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Din Vård – tidning och hemsida
för dagens vårdkonsument

Varannan svensk anser att det finns stora skillnader i behandlingskvalitet mellan
svenska sjukhus. Nästan två av tre vet att man kan välja sjukhus. Men en majoritet
säger att de inte vet hur man gör jämförelser om vilka alternativ som är bäst*. 
Det är hög tid att svensken får lika god konsumentinformation om sjukvården som
om andra tjänster. Tidningen Din Vård, som utkommer med sitt första nummer 
i SvD 12 oktober, vill fylla tomrummet.

Det är självklart att kunna jämföra kameror, bilar och semesterresor. Är inte sjukvård
ännu viktigare? Jovisst – men trots att vi idag har rätt att välja husläkare och sjukhus
saknas information: som ger oss kunskap att göra aktiva val, som berättar vilka
behandlingar som är bäst och hur man gör för att navigera i sjukvården.

Tidningen Din Vård är det första försöket att göra konsumentjournalistik om sjukvård. 
Vi planerar nu för tre utgåvor under 2006: februari, maj och oktober. Några teman
kommer att vara genomgående:

• Var får du den bästa vården?
• Så blir du en stark och kunnig vårdkonsument!
• Hur navigerar du i sjukvårdssystemet?

Vi bjuder också in till konsumentranking av sjukhusen i Din Vårds spridningsområde.
På www.dinvard.se kan läsarna ge sina omdömen – ett viktigt komplement till mer
vetenskapliga utvärderingar. Var du nöjd med ditt besök? Rekommenderar du sjuk-
huset?

Inledningsvis når vi Mellan-Sverige. Ambitionen är att ge ut Din Vård som en egen tid-
ning i hela landet. Vi skulle också vilja sprida Din Vård till väntrum och andra delar av
sjukvården.

Din Vård ges ut av tankesmedjan Health Consumer Powerhouse med verksamhet i
Bryssel och Stockholm. Vi utvecklar vårdkonsumentindex i Sverige och på EU-nivå.

För mer information kontakta:
VD Johan Hjertqvist
Email: johan.hjertqvist@healthpowerhouse.com
Tel: 0768-94 23 06.

* Källa: Health Consumer Diagnosis våren 2005, Sifo-undersökning gjord på
uppdrag av Health Consumer Powerhouse, 1000 telefonintervjuer.


