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Skrivelse till samverkansrådet med Regionstyrelsens politiker 
och Hälso- och sjukvårdsdirektören  
 

Säkerställ rätten till att alla får sina behov 
tillgodosedda i vården 
Just nu råder en exceptionell tid. Vi inväntar en eventuell andra 
våg av coronaviruset i Region Stockholm. Det har kommit till 
vår kännedom att personer med funktionsvariationer har nekats 
stöd vid vårdkontakter eller sjukhusvistelse under pandemin.  
Enligt Funktionsrättskonventionen artikel 9b har personer med 
funktionsvariationer rätt att få service i nödsituationer. Det finns 
personer som har ett behov av en medföljande anhörig/känd 
personal för att en trygg vård och en trygg kommunikation ska 
kunna genomföras. Deras behov ska tillgodoses. Det ska gälla 
oavsett om det är en pandemi eller normalläge. 
 
Personer oavsett ålder med behov av en medföljande 
anhörig/känd personal:  
1) personer som omfattas av LSS-personkretsar. 
Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning 
autism eller autismliknande tillstånd.  
Personkrets 2 innefattar personer med betydande och 
bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en 
hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom. 
Personkrets 3 innefattar personer med andra stora varaktiga 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande. 
2) personer med kognitiva funktionsvariationer, till exempel 
intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 
3) personer med kommunikativa funktionsvariationer till 
exempel afasi, autismspektrum eller hörselnedsättning. 
 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB) 
När en person som tillhör någon eller några av dessa tre 
grupper ovan tas emot i sjukvården ska en 
funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, göras vid 
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inskrivning. FKB ska vara praxis när en person med 
funktionsvariation söker hälso- och sjukvård.  
 
Anhöriga eller personal som känner personen som säker vård 
kan vara en trygghet och en tolk i sjukhusvården och samtidigt 
vara en avlastning för vårdpersonalen som redan är högt 
belastad. 
 

Rättighetsåtgärder som vi föreslår  
Med denna skrivelse framhåller vi att personal eller anhöriga till 
dessa personer utgör ett stöd för den som behöver vård genom 
att kunna möjliggöra kommunikationen i vården. Detta för att 
grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten att 
kommunicera, inte får kränkas. Region Stockholm ska 
säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i enlighet med 
Funktionsrättskonventionen och Barnrättskonventionen.  
 
Mänskliga rättigheter är okränkbara. 
 
 
Stockholm 2020-09-04 
 
 
 
Annika Hässler 
Ordförande Funktionsrätt Stockholms län 
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