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Funktionsrätt Stockholms läns remissvar 
över God och nära vård – Rätt stöd till 
psykisk hälsa, SOU 2021:6  
 

Funktionsrätt Stockholms län är ett intressepolitiskt samarbetsorgan 
för 44 funktionsrättsföreningar i Stockholms län. Tillsammans 
representerar vi cirka 70 000 medlemmar. Föreningen är partipolitiskt 
och religiöst obunden. Vår vision är att Stockholms län vara ett 
samhälle för alla.  

Funktionsrätt Stockholms län har tagit del av SOU 2021:6. 

Det här remissvaret innehåller övergripande reflektioner, synpunkter, 
frågeställningar och förslag till förbättringar. I arbetet med att svara på 
remissen har Funktionsrätt Stockholms län inhämtat 
medlemsföreningarnas synpunkter och åsikter.  

Sammanfattning 
Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att Socialdepartementet har 
tagit fram God och Nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa. 
Socialdepartementet har både ett stort ansvar och ett komplext 
uppdrag. Att ta fram ett betänkande med fokus på Rätt stöd till 
psykisk hälsa visar att det finns en vilja att prioritera och fånga upp 
personer med lättare psykisk ohälsa, att bryta tabu kring psykisk 
ohälsa och arbeta med frågorna. Vi vill i detta remissvar bidra med ett 
funktionsnedsättningsperspektiv till rätt stöd till psykisk hälsa. 

Utredningen är gediget utförd. Den underlättar för personer med 
lättare psykisk ohälsa att få kontakt med vården. Vi välkomnar att den 
nära vården får en central roll i vården av patienter med psykisk 
ohälsa. När primärvården blir navet är det viktigt att samspelet mellan 
socialtjänst och specialistvård fungerar riktigt bra. Det ska läggas stor 
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vikt vid samordning och hänsyn ska tas till helhetsperspektivet kring 
patientens vård. 

Funktionsrätt Stockholms län betonar att sociala kontakter, arbete och 
sysselsättning är en väsentlig del av den psykiska hälsan.  

När utredningen nämner att lättare psykisk ohälsa kan vara psykiska 
besvär i antingen lättare eller svårare form så blir det svårtolkat. Vad 
innefattas i lättare psykisk ohälsa? När en person väl söker vård för 
psykisk ohälsa måste det finnas kunskap och beredskap. Att ohälsan 
tas på allvar är oerhört viktigt för att förebygga risken för suicid.  

Det är viktigt att psykisk ohälsa som är relaterad till/uppkommer på 
grund av en neurologisk diagnos ska behandlas inom ett 
multiprofessionellt team som nationella riktlinjer föreskriver. Därför 
behöver vårdcentraler ha specialister knutna till sig. 

Vi vill lyfta frågan om de nationella riktlinjerna i relation till 
utredningen. Detta förslag riskerar att urholka Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer om vård av MS, Parkinson, Epilepsi, Stroke med 
flera. I dessa riktlinjer finns det starka rekommendationer om 
multiprofessionella vårdteam och där ingår neuropsykologer. Att 
träffa en allmänpraktiserande psykolog utan kunskap om effekten av 
neurologiska diagnoser kan snarare öka depressionen hos någon som 
har en diagnosrelaterad depression. 

När en person som har en funktionsnedsättning drabbas av psykisk 
ohälsa så kan det upplevas olika. Om den psykiska ohälsan är 
relaterad eller beror på funktionsnedsättning eller medicinering 
behövs expertkunskaper utöver vad personalen i primärvården har. 
Det är viktigt att patienten ges möjlighet att vara delaktig utifrån sina 
egna unika förutsättningar. Vi efterfrågar ett aktivt medskapande i 
vården. Även anhöriga ska involveras i vården vid samtycke. Vi 
efterfrågar att anhöriga erbjuds anhörigstöd.  

Vården ska alltid vara personcentrerad och jämlik. Det är önskvärt 
med ett utökat samarbete mellan socialtjänst och primärvård. Vi ser 
fördelar med att vård- och omsorgspersonal arbetar personcentrerat, 
att denna omställning ser hela människan. Visionen att inte dela upp 
människans psykiska och fysiska hälsa är positiv. Ett 
tvärvetenskapligt perspektiv är mycket bra.  

