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Vilka är vi?

Mia Pontén Maria Lindqvist
Säljchef industriväskor VD och grundare, Patienthuset
Konsult, Patienthuset Frilansande journalist

Patient sedan år 2002: Patient sedan 1997:         
IBS Systemisk mastocytos
Ulcerös kolit Addisons sjukdom

Hjärnskadad dotter

2



Om Patienthuset

• Erbjuder professionell patientmedverkan

• Grundades juni 2018

• Ägs och drivs av kroniska sjuka

• En av få arbetsgivare i Sverige där det är fördel 
att vara sjuk när man söker arbete
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Vad är professionell 
patientmedverkan?

En patient som använder sig av sin erfarenhet, 
kunskap och upplevelse av sin vård och sin 
arbetslivserfarenhet för att utveckla hälso-
och sjukvården på ett oberoende sätt utifrån 
patienters behov.
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Patient inte lika med person
Patient Person

Professionell
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Patienthuset
Professionell 

patientmedverkan
Mötesplats/nätverk

Sjukvården
Medicinsk sjukvård

Läkemedelsbolag
Utveckla och erbjuda 
mediciner/hjälpmedel

Patientföreningar
Ger information /stöd till patienter

Politiker, 
myndigheter

och
tjänstemän

Patienterna

Privata företag
- E-hälsobolag
-Produktbolag
- Tjänstebolag

med flera

Forskare
Forskning
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Varför patientmedverkan?

• Effektivare vårdkedjor

• Skapar bättre underlag för satsningar / 
besparingar

• Patienten kommer fortare tillbaka till 
arbetslivet och kan bidra med skatteintäkter

• Minskar mänskligt lidande och psykisk ohälsa

• Nya arbetssätt och vårdmiljö för personalen

• Bättre underlag för inköpsplanering i vården
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Varför just professionell 
patientmedverkan?

• Enorm kunskaps- och tillgångsbank då många 
patienter med olika diagnoser samlas

• Oberoende

• Arbetar efter värdegrunden
- ”allt vi gör ska gynna patienter”

• Som patient och vårdpersonal kan det vara svårt 
att utveckla vården. Jämlik relation måste till!

• Skapar arbetstillfällen – patienter ska inte arbeta 
gratis!
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Exempel på patientmedverkan -
utveckling

Produkter/tjänster anpassade 
efter behov/funktion

Styr- och ledningsgrupper, vårdflöden, 
arbetssätt, miljö, service, 
patientbemötande

Behovsanpassad forskning
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Exempel, patientmedverkan i vården
Innovationsgruppens expertrådet

Innovationsgruppen:
• erbjuder en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som 

vill möta användare och vårdmiljöer.
• stöttar sjukhusets, och hela Region Uppsalas, interna innovatörer på deras resa 

med att utveckla en färdig produkt eller tjänst som ska användas i vården.

Behov patient / 
personal / verksamhet 
Idékraft

Företagen får 
information och lämnar 
in anbud

Produkt / tjänst 
implementeras

10



Ett resultat: Axel fick anpassad mat
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Exempel, patientmedverkan i 
läkemedelsindustrin

Medverkande på utvecklingsmöten för psoriasis och 
reumatism:
• Diskussion nya produkter / utveckling av gamla 

produkter
• Synliggör behoven hos patienterna
Resultat: minskar risken att satsa på ”fel” produkter. 
Produkter skapas efter behov och funktion.
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Patientmedverkan –
möjligheter i framtiden?!

• Arbetslivet

• Skolan / barnomsorg

• Socialt

• Samhällsstöd: hemtjänst, hjälpmedel m.m.

• Infrastruktur: tillgänglighet

Förebyggande
Under 

sjukdomstiden

Frisk alternativ 
anpassning efter 

sjukdom
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Tack för att ni lyssnade!

Välkommen att kontakta oss!

Maria Lindqvist Mia Pontén

kontakt@patienthuset.com

Tel. 070-288 80 54

http://www.patienthuset.se

14

mailto:kontakt@patienthuset.com


Frågor?
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