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Yttrande över
Patientlag - Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning, och
lämnar därför följande synpunkter och kommentarer.
Famna delar i stort utredningens förslag på åtgärder för att stärka patientens
ställning i vården. Att ta vara på patientens kompetens om sig själv och sina
behov och önskemål är en ofta bortglömd men central komponent i en
evidensbaserad vård och omsorg1.
Famna vill lyfta fram betänkandets skrivningar om patientens delaktighet och
medverkan i hälso- och sjukvården och att dessa inte får bli en börda utan en
möjlighet (s. 16). Famna har positiv erfarenhet av sitt utvecklingsprogram
Värdeforum2 som bygger på nära samarbete mellan patienter, deras anhöriga
och vårdens medarbetare i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Famna delar utredningens idé om att patientens valfrihet är viktig för att öka
dennes makt över sin egen vård och att detta kräver en mångfald av aktörer
som stimulerar till innovation av nya tjänster inom ramen för
valfrihetssystemen (s 116). Famna vill dock påpeka att det finns
inkonsekvenser i hur betänkandet beskriver vårdens och omsorgens aktörer: På
sida 103 beskriver man ideella organisationer som möjliga utförarer av vård
och omsorg medan man för övrigt bara nämner offentliga och privata aktörer.
I enlighet med bl.a. Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och
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Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based
medicine: how to practice and teach EBM, 2nd ed. Edinburgh & New York: Churchill
Livingstone, 2000.
Famnas Värdeforum – ett utvecklingsprogram för kvalitet och lederakap i vård och omsorg
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Landsting3, Framtidskommissionens4 eller Välfärdsutvecklingsrådet5 förslag
eller regeringens senaste uppdrag till Tillväxtverket att främja tillväxt och
nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social omsorg6 bör man
skilja mellan offentliga, privata och idéburna utförare inom vård och omsorg.

För Famna

Lars Pettersson
generalsekreterare
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Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och
Sveriges Kommuner och Landsting RSkr 2008/09:207
Framtidens civilsamhälle
Välfärdsutvecklingsrådet slutrapport
Uppdrag att främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social
omsorg S2013/792/FST

