
 
 

 
 

Funktionsrätt Sverige, Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
Telefon 08 546 404 00.  Org nr 802006-2108 

www.funktionsratt.se 

 Sundbyberg 2017-10-07 
 
Diarienummer: 4.3-24228/2018 
 
Vår referens: Sofia Karlsson 
 

Mottagare: 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

 
 
 
 
 
 
 

Remissvar:  
Nationell handlingsplan för ökad patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 
 
Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 
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.  
 
Sammanfattning 

Funktionsrätt Sverige saknar konkreta förslag på hur säkerheten för 
personer som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom 
löper risk vid kontakt med vården, kan förbättras. 
 
För vården kan vissa av de exempel som vi tar upp vara ovanliga 
avvikelser. Men för personer som har en viss funktionsnedsättning 
eller sjukdom innebär kontakt med vården nästan alltid en högre risk 
än för andra. Det är inte acceptabelt.  
 
Sammanfattningsvis handlar det om att säkerställa att personer inte 
diskrimineras i vården, att de erbjuds sådan hälsoservice som de 
behöver särskilt på grund av sin funktionsnedsättning samt att 
vården är tillgänglig. (artikel 25 och artikel 9 i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning). 

http://funktionsratt.se/
mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Diskriminering 
Diskriminering är svår att påvisa, särskilt i enskilda fall. Statistiskt 
sett vi dock att personer med olika typer av funktionsnedsättning i 
lägre utsträckning än andra får de behandlingar man skulle förvänta 
sig1. Det finns också enskilda fall2 som är svåra att förstå som något 
annat än ableism, det vill säga nedsättande attityd mot personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Det är svårt och smärtsamt att ens tänka att det finns personal inom 
vården som tycker att vissa liv är mindre värda att rädda. Men 
vården måste arbeta med dessa frågor, för patientsäkerhetens skull.  
 
Regioner och vårdgivare behöver: 

- regelbundet genomföra utbildningar om 
människovärdesprincipen och hur man säkerställer att vården 
bemöter människor utan diskriminering, även utifrån kön, 
etnicitet, sexuell läggning och så vidare. 

- regelbundet genomföra kartläggningar för att undersöka om 
det finns olikheter mellan olika grupper och identifiera varför 
dessa olikheter finns. 

 
Hälsoservice som man behöver särskilt 
Att ge hälsoservice som behövs särskilt på grund av funktionsned-
sättning kan både handla om att underlätta kontakt med vården3, 
extra stöd för att säkerställa följsamhet4 vid egenvård eller att man 

                                                 
1 Socialstyrelsen, Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – 
akut hjärtinfarkt (2011). Nyare exempel finns i Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 
2014 Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom (2014) 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf;  
2 Ett sådant handlar om Mattias som fick beslut om behandlingsbegränsning, trots 
att han inte fanns något som tydde på att hans liv inte skulle gå att rädda. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6972338 
3 Exempel på att vissa grupper kommer till vården allt för sent: Socialstyrelsen, 
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – 
Lägesrapport 2013 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/statistik/2013-02-02.pdf Fler exempel på att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning har obehandlad ohälsa hittar man i Healthy 
Athletes hälsoscreeningar/Svenska parasportförbundet 
4 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2014 Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig 
psykisk sjukdom (2014)  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf. Se även 
Socialstyrelsens äldre rapporter: Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6972338
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2013-02-02.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2013-02-02.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2014-12-26.pdf
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särskilt uppmärksammar hälsorisker kopplade till vid vissa 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar.  
 
Det kan handla om att man på individnivå involverar patienten för 
att identifiera vad för hälsoservice hen behöver särskilt på grund av 
sin funktionsnedsättning. Men det kan också handla om att vården 
identifierar vilka grupper som löper ökad risk på grund av 
funktionsnedsättning eller samsjuklighet, och inför generella 
åtgärder.  
 
Vi föreslår därför att regioner och vårdgivare säkerställer: 
 

- att vårdens personal får kunskap och kompetens om olika 
funktionsnedsättningar. 

- att man tar fram verktyg för att göra det lätt för patienten att 
göra rätt. Det kan till exempel handla om att underlätta 
tidsbokning, skicka sms-påminnelser när ett recept behöver 
förnyas, eller för att kolla om läkemedlet fungerar som det 
ska, eller att ta fram digitala hjälpmedel för de som har svårt 
att komma ihåg att ta läkemedel osv. 
 

Vi anser också att stycket om patienten som medskapare (s 22) 
behöver kompletteras med ett avsnitt om användandet av 
ställföreträdare och anhöriga vid samråd, när patienten bedöms som 
beslutsoförmögen eller behöver stöd i sitt beslutsfattande. 
 
Tillgänglig information och kommunikation 
Den som har nedsatt förmåga att kommunicera eller förstå har 
svårare att informera sig om vad som kommer att hända vid 
vårdbesöket, svårare att försäkra sig om att personalen har tillräcklig 
kunskap om sjukdomen eller komma med frågor eller synpunkter 
under vårdtillfället. Man är då beroende av att vårdinrättningen har 
system som säkerställer en god patientsäkerhet och följer dem.  
 
Idag finns brister och vi föreslår därför att regioner och vårdgivare 
behöver säkerställa: 
 

• att de upphandlingar och finansieringsmodeller som tillämpas 
ger utrymme för extra tid för den som behöver det. 

                                                 
sjukdom –diabetes (2011), Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk 
sjukdom – akut hjärtinfarkt (2011), Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig 
psykisk sjukdom – cancer (2011).  
 



 
 
 
 
 
 

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet  Sida 4 av 4 

• att ta fram metoder för att säkerställa att lagstiftning rörande 
information och delaktighet, inklusive samtycke, följs. 

• att det finns regler för när man ska använda sig av bildstöd, 
teckentolk, taltolk och extra tid, och att dessa regler följs. 

• att personalen har kunskap om, och använder sig av 
tillgängliga metoder, kommunikationsstöd, hjälpmedel mm. 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sverige 
 

 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande 


