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Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar 

runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/utvecklingsstörning och deras 

anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning av utredningen 

Utredningen har haft i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet 

av välfärdsteknik och av direktiven framgår det att det finns oklarheter i lagstiftningen om på vilket 

sätt personer med nedsatt beslutsförmåga kan erbjudas tjänster med hjälp av väldfärdsteknik.  

En för utredningen central fråga är i vilken utsträckning välfärdsteknik kan användas i vård och 

omsorg men ska inte omfatta några ändringar i LSS-lagen. En annan central del har handlat om att 

vid behov lämna författningsförslag med fokus på reglering av samtycke från personer med nedsatt 

beslutsförmåga.  

Utredningen har också bl.a. haft i uppgift att analysera vilka effekter användning av välfärdsteknik 

kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen 

Den lagstiftning som utredningen förslår är i allt väsentligt en legalisering av dagens best practice i 

fråga om välfärdsteknik.   

 

Riksförbundet FUB:s kommentarer till utredningen 

Riksförbundet FUB välkomnar och ställer sig bakom utredningen – Framtidens teknik i omsorgens 

tjänst - i stort även om vår målgrupp i en första anblick inte direkt är berörda av utredningen 

eftersom LSS-lagen uttryckligen inte kommer att omfattas av några lagändringar. Däremot har 

Riksförbundet FUB några kommenterar och farhågor kring de indirekta effekter som utredningens 

lagförslag ändå kan ha för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

 

Personer med framförallt medel- och svåra intellektuella funktionsnedsättningar omfattas ofta av 

kategorin personer som har nedsatt beslutsförmåga. Att ha nedsatt beslutsförmåga innebär dock inte 

för den här kategorin av individer automatiskt att de helt saknar beslutsförmåga eller att 

funktionsnedsättningen som är medfödd kan jämföras med kognitiv svikt som uppstått över tid 

(demens) utan istället att det kräver specialistkompetens och väldigt god personkännedom för att 

kunna utreda vad en persons faktiska vilja är för att tillvarata dennes mänskliga rättigheter om 

självbestämmande. Men ibland kan detta vara väldigt svårt och i de fall det inte alls går skulle det 

behövas stöd i lag för vad som gäller även för denna kategori individer men här krävs en egen 

statlig utredning då den aktuella primärt vänder sig till äldrevården och då främst till demensvården 

som omfattar personer med kognitiv svikt vilket innebär en nedsatt beslutsförmåga som har uppstått 
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över tid. En person med intellektuell funktionsnedsättning har haft funktionsnedsättningen sedan 

födseln.  

 

Eftersom utredningen har sett en tydlig efterfrågan på en mer generellt riktad lagstiftning som ska 

gälla vid nedsatt beslutsoförmåga oavsett vilken typ av insats som är aktuell för den enskilde och 

framhåller att lagförslaget inte är begränsat till vissa diagnoser ser Riksförbundet FUB att 

lagförslagen troligtvis kommer att få en direkt effekt även på personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar med stöd av de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen samt hälso- och 

sjukvårdslagen vars lagstiftningar omfattar alla medborgare. LSS-handläggare och hälso- och 

sjukvårdpersonal kommer med största sannolikhet inte att göra något undantag för vår målgrupp om 

det inte uttryckligen finns ett undantag i lagarna om detta vilket kan leda till svåra begränsningar av 

de mänskliga rättigheterna för målgruppen. 

 

Riksförbundet FUB önskar därför att det i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen tas upp ett 

tydligt reglerat undantag om att personer tillhörande LSS-personkrets inte ska omfattas av 

samtyckesreglerna vid nedsatt beslutsförmåga. Däremot ser Riksförbundet FUB fortfarande ett stort 

behov av en framtida utredning med tydliga konsekvensanalyser och direktiv som direkt omfattar 

personer tillhörande LSS-personkrets 1 med medel- och svåra intellektuella funktionsnedsättningar 

och att en samtyckesregel vid nedsatt beslutsförmåga läggs till direkt i LSS-lagen då det idag 

förekommer presumerade samtycken av olika slag inom flera LSS-verksamheter vilket i sig är 

olagligt. 

 

Såsom utredningen tydligt definierar begreppet samtycke anser Riksförbundet FUB att det krävs 

tydliga kompetenslyft hos all LSS-personal för att stödja individer tillhörande personkrets 1 i LSS 

för att kunna bestämma sig för en bland flera möjligheter och bland dessa göra ett val bland olika 

handlingsalternativ samt förstå en situation, värdera risk och nytta och sedan välja ett alternativ 

samt uttrycka ett ställningstagande i frågan. Riksförbundet FUB tycker att det är viktigt att 

samtyckesregler inte missbrukas för denna målgrupp eller att framtida slentrianmässiga intyg om 

beslutsoförmåga ska ge LSS-handläggare och personal möjlighet att göra presumerade samtycken 

med lagstöd.  

 

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har vidare i regel en nedsatt autonomi, ökad 

medfödd sårbarhet1 för fysiska och psykiska sjukdomar jämför med alla andra oavsett 

funktionsnedsättning eller inte, saknar kunskap kring sjukdomar/självundersökningar vilket innebär 

att de är en stor grupp patienter som är beroende av kompetent bemötande och specialistkunskap i 

att undersöka denna målgrupp för att kunna ställa rätt diagnos eller diagnos överhuvudtaget i 

samband med sjukdomar. Vilket även självklart innefattar att utreda samtycke vid åtgärder. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor för 

alla oavsett t.ex. funktionsnedsättning.2 Det är viktigt att kompletterande kunskaper och insatser 

finns hos hälso- och sjukvården för att överhuvudtaget kunna komma upp på en nivå där man kan 

tala om behandling och bemötande på lika villkor. För att kunna få rätt bemötande och ge ett 

informerat samtycke krävs det i regel att man använder sig av alternativ anpassad kommunikation 

till varje enskild individ/patient. Det räcker inte att en utomstående hälso- eller sjukvårdspersonal 

som aldrig tidigare träffat individen anger om en person med intellektuell funktionsnedsättning har 

nedsatt beslutsförmåga eller inte. Det räcker inte heller att ett generellt beslut om samtycke fattas 

 
1 Statens folkhälsoinstitut, Öie Umb-Carlsson, Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning (2008). 
2 Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. 

Delrapportering av regeringsupdrag. Dnr. 599/2014. Folkhälsomyndigheten 2015. Socialstyrelsen - Tillståndet och 

utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2015). 
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för en individ då personen vid rätt bemötande kanske kan samtycka i vissa frågor men inte andra 

vilket även kan variera från tid till tid. Det är lika viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal samt 

socialtjänsthandläggare får kompetens i vikten av alternativ kommunikation (AKK). Arbetsgivaren 

i en LSS-verksamhet måste även ställa krav på utmärkta kunskaper i svenska språket samt AKK vid 

rekryteringen av personal. Utan kommunikation kan inte individer leva som alla andra och tillvarata 

sin självbestämmanderätt som att t.ex. ge ett informerat samtycke.   

 

 

 

För Riksförbundet FUB 
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