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Teknik

• Skriv gärna din organisation bredvid ditt namn 

• Använd lurar/headset.

• Vi har stängt av era mikrofoner och kameror.

• Du kan ställa frågor i chatten.

• I mobilen finns chatten längst ned i deltagarlistan.

• Vill du se talet i text? Klicka CC, Show subtitles

• Tålamod är bra att ha på Zoom! 

Men tveka inte att kommentera i chatten om något inte fungerar!



Dagens upplägg

12.00 Välkomna, Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare, 

Funktionsrätt Sverige och 

Marie Sten, första vice ordförande, Funktionsrätt 

Sverige

12.10 EUPATI Sverige – Bakgrund, syfte och 
mål, Cristin Lind, projektledare, Funktionsrätt Sverige

12.20 EUPATI Sverige, Utbildningarna, Maria 
Stålgren, utbildningsansvarig, Funktionsrätt Sverige

12.35 Vad är viktigt för er? Några frågor till er

12.50 Frågestund och nästa steg



Funktionsrätt Sveriges satsningar 

på att utbilda patientföreträdare

EUPATI Sverige

Utbildningsplattformens fokus:

• läkemedelsutveckling

• utveckling av medicintekniska 
produkter

• kliniska studier

• HTA-utvärderingar

Medel beviljat från Allmänna Arvsfonden.

Patientföreträdarutbildningen

Utbildningsplattformens fokus:

• patientföreträdarens roll

• svenska hälso- och sjukvårdens 
organisation och styrning

• politisk påverkan

• storytelling

Medel beviljat från Vinnova/Swelife.



Välkomna!
Marie Sten, första vice ordförande 

Funktionsrätt Sverige



Funktionsrätt Sverige

Paraplyorganisation med 49 medlemsförbund med 400 000 

medlemmar med alla typer av funktionsnedsättningar och 

kroniska sjukdomar.

Vårt intressepolitiska arbete utgår från FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, 

Funktionsrättskonventionen. Den gäller i Sverige sedan 2009.

Vårt kongressmål är rätten till jämlik hälsa.

Vårt mål är ett samhälle för alla.



Om EUPATI Sverige
Cristin Lind, Projektledare



• Stora framsteg inom den biomedicinska forskningen har lett till betydligt fler och 

mer komplexa valmöjligheter, där beslut ofta behöver tas i samråd mellan 

patienter, anhöriga och vårdpersonal.

• Ett ökat fokus på folkhälsa och prevention, där patienters och allmänhetens 

engagemang och kunskap är central

• Dessutom leder en ökad delaktighet till:

- att patienten, och patientens behov, sätts i centrum,

- att patienternas erfarenheter vägs in i överväganden och beslut,

- ett ökat förtroende för, och en demokratisering av, vård och forskning.

Patientmedverkan och inflytande i hälso- och sjukvård, Fem fallstudier på nationell nivå, Tillväxtanalys, rapport 2014/260

Varför behövs patientmedverkan och 
inflytande i vård och forskning?



EUPATI Sverige

Vad vi är

EUPATI Sverige är en nationell plattform för EUPATI, European Patients 

Academy for Therapeutic Innovation.

Vad vi gör

Vår roll är att utbilda och stödja patienter som kan samverka inom 

läkemedelsfrågor med offentlig sektor, myndigheter, forskare, beslutsfattare 

och läkemedels- och life science-industrin.

Vad vi vill

Vi tror att ökad patientdelaktighet inom utveckling av läkemedel, 

medicinsktekniska produkter och kliniska studier kan bidra till jämlik hälsa.



Utbilda 
patienter

Öka 
patient-
delaktighet

Etablera en plattform för 
samverkan med patienter

EUPATI Sveriges mål

Utbildningar ska tas fram för 

och med patient-, brukar-, 

anhörigorganisationer och deras 

medlemmar med stöd av 

industrin, akademin och 
offentlig sektor.

En hållbar nationell plattform 

ska etableras för att öka och 

sprida kunskap om EUPATI som 
en möjliggörare för patient-

delaktighet inom utveckling av

läkemedel, medicinsktekniska 

produkter och kliniska studier.



