
Dialogmöte 
4 december 2018 inom 
NT-rådets arbete med 
Patientsamverkan



Disposition
§ Check-in
§ NT-rådets arbetsgrupp för patientsamverkan och vad vi lärt

oss under året
§ Hur rådet för styrning med kunskap arbetat fram en policy för

patientsamverkan och vad de ser som nästa steg
§ Diskussion 1: Hur skulle vi kunna ansluta oss till arbetssätt

inom Rådet för styrning med kunskap
§ Diskussion 2: Utkast till policy för patientsamverkan i NT-

rådet
§ Ut-checkning med nästa steg



NT-rådets arbetsgrupp för 
patientsamverkan och vad vi lärt 

oss under året 

2018 i revy



Aktiviteter

§ Rekrytering av Rådgivare Patientsamverkan 
§ Observation av NT-rådets arbete 
§ Två workshops för inventering av NT-rådets och patientföreträdares 

uppfattning om hur samverkan sker och hur den kan utvecklas
§ Intervju NSMA (Spinraza)
§ Deltagande i externa möten (LIF, KI Etik, HTAi)
§ Löpande Kvalitetssäkring av enskilda rekommendationer (jfr möte 

med Huvudvärksförbundet)
§ Bildande av en arbetsgrupp Patientsamverkan
§ Samverkan med Kommunikationsgruppen



Varför är patientsamverkan i NT-rådet 
viktigt?
§ Utveckling och förbättring av samverkansmodellen kan inte 

ske i isolering. Patienter och närstående är viktiga partners.
§ Bidrar till  NT-rådets målsättning att företräda 

kunskapsbaserad och jämlik vård med stort etiskt 
ansvarstagande

§ Från såväl patientföreningar som enskilda 
patientrepresentanter finns önskemål om att vara mer 
systematiskt involverade i införandeprocessen



Utvecklingsbehov
§ Mer strukturerade samverkansformer med ett tydligt syfte behövs. 

Det är viktigt att NT-rådet och patientföreningarna formulerar 
gemensamma mål för patientinvolveringen. 

§ Svårt att hitta och förstå den information som finns, vilket enligt 
patientföreträdare påverkar patienternas förmåga och möjlighet att 
aktivt delta i processen. 

§ Ordnat införande är en viktig infrastruktur men det finns brister i 
transparens och förutsägbarhet, vilket på sikt kan urholka processens 
legitimitet.

§ Patienternas erfarenheter av läkemedelsanvändning, livskvalitet och 
biverkningar behöver bättre  tas tillvara i de hälsoekonomiska 
värderingarna och i uppföljningsprocessen.



Nivå Beskrivning Verktyg

Utveckling av NT-
rådets verksamhet

Samverkan på policynivå med 
företrädare för patient- / och 
brukargrupp för att utveckla 
verksamhet och arbetssätt

- Dialogmöten med en grupp av patient- och brukarföreträdare en gång per 
termin
- Samarbete med TLV inom patientsamverkan
- Anlitande av Rådgivare Patientsamverkan och bildande av arbetsgrupp
- [To do – fastställa Värdegrund och policy för patientsamverkan]

Kvalitetssäkring av 
enskilda 
rekommendationer

Konsultation angående 
organisations- och 
verksamhetsnivå med 
företrädare för patient-
/brukargrupp samt enskilda 
patienter och anhöriga i enskilda 
rekommendationsärenden.

- Löpande utvärdering tillsammans med Nätverket SMA av ärendet 
Spinraza vid SMA för att utveckla case

- [Idéer framarbetade i dialogmöten och i rådet: 
- Information till patientföreträdare vid ärendes inledning]
- Utveckla en behovsbedömning för varje ärende – ta med som 

fråga i checklista när ärende inleds]
- Titta på relationen patient/specialist och undersöka vad det kan 

finnas för verktyg för att underlätta vårdens arbete med att 
informera patienterna – t ex enkel kommunikation som är 
begripligt för alla]

- Rundabordssamtal med professionsrepresentanter och 
patientrepresentanter tillsammans

- Enkäter m.m. för kunskapsinhämtning

Arbetssätt


