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Skrivelse till Regional särskild sjukvårdsledningen maj 2020 

Säkerställ behovet av säker transport till 
vårdbesök för riskgrupperna nu 
Just nu råder en exceptionell tid. Coronaviruset har sedan 
några månader spritt sig snabbt och har påverkat 
medborgarnas liv i vår region. I största möjliga mån ska vi 
undvika att resa med kollektivtrafiken på grund av smittorisken. 
Den regionala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat att 
medborgare över 70 år har rätt till sjukresa till och från sina 
vårdbesök till och med 15 juni. Det är mycket bra. Funktionsrätt 
Stockholms län vill med denna skrivelse peka på att detta 
beslut är otillräckligt. Beslutet bör omgående utvidgas till att 
innefatta andra riskgrupper än 70+. Vårt förslag är att de 
utökade sjukresorna ska gälla året ut. Eller så länge behovet 
kvarstår. 

Analys av riskgrupper 
Personer som hör till riskgrupperna har ett behov av 
regelbunden hälso- och sjukvård för att upprätthålla en god 
livskvalitet. När det finns hinder såsom osäkerhet att använda 
sig av kollektivtrafiken och utsätta sig för smitta kan nödvändiga 
vårdbesök utebli. En patientsäker vård förutsätter att 
regelbundna kontroller av exempelvis diabetes genomförs enligt 
den individuella vårdplanen. Funktionsrätt Stockholms län har 
44 medlemsorganisationer och företräder cirka 70 000 
medlemmar. Många av dem tillhör riskgrupperna. 

Konsekvenser  
Patienter som tillhör riskgrupperna bör få samma möjlighet att 
genomföra sin vård som 70+gruppen. Om beslutet utökas 
slipper deras rutinkontroller hamna i den vårdskuld som nu 
byggs upp. I längden är uteblivna rutinkontroller en hälsorisk för 
dessa patientgrupper som kan bli avhjälpt med rätten till 
sjukresa.  
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Utvidga reformen om utökade sjukresor 
Vi föreslår nu att beslutet om sjukresor utökas till att innefatta 
även de identifierade riskgrupperna. Vi vill att åtgärderna sätts 
in omedelbart så att de som kategoriseras som riskgrupper kan 
få tillgång till en säker transport till sina vårdbesök i både 
öppenvården och specialistvården. Rätten till vård ska 
säkerställas. Riskgruppernas utsatthet är jämförbar med 70+ 
gruppen.  
 
Fastställ sjukresor till och från vårdbesök för riskgrupperna 
såväl som 70+-gruppen så länge behovet kvarstår.  
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