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Slutsatser	  och	  rekommenda3oner	  



Varför	  studera	  pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsen?	  
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Pa3entcentrering	  och	  pa3entdelak3ghet	  allt	  mer	  i	  
fokus	  

•  Pa3enters	  erfarenheter	  och	  
perspek3v	  är	  vikAga	  för	  aB	  
uCorma	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  på	  
eB	  ändamålsenligt	  säB	  

•  Flera	  reformer	  har	  sy=at	  3ll	  aD	  
stärka	  individens	  ställning	  	  
i	  hälso-‐	  och	  sjukvården:	  
-‐  VårdgaranAn	  
-‐  Vårdval	  
-‐  PaAentlagen	  
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E=erfrågan	  på	  delak3ghet	  ökar	  men	  det	  saknas	  kunskap	  
om	  pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsen	  

•  Medborgardialoger,	  dialogforum	  och	  hearings	  
•  PaAentråd	  och	  funkAonshinderråd	  
•  PaAenterfarenheter	  som	  experAs	  
•  Remissinstanser	  
•  DelakAghet	  i	  utredningar,	  utvecklingsarbeten	  och	  referensgrupper	  

6	  

•  Det	  saknas	  kunskap	  om	  den	  svenska	  paAent-‐	  och	  
funkAonshinderrörelsen	  

•  Det	  saknas	  gemensamma	  principer	  för	  samråd	  
•  Det	  är	  svårt	  för	  myndigheter	  och	  landsAng	  aB	  veta	  vilka	  

företrädare	  de	  ska	  bjuda	  in	  och	  vilka	  de	  talar	  för	  

Men…	  



Pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsens	  roller	  
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ED	  antal	  stora	  trender	  påverkar	  pa3ent-‐	  och	  
funk3onshinderrörelsen	  
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Individualisering	  och	  nya	  säB	  aB	  organisera	  sig	  

Ökat	  fokus	  på	  pa3entcentrering	  och	  pa3entdelak3ghet	  

Demografiska	  förändringar	  

Snabb	  kunskapsutveckling	  med	  ökad	  specialisering	  

Ny	  kommunika3onsteknik	  

Privata	  uLörare	  och	  sjukvårdsförsäkringar	  



Projektets	  sy=e	  är	  aD	  ge	  underlag	  för	  aD	  stärka	  
pa3enternas	  kollek3va	  deltagande	  genom	  aD…	  

…	  bidra	  med	  kunskap	  om	  den	  	  
svenska	  pa3ent-‐	  och	  funk3ons-‐
hindersrörelsen	  

…	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  samverkan	  mellan	  
rörelsen	  och	  regering,	  myndigheter	  
och	  lands3ng	  fungerar	  

…	  peka	  på	  möjliga	  utvecklings-‐
områden	  för	  hur	  paAenters	  
kollekAva	  organisering	  kan	  bidra	  	  
i	  uCormningen	  av	  hälso-‐	  och	  
sjukvården	  
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Folkrörelsemodellen	  dominerar	  och	  är	  basen	  för	  
pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsen	  

•  Medlemsdemokra3	  och	  
omfaBande	  lokal	  organisering	  

•  RäPgheter	  snarare	  än	  
välgörenhet	  

•  Röst	  i	  samhället	  snarare	  än	  
leverantör	  av	  social	  service	  

•  Uppkopplade	  mot	  staten	  
snarare	  än	  fristående	  aktörer	  
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Pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsen	  består	  av	  en	  
mångfald	  av	  aktörer	  som…	  
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De	  65	  organisa3onerna	  med	  statsbidrag	  har	  en	  halv	  
miljon	  medlemmar	  

•  500	  000	  medlemmar	  
•  3	  000	  lokala	  och	  regionala	  föreningar	  

Källa:	  Socialstyrelsen	  
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Antal	  medlemmar	  

Layout	  

•  ReumaAkerförbundet	   	   	  (49	  000)	  
•  Riksförbundet	  HjärtLung	   	  (40	  000)	  
•  Hörselskadades	  Riksförbund	   	  (29	  000)	  

Tre	  stora	  

•  Lungcancerförbundet	  Stödet	   	  	  	  	  	  	  (310)	  
•  Narkolepsiföreningen	  i	  Sverige	   	  	  	  	  	  	  (245)	  
•  Föreningen	  för	  de	  	  	  	  	  	  	  
Neurosedynskadade	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  (217)	  

Tre	  små	  



Organisa3onerna	  blir	  fler	  men	  mindre	  

Källa:	  Socialstyrelsen	  
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De	  stora	  organisa3onerna	  tappar	  medlemmar	  

>	  15	  000	  
medlemmar	  

5	  000	  -‐	  15	  000	  
medlemmar	  

<	  5	  000	  
medlemmar	  

Källa:	  Socialstyrelsen,	  Arvsfonden	  samt	  organisaAonernas	  årsredovisningar	  2013	  	  	  

<	  5	  000	  
medlemmar	  
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Statens	  stöd	  och	  bidrag	  utgör	  mer	  än	  en	  tredjedel	  av	  
organisa3onernas	  intäkter	  

Källa:	  Socialstyrelsen,	  Arvsfonden	  samt	  organisaAonernas	  årsredovisningar	  2013	  	  	  
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Organisa3onerna	  prioriterar	  den	  företrädande	  	  
rollen	  högt	  

Källa:	  Vårdanalys	  enkät	  All	  organisaAonerna	  

18	  

Vad	  är	  er	  vik3gaste	  funk3on?	  	  



