprofession och besluts-
fattare börjat förstå att samarbete med 
patienter kan leda till innovation och 
förbättring. 

Patienterna vill återta sin aktiva roll 
när det gäller sin egen hälsa och kom-
binera sin kunskap och energi för att 
bidra med genombrott till forskning 
och vetenskapliga framsteg. Sociala 
nätverk och teknologi underlättar en 
snabbt växande rörelse när det gäller 
egenvård och egenmakt för patienterna 
och både individuella patienter och de-
ras lobbyorganisationer sträcker ut en 
hand till vårdsystemet för att samar-
beta på nya sätt. 

Detta har lett till en uppsjö av nya 
former av partnerskap mellan vårdgi-
vare, beslutsfattare och patienter och 
deras familjer både på klinisk nivå och 
beslutsfattarnivå. Dessa samarbeten är 
inte utan utmaningar, den existerande 
beskyddande kulturen och strukturer-
na har skapat spänningar för både yr-
kesutövare och patienter. Både vård-
professionen och patienterna är rädda 
för att exponera sina svagheter och de 
orimliga förväntningar som ställs på 
dem. Att bli involverad i initiativ för att 
förbättra vården har också lett till att 
patienterna ibland känt att deras delta-
gande mer varit av symbolisk art utan 
att de haft något egentligt inflytande 
och att de bidragit till en avlastning i 
vården. 

Trots detta kan man ur ett antal inn-
ovativa samarbeten se några betydel-
sefulla trender när det gäller hur pa-
tienter och vårdgivare jobbar tillsam-
mans. 

TREND 1: 
Från inflytande till partnerskap

I dag startas och leds de flesta partner-
skapsprojekt av vårdprofessionen som 

behåller privilegiet att formulera pro-
jektet, det vill säga agendor, frågeställ-
ningar och utvärderingar. Ord som 
patientmedverkan, brukarinflytande, 
patientaktivering och följsamhet av-
slöjar det nuvarande systemcentriska 
perspektivet där vården ser sig som 
producent och ägare av hälsa och som 
bjuder in patienter för att påverka sin 
hälsa i varierande grad när det passar 
vården. 

En sådan inbjudan handlar ofta om 
att patienter får utvärdera system (efter 
att dessa redan har designats och im-
plementerats), delta i  undersökningar 
och förslagslådor, eller genom säker-
hetsrapporteringar såsom Lex Maria. 
Denna typ av vårddrivet partnerskap 
fokuserar på att rekrytera och lära upp 
patienter som anses lämpliga för part-
nerskap utan att professionen får mot-
svarande stöd eller krav på kunnande. 

Existerande kliniska program utma-
nar redan detta paradigm. Vid Bräcke 
Diakonis EX-Center och vid självdialy-
senheten vid Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping är patienterna med vid ska-
pandet, designandet och implemente-
ringen inom klinikerna av dessa pro-
gram. Eftersom dessa partnerskap le-
vererar bättre resultat och erfarenhet 
till lägre kostnad innebär de en framtid 
där ett partnerskap kommer att bli en 
mer ömsesidig aktivitet. Patienter kom-
mer att inkluderas i projektets alla faser 
och vårdgivare kommer att ges mer 
stöd och utbildning för att kunna sam-
arbeta mer framgångsrikt. 

Trend 2: 
Från patientmakt till kollektiv egenmakt 

Även om det kommer att vara viktigt 
för patienter att stärka sin egen iden-
titet och klargöra sina egna behov, 
kommer så småningom målet att vara 
inte enbart starka patienter utan även 
ett hållbart och mer effektivt vårdsys-
tem. Det önskvärda resultatet av ett 
partnerskap kommer inte bara att vara 
förbättrad hälsa för patienterna, utan 
även ett system som är till nytta för 
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alla aktörer, inklusive vårdgivare och 
samhället i stort. 

Att fokus just nu i Sverige ligger på 
patientmakt och personcentrerad vård 
visar tydligt ett tidigt stadium av ett 
paradigmskifte. Patienterna ses som 
makt- och kompetenslösa och vårdgi-
varna anses ha denna kompetens och 
den nödvändiga expertis som krävs för 
att ge inflytande åt patienter och anhö-
riga. De nyligen publicerade uppropen 
från grupperingar inom vårdprofessio-
nen (Läkaruppropet och Barnmorske-
uppropet) demonstrerar emellertid att 
vårdgivarna inte känner sig utrustade 
eller förberedda att möta sina patien-
ters behov.  