Ideell sektor
Patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer 
och deras medlemmar

Industri
Läkemedels-

och life science 

företag

Offentlig 

sektor

Akademi

Kvadrupelhelix 

En modell för 

innovation



Stöttande samarbetsorganisationer i 

Allmänna Arvsfondsansökan

• Nätverket mot cancer

• Socialstyrelsen

• Folkhälsomyndigheten

• Läkemedelsverket

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

• Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU)

• Vetenskapsrådet/kliniska studier Sverige

• De forskande läkemedelsföretagen, LIF

• Swelife

• Ågrenska

• EUPATI Foundation



Vår inspiration – EUPATI

Utbildningar för patienter Information för professionen om 

patientmedverkan

Verktygslåda EUPATI Nationella plattformar



Projekttidsplan  sept 2021 – sept 2024

• Ta fram utbildningar

• Planera för plattformens efterlevnad

• Genomföra utbildning, omgång 1

• Ta fram rekommendationer för patientdelaktighet

• Genomföra utbildning, omgång 2

• Sprida rekommendationer

År 1

År 2 

År 3

EUPATI Sverige ska leva vidare som en värdefull plattform för 

utveckling och innovation efter projektets slut.



EUPATI Sverige
Utbildningar

Maria Stålgren, Utbildningsansvarig



Intervju med Lars Winborg

Lars Winborg är kanslichef på Funktionsrätt Jönköping samt

EUPATI-utbildad patientföreträdare (EUPATI Fellow)

https://learning.eupati.eu/

I intervjun får vi höra om:

- erfarenhet av EUPATI utbildningen.

- uppdrag som EUPATI utbildningen möjliggjort och lett fram till

- varför behövs projektet EUPATI Sverige – en delaktig patient. 

https://learning.eupati.eu/)
https://handikappforbunden.sharepoint.com/:v:/s/Eupati/Eb4RBXvGURZIkbqWLKCPrqoBwElxE7G0pv2bDW6cD0TIaA?e=b6AemD


Utbildning  +  samskapande =  möjligheter

till utveckling och innovation



EUPATIS UTBILDNINGAR
Vad finns redan? Vad kan vi göra?

• Utbildningar på svenska och 

anpassade efter svenska 

förhållanden

• Ej diagnosspecifikt innehåll

• Digitala utbildningsmoduler 

kombinerat med självstudier, 

webbinarier/seminarier, 

workshops mm



EUPATI Global Utbildade 200+ EUPATI fellow (2012-2021)

Uppdrag före och efter utbildningen Före Efter

Ledarroll i patientorganisationer 58% 72%

Samverkan med läkemedelsföretag 22% 59%

Samverkan med myndigheter, regionala 

och kommunala verksamheter

14% 51%

Samverkan gällande Health Technology

Assessment (HTA): dvs utvärdering av 

metoder, vård- och teknikprocesser med 

syftet att säkra kvalité och 

kostnadseffektivitet

5% 14%

Vad leder EUPATI till?

Källa: https://eupati.eu/eupati-fellows-alumni

https://eupati.eu/eupati-fellows-alumni


Vad tycker ni?
Gå till www.menti.com och skriv koden 3916 7316

1. Hur mycket kände du till om EUPATI innan dagens möte? Mycket, en del, lite, 

inget alls.

2. Hur mycket erfarenhet har ditt förbund/organisation av medverkan inom 

utveckling av läkemedel, medicinsk teknik eller behandling? Mycket, en del, lite, 
inget alls.

3. Vad är viktigt att tänka på i starten av EUPATI utbildningen? Finns det något som 
är speciellt viktigt för dig vad gäller innehåll, upplägg eller tillgänglighet? Vilka 

ledord, värdering eller princip ska vi ha med oss?

4. Vilket ledord eller princip ska vi ta med oss?



Frågor?
Skriv din fråga i chatten.

Om vi hinner kan vi ta handuppräckning. 



Vid intresse kontakta 

EUPATI Sveriges

projektledare

Kontakta cristin.lind@funktionsratt.se

- Om du har frågor

- Om du vill bidra

Hör gärna av dig!

mailto:cristin.lind@funktionsratt.se

