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Funktionsrätt Sverige 
 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. 
 
Vi avger här ett kortfattat yttrande med några övergripande 
synpunkter på betänkandet. Flera av våra medlemsförbund avger 
egna yttranden som vi hänvisar till för ytterligare fördjupning.  
 
Sammanfattning 
 
Vår utgångspunkt är att den enskildes behov av vård måste vara 
grunden för prioriteringar inom hälso- och sjukvården och att den 
med störst behov ska ges företräde. Den enskilde patientens 
rättigheter behöver stärkas ännu mer.   
 
Vi ser positivt på utredningens ambition att skapa incitament för en 
mer jämlik vård och att hälso- och sjukvårdssystemet ska ställas om 
mot en mer resursstark nära vård. 
 

http://funktionsratt.se/
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Vi stöder förslaget om en integrerad digifysisk vårdvalsreform och 
målsättningen att patienten ska vända sig till samma utförare oavsett 
om det görs via digitalt besök eller fysiskt.  
 
17.1.1 
Vi delar utredningens målbild och framtidsscenario där patienter 
väljer fritt bland utförare, och att utförare organiserar arbetet så att 
alla patienter vet vem deras fasta läkare eller vårdteam är. Vi stöder 
förslaget att alla vårdvalsutförare ska ha krav på sig att kunna 
erbjuda en digifysisk vård, dvs. allt ifrån digital kontakt till 
hembesök.  
 
17.1.2 
Vi stödjer förslaget att patienten ska kunna välja vårdgivare genom 
att lista sig hos utföraren, samt att få tillgång till och välja en fast 
läkarkontakt där patienten är listad. Och att motsvarande 
bestämmelser införs i patientlagen. 
 
17.1.3  
Att landstingen ska ta gemensamt ansvar för en listningstjänst tycker 
vi är en god ide. Vi stöder förslaget om att införa detta som en 
skyldighet i hälso- och sjukvårdslagen och att införa en ny 
bestämmelse i patientlagen om landstingen informationsskyldighet.  
 
17.3.2 
Vi stödjer utredningen förslag om att det inte bör skapas ett särskilt 
system för nätläkartjänster och att digitalisering ska ingå i alla 
utförares uppdrag.  
 
17.4.2 
Vi tar inte ställning till förslaget om en nationellt reglerad 
patientavgift på 100 kronor.   
 
17.4.3 
Vi tar inte ställning till utredningens förslag om ersättning- och 
finansieringsmodeller för att säkerställa möjligheterna för en mer 
jämlik vård. 
 



 
 
 
 
 
 

Remissvar: Digifysiskt vårdval- Tillgänglig primärvård baserad på 
behov och kontinuitet, SOU 2019:42 
  Sida 3 av 3 

 
Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sverige 
 

 
 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande 
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