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Hälsa för alla  
Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska vara god, jämlik 
och utgå från mänskliga rättigheter. Med det menar vi att den 
ska vara tillgänglig, personcentrerad, patientsäker och utgå 
från kunskap. Det innefattar öppen och sluten hälso- och 
sjukvård, specialistsjukvård, psykiatri, rehabilitering och 
habilitering som är finansierad av Region Stockholm. Hälso- 
och sjukvården ska vara fysiskt, kommunikativt, kognitivt och 
digitalt tillgänglig. Alla ska ha råd att ta del av hälso- och 
sjukvården i Stockholms län. Det ska finnas 
högkostnadsskydd. Folkhälsan även hos personer med 
funktionsnedsättning ska främjas.  
 
Ett av Region Stockholms mål är att vara en av Europas 
snabbast växande storstadsregioner. (1) När regionen växer är 
det viktigt att säkerställa alla medborgares rätt till hälso- och 
sjukvård. Vården ska hålla hög kvalitet, vara patientsäker och 
vara kunskapsbaserad. Region Stockholm ska satsa på 
förebyggande hälso- och sjukvård. (2, 3) 

Funktionsrättskonventionen  
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, gäller i 
Sverige. Funktionsrättskonventionen är en del av mänskliga 
rättigheter. Region Stockholm som offentlig myndighet ska 
skydda, främja och respektera mänskliga rättigheter. Artikel 
25 fastslår att personer med funktionsnedsättning har ”rätt att 
åtnjuta bästa möjliga hälsa”. Artikel 26 fastslår att personer 
med funktionsnedsättning har rätt till rehabilitering, 
habilitering och hjälpmedel som ska bidra till full delaktighet i 
samhället. (4) 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB 
Funktionsrätt Stockholms läns verktyg 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, ska underlätta för 
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Region Stockholm att förverkliga mänskliga rättigheter. FKB 
förebygger diskriminering och främjar delaktighet. En FKB är 
nödvändig för att alla ska kunna ta del av sina rättigheter. 
Syftet är att beslutsfattare ska göra rätt från början. Varje 
beslut som påverkar medborgarna ska föregås av en 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. (5) 

Hälso- och sjukvården i Stockholms län 
Funktionsrätt Stockholms län arbetar intressepolitiskt för att 
hälso- och sjukvården ska vara: 

• jämlik och rättvis 
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma 
rättigheter till hälso- och sjukvård som befolkningen i 
övrigt. För att hälso- och sjukvården ska bli jämlik behöver 
vi göra olikt utifrån personens unika förmågor och 
förutsättningar. 

• tillgänglig och universellt utformad 
Hälso- och sjukvården ska vara fysiskt, kommunikativt, 
kognitivt och digitalt tillgänglig. Universell utformning ska 
ligga till grund för planering och genomförande av all 
verksamhet. Det ska finnas alternativ till digitala tjänster.  

• evidensbaserad och patientsäker 
Hälso- och sjukvården ska vara baserad på bästa möjliga 
kunskap, beprövad erfarenhet och ha ett helhetsperspektiv. 
Journaler ska vara begripliga och tillgängliga för patienten. 
Även kvalitetsregister ska vara tillgänglig för patienter. Det 
ska vara enkelt för alla patienter att lämna synpunkter på 
vård och behandling.  

• personcentrerad  
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett helhetsperspektiv 
och främja delaktighet. Den ska involvera både patient och 
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närstående vid samtycke. All personal ska ha ett 
normkritiskt förhållningssätt och ett fördomsfritt 
bemötande. 

• god och nära 
Det ska finnas ett utbud av god och nära vård i hela 
Stockholms län. Alla regionfinansierade vårdcentraler ska 
ha samma kvalitativa grunduppdrag. Det innefattar även 
grundläggande kompetens i psykiatri. Det ska finnas 
specialiserade vårdcentraler.  

 
Funktionsrätt Stockholms län arbetar dessutom för att hälso- 
och sjukvården ska: 

• tillhandahålla hjälpmedel efter behov  
Hjälpmedel är en förutsättning för hälsa och full delaktighet 
i samhället. Det ska finnas ett brett utbud av 
behovsanpassade hjälpmedel. Hjälpmedel ska inte kosta 
pengar.  