Men	  för	  många	  medlemmar	  är	  informa3on	  en	  vik3g	  
anledning	  3ll	  medlemskap	  

Källa:	  Vårdanalys	  enkät	  All	  medlemmar	  i	  fem	  organisaAoner	  
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Bland	  alterna3ven	  nedan:	  vilka	  är	  de	  3	  vik3gaste	  skälen	  3ll	  aD	  du	  är	  
medlem	  i	  din	  organisa3on?	  Figuren	  gäller	  det	  enskilt	  vik3gaste	  skälet.	  



Få	  organisa3oner	  har	  tagit	  en	  uLörande	  roll	  

•  PoliAsk	  e_erfrågan	  på	  ideella	  
organisaAoner	  som	  uCörare	  	  

•  Få	  paAent-‐	  och	  funkAonshinder-‐
organisaAoner	  är	  direkt	  involverade	  	  
i	  uCörande	  av	  vård	  och	  omsorg	  –	  
endast	  3	  av	  40	  i	  Vårdanalys	  enkät	  	  
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Många	  målgrupper	  är	  vik3ga	  för	  organisa3onerna	  

Källa:	  Vårdanalys	  enkät	  All	  organisaAonerna	  
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Organisationernas målgrupper för 
påverkansarbete: ”När ni som organisation 
företräder 
era medlemmar/ert diagnosområde som 
grupp, vilka riktar sig detta arbete mot? 
Ange 
ett svar för varje alternativ där 0 betyder 
inte alls och 5 väldigt mycket.”	  

”När	  ni	  som	  organisa3on	  företräder	  era	  medlemmar/ert	  diagnosområde	  
som	  grupp,	  vilka	  riktar	  sig	  deDa	  arbete	  mot?”	  
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Pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsens	  framväxt	  

Sex	  utmaningar	  framöver	  

Slutsatser	  och	  rekommenda3oner	  



Utmaning	  1:	  AD	  förena	  pa3ent-‐	  och	  
funk3onshinderorganisa3onernas	  roller	  

Företräda	  

Delak3ghet	  

Stödja	  

Kri3sk	  granskning	  
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Utmaning	  2:	  AD	  säkra	  en	  bred	  representa3on	  av	  
pa3enter	  och	  personer	  med	  funk3onsnedsäDning	  

•  Tre	  procent	  är	  medlemmar	  

•  Vissa	  grupper	  är	  svagt	  representerade	  
eller	  saknar	  helt	  representaAon:	  

-‐  Personer	  med	  psykisk	  ohälsa	  

-‐  MulAsjuka	  

•  Myndigheter	  och	  landsAng	  behöver	  
förhålla	  sig	  3ll	  bristande	  
representa3vitet	  
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Utmaning	  3:	  AD	  möta	  e=erfrågan	  på	  delak3ghet	  	  
med	  räD	  kompetens	  och	  kapacitet	  

•  Ökad	  e=erfrågan	  i	  grunden	  posiAvt	  för	  
organisaAonerna	  

•  Många	  organisaAoner	  viBnar	  om	  aB	  de	  har	  	  
svårt	  aD	  värva	  och	  ak3vera	  medlemmar	  

•  Både	  myndigheter,	  landsAng	  och	  organisaAonerna	  
själva	  pekar	  på	  aB	  förmågan	  hos	  företrädarna	  
varierar	  

•  Myndigheter,	  landsAng	  och	  organisaAonerna	  
behöver	  förhålla	  sig	  All:	  
–  Utbildning	  av	  företrädare	  
–  Prioriteringar	  i	  när	  samverkan	  bör	  ske	  
–  ErsäDning	  All	  företrädare	  
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Utmaning	  4:	  AD	  möta	  e=erfrågan	  på	  	  
eD	  bredare	  pa3entperspek3v	  
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Sällsynt	  
diagnos	  

ReumaAska	  
sjukdomar	  

Hjärt-‐	  och	  
lungsjukdom	  

Hörsel-‐
nedsäBning	  

Diabetes	  
Bröstcancer	  

PaAent-‐
perspekAv	  



Utmaning	  5:	  AD	  uLorma	  strategier	  och	  ru3ner	  för	  
samverkan	  

•  Hämta	  in	  paAent-‐	  och	  
funkAonshinderperspekAv	  i	  en	  
enskild	  fråga	  

•  Bred	  dialog	  om	  verksamheten	  

•  Förankra	  pågående	  arbete	  

•  Sprida	  informaAon	  

•  Samverkan	  med	  alla	  intresserade	  
aktörer,	  med	  paraplyorganisaAoner	  
eller	  med	  urval	  av	  organisaAoner	  