Det är viktigt att alla vårdgivare, små och stora, och dess medarbetare 
har en väl etablerad samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst, 
kommun samt civilsamhället, för att kunna se på välmående ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv.  
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Funktionsrätt Stockholms län vill understryka att god kunskap om 
psykisk ohälsa måste finnas hos alla vårdens medarbetare. Att 
patienterna har tillit och förtroende för vårdens medarbetare kan vi 
inte nog betona vikten av. Att primärvården känner igen och reagerar 
på patientens berättelse kan vara avgörande för att patienten får rätt 
vård. Personalen ska vara observant och kunnig och se även tidiga 
tecken. Om primärvårdens uppdrag kring psykisk hälsa ska öka 
behöver kunskapen/kompetensen finnas, för att patienterna ska få ett 
gott bemötande.  

Det är viktigt att det finns en tydlig vårdkedja. Vi ser en fara att 
patienter kan hamna mellan stolarna i primärvårdens omorganisering.  

Funktionsrätt Stockholms län ställer sig frågande till formuleringen 
om vad som innefattas i ”vanligt förekommande psykiska vårdbehov”, 
detta bör specificeras. Exakt vilka patienter/diagnoser avses i 
remissen? Det finns en oklarhet kring målgruppen - är alla inkluderade 
i den goda och nära vården? Vilka patienter ska vårdcentralen ta hand 
om? 

Folksjukdomar och vanligt förekommande psykiska vårdbehov är två 
skilda saker- psykosocialt stöd måste finnas på vårdcentralen och 
denna expertkunskap måste finnas hos alla medarbetare. Vidare så 
behöver grundkunskaper i psykologi ges till alla inom vård- och 
omsorgssektorn.  

Hur ska kompetenshöjningen se ut? Finns det ekonomiska resurser i 
alla regioner att kunna applicera god och nära vård? Alla vårdcentraler 
ska ha rätt kunskap och rätt bemötande för att kunna ta emot personer 
med lättare psykiska besvär. Hur säkerställs att utbildningsresurser 
finns till fortbildning och kompetenshöjning hos all personal? Det är 
stor brist på psykiatriker och psykologer. Kan det finnas 
psykiatrikompetens på varje vårdcentral eller i anslutning till 
vårdcentralen?  

Funktionsrätt Stockholms län saknar en beskrivning av hur detta ska 
genomföras rent konkret? Vi upplever att betänkandet inte till fullo tar 
hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna 
omorganiseringen. Ansvaret för den psykiatriska vården ligger förvisso 
redan idag på regionerna, men omorganiseringen innebär att fortlöpande 
utbilda mer personal inom detta område. Omfattningen på 
utbildningsinsatserna behöver vara större än idag för att tillföra 
vårdcentralerna ny kunskap och därtill hålla kunskaperna ajour med 
forskning och utveckling. Vår bedömning är att de medlen inte finns att 
tillgå i regionerna idag, inte ens med omfördelning av de ekonomiska 
resurserna. Vi anser därför att staten behöver tillföra extra medel till 
regionerna för att nå syftet med omorganiseringen.    
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Den centrala frågan vi ställer oss efter att ha läst utredningen är 
begreppsdefinitionerna. Hur förankrat är begreppsanvändningen av 
”lättare psykisk ohälsa” bland dem som verkar inom fältet och de med 
egen erfarenhet av psykisk ohälsa? 

När utredningen nämner att lättare psykisk ohälsa kan vara psykiska 
besvär i antingen lättare eller svårare form så blir det svårtolkat. Vad 
innefattas i lättare psykisk ohälsa? När utredningen talar om svårare 
psykisk ohälsa eller kronisk sådan nämns ofta ordet sjukdom, vilket 
det ofta också förknippas med. Vissa tillstånd är varaktiga, långvariga, 
bestående eller livslånga. Men risken med att använda kronisk kopplat 
till vissa tillstånd, är att det lätt misstas för att vara mer fixerat och inte 
lika föränderligt. Vad gäller funktionsnedsättningar så kan ju till 
exempel ADHD:ns uttryck skifta under livet och några upplever 
exempelvis att den fysiska rastlösheten kan avta medan rastlösheten 
istället är kvar i annan form, såsom en ständigt aktiv tankeverksamhet.  

