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Bakgrund  

• Enkätundersökningen skickades till 2 600 patient- och 
funktionsrättsorganistioner i Sverige

• Undersökningen genomfördes av FOKUS Patient den 17-30 juni

• Frågorna baseras på internationell enkätundersökning 
genomförd i 22 länder av organisationen Patient View

• Första gången svenska resultat redovisas separat. Tidigare 
enkäter har redovisats på nordisk nivå



Syfte med enkätundersökningen

• Undersöka hur medlemmar i svenska patient- och 
funktionsrättsorganisationer ser på sina möjligheter att påverka och 
bidra till hälso- och sjukvården

• Förstå hur medlemmar i organisationerna ser på sin roll och uppgift

• Få underlag för att jämföra med patientorganisationer i andra länder

• Avstamp för förbättringsarbete för ökat patientinflytande i hälso- och 
sjukvården



50% av respondenterna är medlemmar på lokal nivå
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a. Lokal nivå (n = 130) b. Regional/distriktsnivå (n = 78) c. Nationell/riksnivå (n = 58)

1. På vilken nivå företräder du din organisation, eller: är

du medlem i din organisation?

a. Lokal nivå (n = 130) b. Regional/distriktsnivå (n = 78) c. Nationell/riksnivå (n = 58)

• Mycket bred täckning av 
sjukdomsområden, diagnoser och 
funktionshinder

• 63 % kvinnor har svarat

• 266 respondenter



Resultat: Aktiviteter för medlemmarna 
prioriteras före externt arbete 

• Organisationerna fokuserar på interna aktiviteter för medlemmarna, 
utbildning, sociala aktiviteter, träning, nyhetsbrev, etc.

• Majoriteten av medlen läggs på dessa insatser för medlemmarna

• Mindre fokus på externa, utåtriktade aktiviteter såsom opinionsbildning, 
kunskapsspridning och samarbete med andra organisationer och aktörer 

• Hemsidan: viktigaste kanalen för information till medlemmar och andra 

• Sociala medier: begränsad proaktivitet och synlighet. Facebook vanligast.

• Flera saknar helt sociala medier eller uppdaterar sällan



Resultat: Samarbete med andra 
organisationer och aktörer varierar stort

• Många organisationer träffar och samverkar med andra organisationer, men andra 
inte alls

• Många anser att man skulle vinna på ökad samverkan över organisationsgränser då 
man har gemensamma intressen och kan lära av varandra

• Stor spridning i hur aktivt man samverkar med andra aktörer som beslutsfattare, 
politiker och tjänstemän, hälso-och sjukvården, läkemedelsföretag och andra

• Proaktivitetsnivå kan bero på storlek, resurser, kunskapsnivå och intresseområden

• Proaktivitet kan variera beroende på nivå; nationellt förbund, regional organisation 
eller lokalförening
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Nätverkande med andra aktörer i hälso- och sjukvården

Sweden International

• Internationellt ses en positiv trend. En 
ökning med 10 % av kontakter med 
andra aktörer mellan 2012 och 2018  

• Variationer finns mellan olika aktörer; 
politiker, myndigheter, hälso-och 
sjukvården, mfl.

Jämförelse med Patient View undersökning i 22 länder: 
Svenska respondenter har mer kontakt med andra i hälso-
och sjukvården i jämförelse med andra länder

Q15: Träffar organisationen på din nivå regelbundet någon inom den lokala/regionala hälso/sjukvården?



Stor spridning i uppfattning om hur känd 
den egna organisationen är

• Tror du att media känner till din organisation? 

Mycket väl: 11 % Ganska väl: 40 % Troligen något: 40 % Inte alls: 9 %

• Tror du att beslutsfattare (tjänstemän/politiker) känner till din organisation?

Mycket väl: 18 % Ganska väl: 38 % Troligen något 38 % Inte alls: 8 %

• Tror du att allmänheten känner till din organisation? 

Mycket väl: 5 % Ganska väl: 28 % Troligen något: 53 % Inte alls: 13 %

Fråga 21,22, 23



Möjlighet att bidra, synas och påverka
- stor tveksamhet hos många 

• Upplever du att medlemmar på din nivå känner sig sedda och hörda av sjukvårdens 
aktörer? 

Ja: 14 % Kanske: 52 % Nej: 32 %

• Anser du att organisationen på din nivå kan påverka hur hälso- och sjukvården bedrivs 
och utvecklas? 

Ja: 38 % Kanske 47 % Nej 14% 

• Tror du att din organisation kan påverka lagstiftning och regelverk på riksnivå? 

Ja absolut: 19 % Ja i någon mån: 36 % Eventuellt: 29 %      Nej: 15 %

Fråga 25, 26,27



FOKUS Patient 
summerar:
Svensk patient-
och 
funktionsrörelse 
är en outnyttjad 
resurs 

Över 1 miljon svenskar är medlemmar i en patient- eller 
funktionsrättsorganisation

Stor samlad erfarenhet, kunskap och vilja att bidra till 
och påverka hälso- och sjukvården

Enorm potential att bidra till en bättre och mer 
patientcentrerad hälso- och sjukvård 

Patientmedverkan enligt lag, men kan bli bättre och på 
jämlika villkor

Ökad samverkan mellan hälso-och sjukvårdens aktörer 
kan ge bättre vårdresultat och ökad livskvalitet för 
patienter, brukare och anhöriga



Vill ni veta mer om 
enkätundersökningen 
och vårt arbete för ökat 
patientinflytande; 
kontakta teamet bakom 
FOKUS Patient!

Tack!


