Forum för Health Policy - Patientpris för bästa vårdinsats
Forum för Health Policy är en oberoende ideell förening med målet att driva på utveckling och
innovation i hälso- och sjukvården för att förbättra sjukvårdssystemet.
Patienter/brukare/närstående är i fokus.
Skicka in din/er patientberättelse där du/ni som patient/er/närstående upplever en
vård/rehabilitering/prevention utöver vad du/ni förväntat. Sista dag för anmälan är 30 maj
2020.

Kriterier för priset är:
•
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvården har aktivt och lyhört lyssnat på din/er berättelse med ömsesidig
respekt för varandras kunskap.
Vårdepisodens resultat ska ha gett ett gott resultat med hög patienttillfredsställelse.
Priset ska särskilt belöna nya eller oväntade arbetssätt som inneburit nytta för patient
och personal.
Du har upplevt en hög patientdelaktighet där vårdpersonalen både har motiverat
dig att vara följsam till ordinationer och instruktioner men även har visat respekt
för din kunskap om dina sjukdomar och lämpliga behandlingar.
En personlig hälsoplan, innehållande patientens mål och uppföljning, har formulerats av
patient och profession tillsammans, och dokumenterats i patientens journal.
Det är ett plus, men inget nödvändigt kriterium, om den vårdgivare/de vårdgivare som
belönas antingen tillämpat digitaliseringstekniken på ett klokt sätt eller bedrivit
framgångsrik samordning.

Du/ni som är patienter/närstående ta chansen och nominera till Forums patientpris. Syftet är
att lyfta fram vad patienter och närstående tycker är viktigt och samtidigt få fram en rad
intressanta berättelser för spridning och lärande.
Pris kommer att delas ut under september 2020.
Vi vill gärna publicera några av patientberättelserna. Genom att skicka in en patientberättelse
godkänner du/ni till publicering. Vi kommer inte publicera namn och bilder på personer
eller namn på kliniker/sjukhus utan att ha fått godkännande.
Några exempel:
Det kan t.ex. handla en ovanligt smidig vårdkedja där flera vårdgivare är inblandade och du som
patient/närstående ändå upplever att inte ha ”fallit mellan stolarna”, inga remisser har
hamnat fel och/eller du har inte varit tvungen att upprepa din patientberättelse flera gånger.
Hjälp oss att sprida goda exempel på en effektiv hälso- och sjukvård som verkligen är
personcentrerad. Forum för Health Policys styrelse utser vinnare. Pris erhålls av den/de
patienter/anhöriga som har nominerat vinnaren samt till den
läkare/klinik/vårdinrättning i fråga.

Forum för Health Policys patientpris för bästa vårdinsats
1. Vad heter du/ni? Mailadress?
2. Vem, vilka vill du/ni nominera?
3. Beskriv din/er vårdupplevelse mm, max 2000 tecken inkl blanksteg (motsvarar knappt
en A4 sida)
4. Beskriv vad som har åstadkommits, som du/ni inte förväntade dig/er max 3000 tecken
inkl blanksteg. (En övergripande beskrivning räcker)
Frågor till stöd – alla behöver inte besvaras exakt:
-vilka åtgärder har genomförts?
-flera vårdgivare inblandade?
-teamarbete?
-innovation?
-oväntat resultat?
-bemötande?
5. Varför vill du/ni nominera just den här vårdgivaren till Forums patientpris? Max 1000
tecken inkl blanksteg.
6. I hälso- och sjukvårdens sätt att arbeta ligger ofta fokus på brister som behöver åtgärdas.
För patientens bästa ska hälso- och sjukvården alltid vara vaksamma på och aktivt
förebygga risker och därmed verka för en stärkt patientsäkerhet. Vilket av följande
områden anser du är viktigast för patienter och/eller anhöriga (välj ett alternativ),
motivera också varför du anser detta (max 200 tecken).
-Inflytande
-Bemötande
-Ändamålsenlighet
-Tillgänglighet
Motivering:
7. Vilket är det viktigaste budskap du/ni vill dela med dig/er till övriga hälso- och
sjukvården? Max 1000 tecken inkl blanksteg.
Hjälp oss att sprida goda exempel av bra hälso- och sjukvård/omsorg som utgår från patienten!
Skicka in Ditt/Ert bidrag, senast den 30 maj 2020 till:
mari.mansson@healthpolicy.se
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