Vi vill att utredningen förtydligar definitioner av lätt psykisk ohälsa 
och svår psykisk ohälsa. Skillnaden bör klarläggas. 

Mänskliga rättigheter  
Funktionsrätt Stockholms län utgår från mänskliga rättigheter i det här 
remissvaret. För personer med funktionsnedsättning handlar det om 
rätten till bästa möjliga hälsa och att kunna delta i samhället på lika 
villkor.1 Sysselsättning är ofta en del av den psykiska hälsan.2 Därmed 
behövs kontaktytor mellan vårdgivare, arbetsförmedling och 
socialtjänst och Försäkringskassa. 

Säkerställ en god psykisk hälsa med hjälp av 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som gör en 
helhetsbedömning av vilka effekter ett beslut eller motsvarande har på 
mänskliga rättigheter. FKB som verktyg hjälper Region Stockholm att 
göra rätt från början, motverka diskriminering och säkerställa att 
mänskliga rättigheter inte kränks.3 Detta verktyg kan med fördel 
användas på nationell nivå. 

 
1https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktio
nshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf  Artikel 25 s.22 
2021-06-04 
2 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning (scb.se) 
3 https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 2021-06-04 

https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/funktionsnedsattning/situationen-pa-arbetsmarknaden-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
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Goda och universellt utformade livsmiljöer  
Goda eller attraktiva livsmiljöer ska skapa förutsättningar för en god 
psykisk hälsa. För personer med funktionsnedsättning är en god 
livsmiljö universellt utformad4. Det innebär att personer, oavsett 
funktionsförmåga, kan ta del av och använda tjänster, produkter och 
miljöer i samhället på lika villkor. Funktionsrätt Stockholms län 
föreslår att universell utformning ska vara en utgångspunkt i 
utformandet av alla vårdens lokaler samt digitala tjänster.  

God kunskap ger gott bemötande 
Rätt kunskap hos vårdens medarbetare som ger trygga vårdmiljöer. 
Vårdcentralerna är kända platser för de medborgare som bor i 
närområdet. Hur kan vi säkerställa att det är en trygg plats där alla kan 
ta del av vårdmiljön, att alla ges rätt verktyg och rätt bemötande att 
kunna prata om sin psykiska ohälsa? Det handlar om rätt kunskap och 
rätt bemötande. Tillit skapas när det finns personkännedom och 
långvarig etablerad kontakt. Ett gott vårdmöte förutsätter tillit mellan 
patient och vårdgivare. 

Oavsett hur vården bedrivs så ska den vara jämlik. Privata /digitala 
vårdcentraler innefattas de i denna utredning? Kunskapen om psykisk 
ohälsa ska finnas oavsett om vård och behandling bedrivs digitalt eller 
fysiskt.  

Utredningens tillämpning 
Funktionsrätt Stockholms län konstaterar att utredningen har en 
ambitiös målbild. Samtidigt väcker målbilden många frågor. Hur ska 
regionerna gå till väga mer konkret för att nå målet?  

Funktionsrätt Stockholms län menar att det finns en risk att alla 
regioner inte tillämpar utredningen. 

Ett av strategins syften är att beslut ska fattas utifrån ”bästa möjliga 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Gäller detta även när 
det kommer till att de olika regionerna väljer om de ska tillämpa detta 
betänkande?  

Vi ställer oss frågande till hur regionerna ska gå tillväga resursmässigt 
för att implementera förslaget. Det står att omorganisationen ska ingå i 
regionernas budget. Om regionerna själva bestämmer om de ska 
tillämpa förslaget, då blir det inte jämlik vård i hela landet. Vi yrkar 

 
4 Universell utformning | Certec (lth.se) 2021-06-15 

https://www.certec.lth.se/ud/
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på en jämlik vård i hela landet, hela sjukvårdsapparaten ska fungera 
lika.  

Samordning 
Funktionsrätt Stockholms län anser att om första linjens psykiatri ska 
kunna fungera väl behöver vårdcentralerna se över psykosociala 
åtgärder. Det behöves ett väl utvecklat samarbete med psykiatri och 
socialtjänst. Det är viktigt att mötesplatser för sociala kontaktnät finns. 

Funktionsrätt Stockholms län vill framhålla behovet av utbildning för 
personal på digital rådgivning när det gäller psykisk ohälsa. 

