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Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt, det vill säga rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla.  
 
Förslaget i helhet 

Sverige har i och med undertecknandet av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning åtagit sig att göra 
det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå och 
vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social 
och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande och deltagande 
i livets alla aspekter. Sverige är dock en bra bit från att uppfylla detta 
åtagande, inte minst när det gäller att säkerställa att kompetent 
personal finns inom de olika områden som behövs. Förslaget är dock 
ett steg i rätt riktning. 
Funktionsrätt Sverige ställer sig därför bakom förslaget i helhet. Det 
är en bra och riktig ambition att skapa likvärdiga och långsiktiga 
koordineringsinsatser i alla landsting och regioner. 
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Strategi för att säkerställa följsamhet till lagen  

Vi ser dock en risk i att landstingen inte tar till sig det nya 
lagförslaget. Tidigare erfarenheter visar att det inte är helt enkelt att 
implementera nya lagar i vården. Myndigheten Vårdanalys har 
analyserat hur den nya Patientlagen (2015) följs och konstaterat att 
den nya lagen trots alla goda intentioner inte gett patienten den 
starkare ställning i vården som var avsikten. Patienterna vet inte 
vilka rättigheter de har, och vården vet inte om att de ska informera 
om den nya lagen.  
Funktionsrätt Sverige delar därför utredningens uppfattning att det 
ska ske en utvärdering. Vi skulle däremot redan nu, gärna se en 
strategi för vad man ska göra för att säkerställa att lagen följs. Inte 
minst är det viktigt då det inte alltid står klart för patienten om det 
finns ett ansvar för koordinering eller inte. 
 
Några övriga synpunkter 

Funktionsrätt Sverige anser att koordineringsinsatser ska vara 
möjliga såväl inom primärvård som slutenvård. Vi anser också att 
förbyggande insatser ska omfattas, särskilt när det gäller unga 
vuxna. Det är viktigt att se eventuella hinder tidigt, för att inte 
riskera onödig funktionsnedsättning och sjukskrivning längre fram i 
livet. Vi anser också att det är bra att koordinatorn ska fungera som 
kontaktperson både intern och externt, samt delta i arbetet med att ta 
fram en rehabiliteringsplan. 
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