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Sundbyberg den 31 augusti 2020 

 

Remissvar – Utredningen God och nära vård (SOU 2020:19) 
 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
 

Generellt uppskattar vi utredningens holistiska tankesätt och ambitionen att skapa förutsättningar 
för en god och personcentrerad vård som ska involvera invånare, patienter, närstående och vårdens 
medarbetare. Vi är positiva till en ökad delaktighet av närstående, samtidigt som vi ser det som 
problematiskt att utredningen verkar öppna upp för att vården kan mer aktivt använda sig av 
närstående som resurs med hälsokompetens. Vi menar att det kan leda till en oproportionerlig 
belastning av närstående, med negativa konsekvenser för den närståendes psykiska och fysiska hälsa, 
och kan därmed även försämra patientens situation. Att räkna in närstående som hälsoresurs kan 
leda till ojämlik vård eftersom alla inte har en närstående som kan ställa upp. 

Förutom delaktighet betonas i utredningen kontinuitet, gemensam planering och gemensamma 
mötesplatser. Här saknar vi bemötandet som en väsentlig förutsättning för en god vård med 
personen i centrum. 

Orden tillgänglig och tillgänglighet används inte utifrån ett funktionshinderperspektiv. Vi saknar 
överlag ett genomgående och tydligt funktionshinderperspektiv i utredningen. Vi menar att 
utvecklingen av vården mot en ökad patientdelaktighet skulle gynnas av ett samarbete med 
civilsamhällets organisationer för att främja en vårdutveckling som inkluderar så många som möjligt. 
I stället föreslår utredningen att anställa personer med patienterfarenheter. Vi menar att det är 
olyckligt att begränsa patienters inflytande till erfarenheter av enstaka personer. Här kan 
civilsamhället bidra med en mångfald av erfarenheter som utifrån funktionsnedsattas perspektiv 
skulle vara positiv för vårdutvecklingen. 

Den i utredningen beskrivna utvecklingen innebär en ökad digitalisering (exempelvis i samband med 
patientkontraktet) som kan medföra en exkludering av vissa grupper i samhället, bland annat 
personer med nedsatt kognitiv förmåga eller intellektuella nedsättningar samt äldre. Om dessa 
grupper inte får (teknisk) support kan vården fjärma sig från de som har störst behov av utredning 
och behandling i stället för att komma närmare patienterna. 
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Utredningen bortser från vikten av en livsinriktad och personcentrerad rehabilitering 

Vi ser positivt på att utredningen vill skapa personcentrerad vård över huvudmannagränserna för att 
bättre kunna hjälpa patienter med komplexa behov av insatser. Men komplexitet sätts i utredningen 
oftast i relation till sjukdomstillstånd. Rehabilitering förekommer enbart på få ställen i utredningen 
och då i samband med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi menar att utredningen borde 
ha lyft betydelsen av en livsinriktad och personcentrerad rehabilitering som för många är nödvändig 
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det skapar många gånger förutsättningar för att 
försörja sig själv, vilket är positivt och hållbart både för individen och samhället. 

Personer med exempelvis långvarig smärta har ofta behov av vård och rehabilitering både på 
primärvårds- och specialistnivå. God och nära vård för denna patientgrupp skulle kunna vara att 
vårdcentralen erbjuder tillgång till en sjuksköterska eller fysioterapeut med specialisterfarenhet från 
smärtrehabiliteringen. Utredningens analys är rätt att uppdelningen i öppen- och slutenvård inte 
längre är adekvat, men här det viktigt att en tvärprofessionell och multimodal rehabilitering lyfts in i 
förändringsarbetet och implementeras på primärvårdsnivå på ett hållbart sätt. 

I samband med högspecialiserad vård, exempelvis efter ryggmärgsskada, är det viktigt att eventuell 
eftervård och rehabilitering på primärvårdsnivå håller hög kvalitet. Vi ser här en risk att 
närhetsprincipen kan undantränga specialistvården där den behövs, vilket skulle vara mycket 
olyckligt. 

Förslaget att stärka forskning och utveckling samt utbildning på primärvårdsnivå är mycket bra och 
kan gynna alla som är delaktiga i vårdprocessen. Vi utgår ifrån att förslaget även omfattar 
rehabiliteringsyrken. 