Ska 1177 inkluderas i omställningen till God och Nära vård? 

Hur ska 1177 första linjens digitala vård se ut? Vi ser utmaningar i 
visionen om snabba svar och tillgänglighet i de digitala möten som 
erbjuds. Vi ser en risk att det holistiska perspektivet inte kan 
tillgodoses med automatisk triagering. Psykiska besvär är komplexa 
och en personlig kontakt med en vårdpersonal är att föredra i dessa 
situationer. 

Primärvårdens organisering 
Utredningen är gediget genomförd och omfattande. Vi ser positivt på 
att samla verksamheter under samma tak och en utökad samverkan 
mellan vårdaktörer, specialister och socialtjänst.  

Lättare psykisk ohälsa/ svårare kronisk psykisk 
ohälsa 
Skillnaden mellan lätt psykisk ohälsa och svår psykisk ohälsa behöver 
tydliggöras och definieras. 

I utredningen resoneras det mycket utifrån att personer som får lättare 
psykisk ohälsa söker sig till primärvården. Personer med kroniska 
problem omfattas inte av utredningen på samma sätt. Utredningen har 
ett sätt att fånga upp en stor andel patienter och behandla lättare 
psykisk ohälsa i det akuta skedet. Patienter med kronisk psykisk 
ohälsa ska de vända sig till primärvården vid akuta skov?  

Är det korrekt att begreppets grundidé ”lättare psykisk ohälsa” handlar 
om att utgå från diagnoskoden? Att utgå utifrån diagnoskoden bedöma 
vad som är lättare eller svårare? Att patientens subjektiva upplevelse 
inte blir en del av bedömningen? 

I kontakt med första linjen på vårdcentralen- vem tar emot patienten? 
Detta måste vara en person med rätt kunskap att bedöma hur allvarligt 
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läget är. Det gagnar inte patienten att bli bemött av någon med 
bristande kunskaper om psykiska besvär. Ska dessutom patienter med 
multipla diagnoser, såsom kognitiva eller psykiska 
funktionsnedsättningar använda denna väg in? Alla patienter har rätt 
att bemötas med rätt kompetens. Kommunikationen mellan 
primärvården och kommunens LSS-sköterskor måste utvecklas. 
Personer med LSS insatser är knutna till sköterskor med god 
personkännedom och insikt i dessa personers vård.   

Vi undrar varför termen URP, Utvecklingsrelaterade psykiska besvär, 
används. NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är det 
vedertagna begreppet.  

Den stegvisa vården  
Vi välkomnar att samverkan mellan primärvård och psykiatri stärks 
och att den stegvisa vården är evidensbaserad och utgår från 
patientens perspektiv. Patienter ska ha rätt att ta del av och att begripa 
kvalitetsregisterna, dessa behöver skrivas på klarspråk. 

De goda exemplen är bra. Vårdsamordnare med syfte att skapa 
förtroende är ett bra initiativ och det ska vara lätt att söka vård.  

Funktionsrätt Stockholms län vill framhålla vikten av en social 
integreringsprocess i samhället efter varje slutenvårdinsats. Angående 
paragraf 4 om samordning. Stegen måste vara välplanerade. Det ska 
finnas sociala mötespunkter som tidigare fanns i varje kommun.   

Kommentarer på 2.9.1 kvinnor och män  
Utredningen säger ”Ett av de nationella delmålen för 
jämställdhetspolitiken är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor 
och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor”. 

Funktionsrätt Stockholms län undrar hur det ojämlika bemötandet 
mellan patienter som är män med psykisk ohälsa och patienter som är 
kvinnor med psykisk ohälsa ska motverkas?  

Att viss forskning om skillnader i psykisk ohälsa är genuskodad ställer 
vi oss kritiska till. Behandlingsmetoder ska vara goda och 
personcentrerade och inte baserade på genus, könstillhörighet eller 
könsuttryck. 

Vi anser att den ojämlika vårdkvaliteten mellan män och kvinnor inte 
lyfts tillräckligt i denna remiss. Mer grundläggande forskning bör 
utföras och ska vara basen när vårdpersonal ska utbildas i bemötande. 
Vår rekommendation är att applicera normkritik i utbildning kring 
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bemötandefrågor. Mäns vårdbehov tas oftare på större allvar än 
kvinnors. 

