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Skrivelse rörande funktionsrätts- och
konsumentrörelsens möjligheter att delta i
standardiseringsarbetet
Att delta i standardiseringsarbetet är ett viktigt sätt att säkerställa
efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och universell utformning. Genom standarder,
för till exempel förpackningar, bidrar man till att fler klarar av sin
vardag på egen hand.
Att delta i standardiseringsarbete tar dock mycket tid och är
kostsamt. För att säkerställa ideella organisationers deltagande i
standardisering finns därför en öronmärkt finansiering som går till
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, även kallat
SKA-rådet.
Dessa medel har nu redan tagit slut för 2018 vilket innebär att SKArådet inte kommer att kunna finansiera vårt deltagande i
standardiseringsarbeten som påbörjas nu eller under återstoden av
året. Detta är mycket bekymmersamt. Bland annat innebär det att

organisationer som representerar användare, patienter och
konsumenter inte kommer att kunna delta i arbetet med att ta fram
standarder för hälsoappar.
I hälso- och sjukvården blir det allt vanligare med appar och
produkter som utgör ett stöd för dig och din hälsa. Vissa av dessa
produkter räknas som medicintekniska produkter som förskrivs till
patienter inom ramen för sjukvården. Det stora flertalet ligger dock i
gränslandet och omfattas därför inte av sjukvårdens krav på
tillgänglighet. Det kan till exempel handla om spel som tränar den
kognitiva förmågan, stegräknare, appar som påminner dig om att ta
dina läkemedel eller göra fysiska övningar, appar för att hålla koll på
vad man äter och vilka effekter det får på ens välmående eller som
mäter sömn och rörelse och som utgör ett viktigt beslutsstöd för både
patienten och läkaren. Den här typen av produkter kommer att bli ett
allt viktigare stöd för patienter i deras egenvård. Därför är det viktigt
att alla kan ta del av dem, oavsett funktionsnedsättning.
Detta är bara ett exempel på standardiseringsarbete där det är viktigt
att funktionshinder- och användarperspektivet inkluderas.
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna främja universell
utformning och ta fram standarder för tillgänglighet vid utveckling
av normer och riktlinjer. Att inte möjliggöra funktionsrätts- och
konsumentorganisationers möjlighet att delta medverkan i detta
arbete är ett avsteg från det Sverige har åtagit sig.
Funktionsrätt Sverige och Sveriges Konsumenter hoppas därför att
regeringen skyndsamt ser över hur ersättningen till funktionsrättsoch konsumentorganisationers deltagande i standardiseringsarbetet
kan säkerställas.
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