 

Individuell plan och patientkontrakt 

Vi välkomnar utredningens föreslag att den kommunala hälso- och sjukvården ska framöver ingå i 
den samordnade individuella planen, SIP. Det är också positivt att patienten kan önska att få en 
individuell plan upprättad samt att en fast vårdkontakt ska ansvara för att planen skrivs och 
aktualiseras. Vi ställer oss dock frågande till genomförbarheten av detta i närtid. 

Vårdanalys konstaterar i rapporten Laga efter läge (våren 2020) att det saknas nationell statistik över 
antalet patienter som får en SIP. Enligt senaste Neurorapport har en nyligen genomförd 
medlemsundersökning visat att endast 1 av 5 personer får rehabilitering med stöd på en tidigare 
framtagen individuell rehabiliteringsplan. 1 av 3 anger att vårdpersonalen inte har gett tillräcklig 
information om rehabiliteringen. 

Hälso- och sjukvården har ett stort arbete framför sig om alla som har behov av eller önskar få en 
individuell plan verkligen ska kunna erhålla en sådan. Omställningsarbetet till en god och nära vård 
behöver därför initiera att resurser tillskjuts eller frigörs så att fler individuella planer kan upprättas. 

Utredningen föreslår att patienten ska ha möjlighet att få ett så kallat patientkontrakt. Kontraktet 
innehåller information om vårdkontakter, en sammanhållen vårdplan och med patienten 
överenskomna vårdtider. Det är patienten själv som behöver efterfråga kontraktet som upprättas 
och aktualiseras av patientens fasta vårdkontakt. Vid komplexa vårdbehov kan vårdpersonalen se till 
att ett sådant kontrakt skrivs.  

Vi menar att utredningen bortser från att personer med kognitiva nedsättningar eller andra 
långvariga funktionsnedsättningar kan sakna förmåga, energi eller hälsokompetens att be om ett 
patientkontrakt, trots att behovet finns. Utredningen tar tyvärr inte ställning till på vilket sätt och 
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vem i vården som ska initiera ett patientkontrakt för dessa grupper. Det skulle kunna vara 
sjuksköterskan som ofta är den med mest kontakt till patienterna. Vi anser att det behövs någon 
form av stöd, kanske riktlinjer, för att se till att patientkontraktet erbjuds alla som har behov av eller 
önskar få det. Här är det viktigt att ansvaret inte vältras över på närstående. 

Utredningen förutsätter att de allra flesta patientkontrakten kan upprättas digitalt. Vi menar att det 
finns risk för att framtidens vård exkluderar de som kan antas ha störst behov av ett kontrakt, till 
exempel äldre, multisjuka eller personer med funktionsnedsättningar. Här får beslutsfattare ta höjd 
för att bredda den digitala kompetensen, erbjuda omfattande stöd och support och att se till att alla 
har de finansiella förutsättningar som behövs för att hänga med i en alltmer digitaliserad vård. 

Det är mycket viktigt att alla som inte kan tillgodogöra sig digital information erbjuds ett muntligt 
eller skriftligt alternativ på lätt förståeligt svenska eller vid behov tolkat till ett språk som patienten 
förstår. 

Vi anser att utredningen brister i att beskriva hur patienten själv kan påverka kontraktet. I 
utredningen nämns lite svävande att det ska vara möjligt via appar (oklart vilka) samt indirekt via sin 
fasta vårdkontakt. Vi anser att det behövs en direkt tillgång om man verkligen önskar att patienten 
ska vara delaktig. 

 

 

Vi förväntar oss att en framtida god och nära vård inkluderar alla och kan erbjudas oavsett vilken 
funktionsförmåga eller digital kompetens någon har eller vilken ekonomisk situation någon befinner 
sig i. Vi menar att patientkontraktet behöver utvecklas vidare och att det behöver tas fram tydliga 
rutiner för vilken vårdprofession som initierar och bär ansvar för kontraktet när patienten själv inte 
kan göra det. 

Att rehabiliteringen avhandlas i utredningen på ett sidospår är oroväckande. För många av våra 
medlemmar är tillgången till en individanpassad och evidensbaserad rehabilitering en nödvändig 
förutsättning för att få vardagen att fungera och leva ett självständigt och aktivt liv. I 
omställningsarbetet till en god och nära vård finns fortfarande möjlighet att integrera 
rehabiliteringen på ett bättre sätt. Det skulle ge utredningens holistiska och patientcentrerade 
koncept en större tyngd och helhet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
 

Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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Kontakt: 

 

Astrid Källström, kommunikatör 

astrid.kallstrom@rtp.se 

08-629 27 97 
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