• ha en trygg och likvärdig läkemedelsförsörjning 
Kunskap om läkemedel och förutsättningar för egenvård 
ska främja patientens självständighet. Det ska finnas 
tillgång till läkemedel i hela länet.  

• erbjuda rehabilitering och habilitering efter behov 
För att uppnå bästa möjliga hälsa behöver rehabilitering 
och habilitering utgå från individens unika förutsättningar 
och förmågor. Det ska finnas ett brett utbud av 
rehabilitering och habilitering i hela länet.  

• främja forskning och utveckling  
Forskning och utveckling ska utgå från ett 
helhetsperspektiv och innefatta patientens unika 
livssituation. Patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården.  
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• erbjuda en välplanerad och trygg transition 
Övergången från barn- till vuxensjukvård ska vara 
långsiktig och välplanerad. Den ska utgå från barnets 
förutsättningar och vara tydligt koordinerad med hänsyn till 
övriga stora livsförändringar.  

• erbjuda tillgänglig och begriplig information och 
kommunikation 
Hälso- och sjukvården ska ge information som är anpassad 
utifrån patientens förutsättningar. (6)  

Funktionsrätt Stockholms läns metoder 
Funktionsrätt Stockholms län arbetar intressepolitiskt genom: 

• att samverka med Region Stockholms nämnder, 
förvaltningar, bolag och utförare samt digitala aktörer som 
arbetar på uppdrag av regionen. 

• att påverka politiker, tjänstepersoner och andra 
beslutsfattare i regionen. 

• att sprida kunskap. Exempelvis genom att skapa och hålla 
utbildningar för Region Stockholm och andra 
samhällsaktörer i regionen. 

• att bedriva påverkansarbete genom att förändra attityder till 
funktionsnedsättningar. Mänskliga rättigheter gäller alla, 
både i hälso- och sjukvården och i hela samhället. 

• att arbeta fram väl förankrat intressepolitiskt 
rättighetsarbete tillsammans med våra medlemsföreningar. 

Källhänvisningar 
1. Region Stockholms ”Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen”, RUFS 2050 (2018)  
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2. Region Stockholms folkhälsopolicy ”God hälsa och 
minskade hälsoklyftor i befolkningen” (2021) 

3. Region Stockholms långtidsutredning ”Hälso- och 
sjukvården 2040”, delrapport ”Patienten, invånaren och 
behoven” (2021) 

4. FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2008) 

5. https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 
2021-07-02 

6. Patientlag (SFS 2014:821) 

Våra medlemsföreningar 
Afasiföreningen i Stockholms län 
Apnéföreningen i Stockholm 
Astma- och allergiregion Stockholm Gotland 
Attention Stockholms län 
Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län 
Blodcancerföreningen i Stockholms län 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län 
Celiakiföreningen i Stockholms län 
DHB Östra 
Dyslexiförbundet i Stockholms län 
Elöverkänsligas förening i Stockholms län 
Endometriosföreningen i Stockholms län 
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland 
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer 
GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län 
HOBS Stockholms län 
Huvudvärksföreningen Stockholm 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län 
IFS Stockholmsdistriktet  

https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
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ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms 
länsförening 
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län 
Länsförbundet FUB i Stockholms län 
Mag- och Tarmföreningen i Stockholms län 
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län 
Neuroförbundet Stockholm 
Njurförbundet Stockholm Gotland 
OCD-föreningen Stockholms län 
Parkinson Stockholm 
Personskadeförbundet RTP-S Stockholms läns distrikt 
Psoriasisföreningen i Stockholms län 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
Riksförbundet Cystisk Fibros region Stockholm 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
Stockholm/Gotland 
Riksförbundet HjärtLung Stockholms län 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län 
Stockholms Dövas Förening 
Stockholms Stamningsförening 
Storstockholms Diabetesförening 
STROKE-föreningen i Stockholms län 
Tandhälsoförbundet 
Ångestföreningen i Stockholms län 
 
 
  



Funktionsrätt Stockholms län 
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm 

Tfn: 08-651 25 10 E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se 
Webb: funktionsrattstockholmslan.se 
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