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Det är viktigt för Novartis att patienter och vårdgivare förstår vad de kan förvänta sig av oss.
Novartis samarbetar med patienter och anhöriga runtom i världen för att upptäcka nya sätt att
förbättra och förlänga människors liv. Vi arbetar med vetenskapligt baserad innovation som en
väg att hantera utmanande hälsoproblem. Genom att arbeta tillsammans kan vi förbättra för
patienter och utveckla vården.
Ladda ner Novartis löfte till patienter och vårdgivare (PDF) [3]

Respektera och förstå patientens perspektiv
Vi arbetar aktivt med att lyssna på insikter och erfarenheter från patienter och anhöriga, för att
på så sätt få hjälp att fatta beslut som gynnar patienter, vården och Novartis.
Vi erbjuder information och kunskap som ger patienter möjlighet att söka rätt vård och som
underlättar för vården att behandla sina patienter på bästa sätt.
Vi arbetar för att för att göra våra produkter lättare att använda och vi ska föra en aktiv dialog
med patienter och anhöriga om hur vi bäst uppnår detta.
Vi ansvarar för att sjukvården får medicinsk information om våra produkter, så att de kan ge
bästa möjliga vård.
Vi respekterar patienternas oberoende och integritet och arbetar för ökad transparens.

Ökad tillgång till våra läkemedel
Vi ska arbeta med patienter, myndigheter och andra aktörer som ingår i vårdkedjan, för att
hjälpa patienter att få den medicin de behöver, när de behöver dem.

Vi strävar efter att ge patienter tillgång till våra läkemedel genom att
arbeta med forskning och utveckling inom de områden där behoven är som störst
kontinuerligt fortsätta göra våra läkemedel tillgängliga för så många som möjligt
stärka hela vårdkedjan genom konstruktiva samarbeten.
Vi fortsätter att utveckla lösningar för ökad tillgänglighet, exempelvis genom assistansprogram
och samarbeten med olika aktörer i samhället, men också genom att tillhandahålla generiska
läkemedel och biosimilarer.
Vi undersöker alla alternativ för att ge patienter tillgång till våra mediciner i klinisk forskning,
där möjlighet och behov finns.
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Genomförande av kliniska prövningar
Vi förbinder oss att lyssna till patienternas insikter tidigt i utvecklingsprocessen, samt
kontinuerligt arbeta med att förbättra den information vi delar med patienter före, under och
efter en klinisk prövning.
Vi ska arbeta för att förbättra tillgången till, och deltagandet i, kliniska prövningar genom att
använda insikter från patienter vid design av studier, utforska nya tekniska lösningar samt
säkerställa att samhällets mångfald tas tillvara i studierna.
Resultaten av kliniska prövningar ska användas för att främja folkhälsan och vi förbinder oss
att ge patienter och andra tillgång till information och resultat från studierna, oavsett om de är
positiva eller negativa.
Vi ska offentliggöra resultaten efter avslutad klinisk prövning på clinicaltrials.gov och
EudraCT. Vi ber också de oberoende sponsorerna för alla prövarinitierade studier som stöds
av Novartis att offentliggöra alla resultat.
Efter avslutade framgångsrika kliniska program strävar vi efter att registrera våra nya
läkemedel i alla länder där patienter deltagit i studier. När ett läkemedel är registrerat men inte
kommersiellt tillgängligt, arbetar vi för att tillhandahålla det till de patienter som deltog i studien

för att säkerställa att behandlingen inte avbryts.

Ökad transparens och rapportering
Vi ska dela information om våra samarbeten med vårdpersonal och patientorganisationer
samt publicera finansiellt och relevant icke-ekonomiskt stöd.
Vi ska rapportera regelbundet om arbetet kring dessa åtaganden.
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Patienter har unik kunskap. Kunskap som kan omsättas till nytta i vården om vi ges möjlighet.
Vården blir bättre, effektivare och säkrare om patienterna är välinformerade och, med hänsyn
till sina förutsättningar, kan delta aktivt och påverka vården utifrån sitt perspektiv och sin roll.
Trots att det finns mycket att vinna för alla parter så tas inte patienternas erfarenheter till vara.
Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på
vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum.
Om alla är överens – varför händer då inte mer? Hur kan vi på riktigt sätta patienten i fokus?
Att låta patienten stå i centrum var utgångspunkten när arbetet med den första
patientriksdagen inleddes. Patientriksdagen är en arena för patienterna, en plats där patienter
och beslutsfattare kan mötas och patienter komma till tals. 2019 gick den första
patientriksdagen av stapeln. Ett stort antal patientföreträdare och beslutsfattare var på plats

för att diskutera hur patientens inflytande över sin vård kan stärkas.
Temat för patientriksdagen 2019 var patientlagen. I rapporten från dagen kan du bland annat
läsa om diskussionerna kring patientlagen som skedde under patientriksdagens
påverkanstorg och de förändringsförslag som deltagarna röstade fram. Patientlagen infördes
för fem år sedan men har inte fått det genomslag som den borde.
Att stärka patienternas ställning och öka möjligheten till delaktighet är ett mål i sig. Men för att
kunna möta den framtidsutveckling som vi går till mötes måste patienter involveras.
Vi fortsätter därför att gå på djupet och årets patientriksdag tar vid där förra årets avslutades.
Patientlagen berör alla och är en fråga där alla kan stråla samman, samtala och gemensamt
diskutera konkreta förslag och idéer. Patientriksdagen 2020 fokuserar ytterligare på individuell
vårdplanering och koordinering samt patientutbildning.
Patientriksdagen 2020 arrangeras av Astma- och allergiförbundet, Blodcancerförbundet,
Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet
och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.
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