Kvinnor med funktionsnedsättning har dubbla intersektioner och en 
löper större risk för utsatthet och behöver gott bemötande och tillit till 
vårdpersonal. Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) 
forskning 5 utsätts kvinnor med funktionsnedsättning för 
diskriminering på flera sätt. Det är viktigt att kvinnorna får rätt 
bemötande i varje vårdsituation. 

Vi står bakom behovet av mer kunskap om transpersoner och 
bemötande i vården, som utredningen pekar på.  

”Om vårdpersonal vet mer om sambandet mellan psykisk ohälsa och 
könsinkongruens kan problem identifieras och behandlas tidigare, 
vilket skulle hindra onödigt lidande.” 

När en person som har en funktionsnedsättning drabbas av psykisk 
ohälsa så kan det upplevas olika. Om den psykiska ohälsan är 
relaterad, eller beror på funktionsnedsättningen eller medicinering, 
behövs expertis, kunskaper utöver vad personalen i primärvården har.   

Vi har en fundering vad gäller utredningens syn på barnmorskor och 
deras arbete och att utredningen förlitar sig på Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för vård och behandling av depression och ångest-
syndrom vad gäller blivande mödrar/föräldrar. De nyblivna 
föräldrarna är en riskgrupp för depression.  

Föräldrar med funktionsvariation i kombination med psykisk ohälsa/ 
postpartum depression, förlossningsdepression behöver bemötas med 
rätt kunskap och de anhöriga måste involveras.6 

2.9.5 Personer med funktionsnedsättning 
Det är en mänsklig rättighet att få gott bemötande i vården. Detta 
gäller även personer med funktionsnedsättning.  

Vi ser allvarligt på rapporteringen kring vård för personer med 
funktionsnedsättning: ”Från personer med funktionsnedsättningar och 
deras anhöriga rapporteras dock att den psykiska hälsan ofta glöms 
bort, att allt fokus från vård och omsorg blir på det fysiska och det 
kognitiva. Att vården enbart ser den diagnos eller 

 
5 Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala 
universitet (uu.se) 
6 Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning (sbu.se) 

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sarskild-utsatthet/kvinnor-med-funktionsnedsattning/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sarskild-utsatthet/kvinnor-med-funktionsnedsattning/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/behandling-for-kvinnor-som-lider-av-psykisk-sjukdom-efter-forlossning/#:%7E:text=Denna%20kartl%C3%A4ggning%20omfattar%20behandling%20av%20kvinnor%20som%20lider,ha%20l%C3%A5g%20eller%20m%C3%A5ttlig%20risk%20f%C3%B6r%20snedvridning%20%28bias%29.
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funktionsnedsättning man har i grunden och inte det man söker vård 
för vid ett enskilt tillfälle.” 

En patient med långvarig psykisk ohälsa som söker vård för en 
somatisk åkomma kan komma i en situation där läkare försöker 
härleda besvären till den psykiska åkomman. Vi betonar återigen att 
det är viktigt med rätt kunskap hos alla vårdens medarbetare.  

Anhöriga ska tas emot på ett bra sätt inom hälso- och sjukvården. De 
anhöriga är en värdefull resurs i patientens liv. Att vara anhörig till en 
person med psykisk ohälsa resulterar ofta i ett medberoende. Det är 
viktigt att det finns hjälp och rätt stöd att få i dessa lägen till exempel 
med samtalsgrupper för anhöriga. 

Personer i påtvingad ensamhet 
Utredningen påpekar att samverkan med det civila samhällets aktörer 
behöver stärkas. Civilsamhället fyller en viktig funktion i det psykiska 
måendet. Vi ser att ensamhet är en stor faktor i psykisk ohälsa. De 
som inte är delaktiga och känner samhörighet kommer inte in i 
civilsamhället.  

Primärvården behöver ha god kännedom om civilsamhällets stödlinjer 
och stödgrupper. Hur får de denna information? Alla anställda 
behöver kunna vägleda patienter i behov av stöd på ett strukturerat 
sätt. Det ska inte vara personberonde, vem har kunskapen om att visa 
rätt. Vi ser det som att en påtvingad ensamhet har blivit en norm- det 
har tyvärr blivit en norm ”att klara sig själv på egen hand” 

Vi välkomnar Social aktivitet på recept (SAR). Vi välkomnar Fysisk 
aktivitet på recept (FAR). Båda dessa gynnar patient och samhälle.   

