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Patienter som experter i kris
Vi är ännu inte ur coronakrisen. Covid-19 kommer att påverka vårt samhälle i allmänhet och
hälso- och sjukvården i synnerhet under en mycket lång tid framöver. Region Stockholm och våra
verksamheter ställde om fort och många medarbetare har verkligen arbetat för att göra sitt bästa i
en mycket svår situation med många osäkerhetsfaktorer.
En brist som framkommit och som inte hunnits med eller prioriterades i liten utsträckning var
patienternas och patientorganisationernas röst i besluten. Detta inte av ovilja utan för att rutiner
för detta inte funnits på plats. I utredningen om God och nära vård pekas personcentrerad vård
ut som avgörande i omställningen av den svenska hälso- och sjukvården, det behöver
inkorporeras tydligare i regionernas beslutsfattande.
Patienterna kommer att förvänta sig allt mer inflytande över sin vård framöver. Medverkan och
inblandning av patienter i sin vård – och i förutsättningarna för sin vård kommer att bli allt
viktigare framöver. Dialogen med patienterna och deras perspektiv behöver säkerställas även i
kris. Patienterna, särskilt kronikerna, blir i allt större utsträckning experter på sin egen sjukdom
och har många gånger stor insikt i sina vårdbehov. Särskilt måste dialogen med
patientorganisationerna prioriteras.
I en kris kommer såklart förutsättningarna alltid att se annorlunda ut än i ett normalläge. En av
den svenska hälso- och sjukvårdens stora styrkor är de många starka patientorganisationerna och
sammanslutningarna, detta behöver vi dra mer nytta av i utformningen av vård efter behov –
också i tider av kris.
I Coronakrisen har många vårdbesök satts på vänt, besöksförbud införts och stora begränsningar
i det som annars hade setts som självklart. Mycket har löst med digitala lösningar, många
vårdgivare har hittat bra och kreativa lösningar. Men kanske hade det gått att göra fler lösningar
för bättre vård om patientperspektivet hade funnits närmare besluten.
Patientperspektivet och personcentrerad vård behöver värnas både hos respektive vårdgivare,
men också i de centrala beslutsprocesser som påverkar möjligheten till vård och utformningen av
vård. Dialogen med inte minst patientorganisationerna är avgörande.
Denna motion syftar inte minst till att lyfta dialogen med länets multisjuka och kroniker som har
många vårdbesök och vårdkontakter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar:
Att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en modell för
patientmedverkan och dialog med patientorganisationer i förändringar av vården
också i en kris.
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