Modellen för kollektiv egenmakt 
(empowerment) är en filosofi som lig-
ger bortom den patientcentrerade. Utö-
ver att syftet är att förbättra systemet 
för patienterna, har den även ett annat 
syfte: att ge nytta för vårdgivarna ge-
nom det synergistiska skapandet av ny 
energi, ny kunskap och nya lösningar. 

Ett exempel på kollektiv egenmakt 
är nätverket Improve Care Now vid 
Cincinnati Children’s Hospital. Där 
jobbar patienter, familjer, kliniker och 
forskare tillsammans på helt nya sätt 
och enligt nya samarbetsprinciper. De-
ras filosofi är att den ständiga läropro-
cessen för samtliga involverade inne-
bär att ingen enskild grupp av aktörer 
är den enda som tillför eller åtnjuter 
någon fördel.  

Trend 3: 
Från passionerade experter till 
stödsystem 
Hittills har den typiska partnerskaps-
aktiviteten letts av passionerade exper-
ter som har arbetat helt utan strukture-
rad support från sin institution. Även 
om deras ansträngningar är positiva 
som enskilda exempel kan det vara 
svårt att upprätthålla dessa initiativ 
efter att man slutfört ett projekt eller 
när eldsjälarna har flyttat till en annan 
organisation eller ett annat projekt. 

Organisationer som Institute of 
Healthcare Improvement har identifie-
rat problematiken med att dessa eldsjä-
lar ständigt stöter på problem som är 
tecken på fel i grundläggande organi-
sation och strukturer, men att man väl-
jer att åtgärda de akuta felen, inte de 
grundläggande strukturerna. 

I och med att vi förflyttar oss från en 
beskyddande paternalism till partner-
skap med patienten, kommer en part-
nerskapsstödjande politik samt part-
nerskapsstödjande ersättningsmodel-
ler att bli mer vanliga. Både piska och 
morötter i form av mandat och incita-
ment kommer att utvecklas och imple-
menteras. 

Redan nu finns det lagar, till exem-
pel i delstaten Massachusetts i USA, 
där alla sjukhus är tvungna att skapa 
och stödja patient- och familjerådgi-
vande nämnder för att överhuvudtaget 
kunna ha rätt till statlig finansiering. 
Patient-Centered Outcomes Research 
Institute stödjer forskning med miljo-
ner dollar men kräver i gengäld att man 
inkluderar patienter i skapandet, prio-
riteringen, implementeringen och 
spridningen av forskning i USA. 

I Sverige använder Allmänna Arvs-
fonden partnerskap som ett kriterium 
för att kunna erhålla medel. 

Trend 4: 
Från delar till helhet, från vård till hälsa 
Den dominerande produktionsmodel-
len av vård, baserad på den medicinska 
modellen och de Taylorvetenskapliga 
ledningsprinciperna, strävar efter att 
förbättra hälsa genom specialisering. 
Även om detta har gett vetenskapen 
möjligheten att skapa värde i termer av 
kunskap och forskning, har resultatet 
ofta blivit skapandet av stuprör på ett 
improduktivt sätt. En svårighet med 
denna specialisering är att koordinera 

vård för människor med multipla sjuk-
domar och att det finns en skiljevägg 
mellan mental hälsa och vårdsystem, 
för att bara nämna ett par av dessa 
svårigheter. 

Nätverksbaserat samarbete kommer 
att skapa broar mellan stuprör, såsom 
vård och prevention, befolkning och 
individuell hälsa, medicinsk, mental 
och dental hälsa, vård och egenhälsa, 
och till slut vård och hälsa. Även pa-
tientorganisationerna, med sina nuva-
rande organisationsstrukturer enligt 
diagnos, kommer att vara otillräckliga. 
Uppkomsten av vårdkoordination som 
en integrerad del av vårdleverans visar 
också vad som håller på att hända. 

