
 

 

Patientriksdagen 2019 var startskottet på en förändringsresa för ökat patientinflytande. Nu 
fortsätter det viktiga arbetet och... 
 
 En webinarserie i tre delar med intressanta gäster, interaktiva workshops och givande diskussioner 
 
 
MODERATOR 
Göran Hägglund, tidigare socialminister 
 
PATIENTERNA STYR AGENDAN 
 
 Patientriksdagen 2019 var startskottet på en förändringsresa för ökat patientinflytande. Nu 
fortsätter det viktiga arbetet och vi är fulla av förväntan inför årets upplaga då vi åter igen samlar 
patientorganisationer, politiker och andra beslutsfattare till ett unikt tillfälle där patienter och 
patientföreträdare styr agendan och diskussionen. 
 
ÅRETS TEMA 
 
 Årets patientriksdag tar vid där förra årets avslutades. Patientlagen berör alla och är en fråga där vi 
kan stråla samman, samtala och gemensamt diskutera konkreta förslag och idéer. I år väljer vi att 
ytterligare fokusera på individuell vårdplanering och koordinering samt patientutbildning. 
 
TALARE 
 
Olivia Wigzell 
Generaldirektör Socialstyrelsen 
 
Marie Morell (M) 
Ordförande Sjukvårdsdelegationen 
 
Sineva Ribeiro 
Ordförande Vårdförbundet 
 
 Lisbeth Löpare 
Samordnare Nära vård, SKR 
 
Patrik Sundström 
Programansvarig för eHälsa, SKR 
 
Göran Hägglund 
Moderator och tidigare socialminister 
 
Fler talare kommer att tillkomma. 
 



 
UPPLÄGG – EN WEBINARSERIE 
 
 Årets patientriksdag kommer att genomföras i form av tre webinars. 
Det mycket uppskattade påverkanstorget, en form av interaktiv workshop, 
återkommer även i år men i digital form. Precis som förra året 
kommer även en rad intressanta gäster att dela med sig av insikter och 
kunskap. 
 
         * Det första webinaret innehåller en kortare introduktion till 
patientriksdagen och det arbete som gjorts tidigare, samt diskussioner 
kring patientutbildning. Webinariet äger rum 6 oktober 10:00 – 11:30. 
         * Under webinar nummer två diskuteras både individuell planering och 
hälsoplan – hur kan det göras bättre för patienterna? Webinariet 
äger rum 7 oktober 10:00 – 12:00. 
         * Det tredje och avslutande webinaret består dels av en summering av 
tidigare webinar och en framtidsinriktad diskussion med flera tunga 
beslutsfattare inom den svenska hälso- och sjukvården. Webinariet 
äger rum 13 oktober 10:00 – 11:15. 
 
ETT FORUM FÖR KUNSKAPSUTBYTE, ENGAGEMANG OCH PÅVERKAN 
 
Hälso- och sjukvården står fortsatt inför stora utmaningar, men också möjligheter. Med ett brett 
engagemang och fokus på att hitta lösningar på gemensamma utmaningar, snarare än 
diagnosspecifika frågor, kan vi tillsammans driva utvecklingen i en positiv riktning. 
 
VARMT VÄLKOMMEN TILL PATIENTRIKSDAGEN 2020! 
 
  Vi ser mycket framemot fortsättningen och hoppas på ditt deltagande. 
 
 