•  Dialog	  med	  särskilt	  utvalda	  
personer	  

•  Kunskapsinhämtning	  direkt	  från	  
paAenter	  genom	  exempelvis	  
fokusgrupper,	  enkäter	  och	  
paAentrapporterade	  uCallsmåB	  
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För	  myndigheter	  och	  lands3ng	  fyller	  
samverkan	  flera	  behov,	  ibland	  sam3digt	  

Det	  finns	  många	  säD	  aD	  hämta	  in	  
pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderperspek3v	  



Utmaning	  6:	  AD	  uLorma	  statens	  stöd	  och	  bidrag	  3ll	  
pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsen	  
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Statsbidraget	  All	  handikapporganisa-‐Aoner	  183	  miljoner	  kronor	  per	  år	  
3	  §	  En	  handikapporganisa0on	  skall	  	  för	  a4	  få	  statsbidrag	  
•  verka	  för	  förändringar	  inom	  eD	  flertal	  samhällsområden	  av	  betydelse	  för	  personer	  med	  funkAonshinder	  

•  ha	  en	  riksomfaBande	  organisaAon	  med	  eB	  lokalt	  eller	  regionalt	  förankrat	  föreningsliv	  i	  minst	  3o	  län	  
•  ha	  minst	  500	  medlemmar	  

Tilldelningen	  per	  organisaAon	  
minskar	  –	  men	  inte	  per	  medlem	  

Medlemmarna	  e_erfrågar	  
informaAon	  –	  bör	  den	  stödjande	  
rollen	  också	  uppmärksammas?	  

Ny	  it-‐teknik	  gör	  det	  möjligt	  aB	  
mötas	  på	  andra	  säB	  än	  i	  en	  
lokalförening	  

Nya	  säB	  aB	  organisera	  sig	  
utmanar	  tradiAonell	  
folkrörelsemodell	  



Det	  är	  en	  utmaning	  aD	  uLorma	  statens	  stöd	  och	  	  
bidrag	  u3från	  eD	  helhetsperspek3v	  

•  Allmänna	  arvsfonden	  	  •  Statsbidrag	  för	  viss	  verksamhet	  inom	  funkAonshinderområdet	  	  •  Statsbidrag	  All	  närståendeorganisaAoner	  	  •  Statsbidrag	  All	  ungdomsorganisaAoner	  	  •  Statsbidrag	  All	  verksamhet	  inriktad	  mot	  hiv/aids	  och	  vissa	  andra	  smiBsamma	  sjukdomar	  	  •  Biståndsbudgeten	  	  •  Anskaffning	  och	  placering	  av	  ledarhundar	  	  •  Tolkservice	  för	  förtroendevalda	  i	  vissa	  organisaAoner	  	  
•  PRIO	  psykisk	  ohälsa	  •  Indirekta	  och	  generella	  stöd	  som	  viss	  skaBebefrielse,	  avdragsräB	  för	  gåvor	  och	  lönebidrag	  
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Exempel	  på	  statliga	  
intäktskällor	  3ll	  pa3ent-‐	  och	  
funk3onshinderrörelsen	  
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Pa3ent-‐	  och	  funk3onshinderrörelsens	  framväxt	  

Sex	  utmaningar	  framöver	  

Slutsatser	  och	  rekommenda3oner	  



Tre	  slutsatser	  om	  dagens	  pa3ent-‐	  och	  
funk3onshinderrörelse	  
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•  En	  ökad	  e=erfrågan	  tänjer	  organisa3onernas	  
kapacitet	  och	  kompetens	  som	  företrädare,	  vilket	  
ställer	  krav	  på	  utbildning	  och	  på	  prioriteringar	  

•  PaAent-‐	  och	  funkAonshinderorganisaAonerna	  
fyller	  flera	  vik3ga	  roller,	  men	  med	  begränsade	  
resurser	  måste	  de	  prioritera	  mellan	  den	  
stödjande	  och	  den	  företrädande	  rollen	  

•  Det	  är	  bra	  aB	  fler	  grupper	  blir	  representerade,	  
men	  organisaAonerna	  måste	  också	  kunna	  samlas	  
bakom	  breD	  pa3entperspek3v	  genom	  en	  
paraplyorganisaAon	  



Två	  rekommenda3oner	  3ll	  regering,	  lands3ng	  	  
och	  myndigheter	  
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•  Regering,	  myndigheter	  och	  landsAng	  bör	  
utveckla	  tydliga	  strategier	  och	  ru3ner	  för	  
samverkan	  med	  rörelsen,	  bland	  annat	  för	  	  
aB	  hantera	  aB	  alla	  grupper	  inte	  är	  lika	  starkt	  
representerade	  

•  Regeringen	  bör	  se	  över	  statens	  stöd	  och	  bidrag	  
uAfrån	  eB	  helhetsperspekAv	  och	  ta	  hänsyn	  All	  	  
aB	  säBen	  aB	  organisera	  sig	  förändras	  