Trend 5: 

Från att arbeta för till att arbeta med 

patienterna 
Förhållandet mellan patient och 

vård har utvecklats under mycket lång 
tid. Nu håller partnerskap på att skifta 
från en relation där vården görs av 
vårdgivare till eller för patienter till nå-
gonting som görs med patienterna. 
Vårdgivare som strävar efter att skapa 
en personcentrerad vård utan att inklu-
dera patienterna kommer att upptäcka 
det omöjliga i sin uppgift. Även patien-
terna kommer att inse att vad de letar 
efter inte är vårdgivare som tar hand 
om dem utan vårdgivare som tar hand 
om dem tillsammans med dem. Både 
vårdgivare och patienter kommer att 
erkänna och uppskatta den expertis 
och kapacitet som båda parter kommer 
att tillföra samarbetet. Ett skifte bort 
från en beskyddande roll och offerroll 
kommer att bana väg för en kollegial 
relation. 

Under de senaste åren har allt fler 
konferenser bjudit in patienter i stället 
för att som tidigare stänga dem ute. 
Nya yrkesföreningar och nätverk som 
Society for Participatory Medicine i 
USA och Swedish Health Ideas for 
Tomorrow (SHIFT) i Sverige, skapar 
mötesplatser där individer, oavsett om 
de är patienter eller vårdgivare kan un-
dervisa och lära av varandra. The Bri-
tish Medical Journal (BMJ) engagerar 
patienter som kritiker när det gäller 
akademiska artiklar och har en panel 
med patienter som är experter på pati-
entmedverkan för att öka partnerska-
pets fokus i BMJ. 

I dag startas 
och leds de 

flesta partnerskaps-
projekt av vård-
professionen som 
behåller privilegiet 
att formulera pro-
jektet, det vill säga 
agendor, frågeställ-
ningar och utvärde-
ringar.

trender 
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Snabb men ojämn expansion 
William Gibson, teknologiguru och för-
fattare har sagt: ”Framtiden är redan 
här – den är dock inte så jämnt distri-
buerad.” När man undersöker hur det 
ser ut när det gäller vårdansträngning-
ar där man involverar patienter och 
vårdprofessionen är det helt klart en 
snabbt expanderande arena för inno-
vation and förbättring. 

Organisationer som aktivt letar efter 
samverkan med patienterna behöver 
både verktyg och resurser för att kunna 
underlätta detta skifte. Resurserna in-

kluderar pengar, tid, kunskap, förtro-
ende och även en del mod från båda 
sidor. Trots den växtvärk som alltid 
uppstår i nya lägen, kan man säga att 
vägen från paternalism till partnerskap 
är oundviklig. CRISTIN LIND

OM CRISTIN LIND
Efter att hon själv fick ett barn med en sällsynt sjukdom, multipla kroniska tillstånd och 
komplexa utbildnings- och beteendemässiga behov, bestämde sig Cristin Lind att jobba 
med att förbättra hälsan och vården för alla. 

Cristin Lind har engagerat sig i projekt i USA där patienter, familjer, vårdgivare och 
övriga aktörer jobbar i partnerskap för att utveckla en innovativ hälsopolitik, vårdmodel-
ler och kliniska processer, inklusive the Cambridge Health Alliance, the Patient-Cen-
tered Outcomes Research Institute (PCORI), the Institute of Medicine, the National 
Institute for Children’s Health & Healthcare Quality (NICHQ) och the National Insti-
tute for Health (NIH). Hon är medlem i the British Medical Journal Patient Partnership 
Advisory Group. 

Cristin Lind bor sedan en tid i Sverige och jobbar med projekt som har att göra med 
patient-vårdgivar-partnerskap och hur detta kan underlätta en bättre hälsa, för närva-
rande inom Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. 

I Sverige har Cristin Lind arbetat med partnerskapsprojekt för Karolinska Institu-
tet, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Landstinget 
Sörmland. Hon är en av grundarna i branschorganisationen, Swedish Health Ideas for 
Tomorrow (SHIFT). 

Hon bloggar om sina erfarenheter med att uppfostra ett barn med extrema behov 
på www.durgastoolbox.com.

Nu håller part-
nerskap på att 

skifta från en rela-
tion där vården görs 
av vårdgivare till 
eller för patienter till 
någonting som görs 
med patienterna.

Vi skapar effektiv kommunikation inom life science, medicin och hälsa.  
Läs mer på narva.se eller kontakta therese.lange@narva.se
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