Individen inkluderad i vården 
En Samordnad Individuell plan, SIP, är ett ovärderligt dokument för 
patienten. Patienten ska involveras i denna. SIP- ska fastställas 
tillsammans med patienteten. Det har kommit till vår kännedom att  
följsamheten med att upprätta SIP har varit bristfällig. SIP är ett 
lagkrav. Många patienter vet inte att de har en SIP. Patienten ska vara 
delaktig.  

Patienten ska kunna komma åt sin SIP via Alltid öppet eller 1177. 

Ångest och psykisk ohälsa fluktuerar hos våra grupper inom 
funktionshinderrörelsen. Personer med långvarig psykisk ohälsa kan 
uppleva att det är svårt att navigera mellan olika huvudmän såsom 
kommunen och socialpsykiatrin.  
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En vårdsamordnare behöver tillsättas oftare när det gäller patienter 
med psykisk ohälsa. Detta ska vara en person utanför 
behandlingsenheten som kan hjälpa patienten, vara medmänniska och 
se helhetsbilden. 

När det gäller uppföljning inom vården läggs mycket ansvar på 
patienten. Psykisk ohälsa i sig kan göra det svårt för patienten att ta 
ansvar för sin eventuella uppföljning.  

När det gäller medicinering är det viktigt att dessa skrivs ut med 
försiktighet, på kort sikt och alltid i samband med terapi. Ett alternativ 
till terapi är även socialt stöd. Det är av stor vikt att behandlande 
läkare har god personkännedom och har insyn i alla olika vårdgivares 
insatser, även läkemedelsbehandling. 

Patienter har rätt att vara aktiva medskapare i sin egen vård, inte bara 
passiva mottagare. Egenvård är ett komplement, men ska aldrig ersätta 
adekvat behandling. 

Begreppet egenvård behöver förtydligas i denna utredning- det saknas 
helt en tydlig definition.  

Förslaget till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen.  
Ett gediget arbete har gjorts i utredningen, vi anser att lagförslagen är 
rimliga.  

Avslutande reflektioner 
Vi anser att betänkandet inte till fullo tar hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenserna av den föreslagna omorganiseringen. Ansvaret för 
den psykiatriska vården ligger förvisso redan idag på regionerna, men 
omorganiseringen innebär ett behov av att fortlöpande utbildning av 
vårdgivare inom detta område. Omfattningen på utbildningsinsatserna 
behöver vara större än idag för att tillföra primärvården ny kunskap 
och hålla kunskaperna ajour med forskning och utveckling. Vår 
bedömning är att de medlen inte finns att tillgå i regionerna idag, inte 
ens med omfördelning av de ekonomiska resurserna. Staten behöver 
tillföra extra medel till regionerna för att nå syftet med 
omorganiseringen.    

”Lätt psykisk ohälsa” och ”Svår psykisk ohälsa” bör definieras. 

När en person som har en funktionsnedsättning drabbas av psykisk 
ohälsa så kan det upplevas olika. Om den psykiska ohälsan är 
relaterad till, eller beror på funktionsnedsättning eller medicinering, 
behövs kunskap utöver vad personalen i primärvården har idag.   
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Som Anna Nergårdh skriver7 så måste samverkan involvera 
funktionsrättsorganisationer och hälso- och sjukvårdens medarbetare- 
bara i dessa möten ökar förståelsen för olika perspektiv och framtidens 
hälso- och sjukvård blir jämlik god och nära. 

Även ekonomiska satsningar behövs för att en omställning till god och 
nära vård ska realiseras.  

Anna Nergårdhs vision hoppas vi faller ut väl i alla regioner så att vi 
alla kan ta del av god och nära vård. Det är en nödvändig och gediget 
genomarbetad utredning.  

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att strategin ska inhämta 
kunskap genom att samskapa med medborgarna. 

Stockholm 2021-09-11 

 

Annika Hässler, ordförande 

Funktionsrätt Stockholms län 

 
7 Tillsammans för en god och nära vård, Komlitt 2021 
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