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Remiss – God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

 

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

med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 

medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med IF och deras närstående är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar och instämmer i huvudparten av den omfattande och välskrivna 

utredningen som handlar om primärvården och som avser att öka det psykiska välbefinnandet 

samt motverka psykisk ohälsa hos befolkningen. Lagändringsförslaget i 5 kap. 13 a kap. 1§ som 

innebär en utvidgning av primärvårdens grunduppdrag så att primärvården kommer att svara för 

hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa istället för som det nu står enbart 

fysisk ohälsa är efterlängtat och är ett stort steg för en attitydförändring i samhället i stort och 

hälso- och sjukvården specifikt. 

Riksförbundet FUB vill bara lämna en kommentar gällande: 

Läkarmedverkan 

Det enda som utredningen nämner kring läkarmedverkansskyldighet som stadgas i HSL i 

utredningen när det berör LSS-verksamheter till exempel är ett kort konstaterande om att det 

verkar finnas men känns lite oklart.  

För målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning boende i LSS-bostäder är avtal 

om läkarmedverkan ibland skillnaden på att överhuvudtaget komma till primärvården eller inte 

på till exempel regelbundna hälsokontroller. Det är även av vikt för den här målgruppen att ha 

kontinuerlig kontakt med samma hälso- och sjukvårdspersonal, personal som har rätt kompetens 

kring funktionsnedsättningen och om hur man bemöter målgruppen. De specialister på 

målgruppen, som till exempel inom våra kretsar välkända Malin Nystrand i Göteborg som kallas 

för LSS-läkaren, hänger på ideellt brinnande eldsjälar vilket det finns alldeles för få av och det 

kan inte heller vara meningen att personer med IF ska behöva förlita sig på dessa utan det måste 

vara ett ansvar på nationell nivå. För trots att det i HSL stadgas en skyldighet för läkarmedverkan 

och det långsamt ändå går framåt med tecknandet av avtal saknas ändå detta på både regional 

och lokal nivå på flera håll inom landet. FUB har tagit fram avtalsmallar kring läkarmedverkan 
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och har i dessa bland annat infört årliga hälsokontroller tillsammans med en checklista på vad 

hälsokontrollen ska innefatta. Checklistan baseras främst på Malin Nystrands kompetens i ämnet 

som i år även av FUB kompletterats med en koll av den psykiska hälsan. 

Riksförbundet FUB önskar att det krav som idag finns kring läkarmedverkan i HSL rent faktiskt 

uppfylls och att utredningen förslagsvis ger Socialstyrelsen och SKR i samarbete med 

Länsstyrelsen i uppdrag att förvekliga detta som företrädesvis, i synnerhet nu med det nya 

lagförslaget i HSL, ska innehålla årliga hälsokontroller både kring den psykiska och fysiska 

hälsan. Som utredningen noterat är det i stort på primärvårdsområdet stora olikheter på regional 

och lokal nivå och det gäller inom alla områden liksom denna. Personer med IF har en redan från 

födseln ökad sårbarhet för fysisk och psykisk ohälsa och för att uppnå jämlik hälsa för alla så 

måste alla innefattas av att få hjälp med psykisk ohälsa inom primärvården alternativt remitteras 

till rätt kompetens inom psykiatrin. Våra lokal- och regionförbund försöker tills dess påverka på 

lokal och regionalnivå att avtal om läkarmedverkan ska upprättas och har lyckats i vissa få fall 

men oftast kämpar ideellt arbetande anhöriga och företrädare utan resultat trots att skyldigheten 

är lagstadgad. 
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