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Remissvar - Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) 

 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – 

långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) av Delegationen för ökad tillgänglighet i 

hälso- och sjukvården. 

  

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel arbetsterapeuter i yrkesverksam 

ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeutens yrkesmässiga och fackliga 

intressen. Med en hög representativitet kan vi som organisation föra arbetsterapins 

och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. 

 

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad 

tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. 

Uppgiften är att stödja regionernas arbete med regionala handlingsplaner, stödja ett 

effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patientens 

valmöjligheter och stödja såväl regionernas som kommunernas arbete med 

utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. 

 

Sveriges Arbetsterapeuter är generellt positiva till utredningens förslag som syftar till 

en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Det vi dock saknar i utredningen är 

förslag på hur hälso- och sjukvården kan skapa förutsättningar för tillgänglighet ur ett 

funktionshinderperspektiv som inkluderar fysisk, kognitiv och kommunikativ 

tillgänglighet. En universellt utformad hälso- och sjukvård, där tillgängligheten säkras 

i förväg i stället för att åtgärdas i efterhand– en god och nära vård för alla, i största 

möjliga mån utan speciallösningar. Som exempel på tillgänglig utformning behöver 

det exempelvis finnas tillgång till taklyftar och andra hjälpmedel vid vård- och 

hälsocentraler som möjliggör för alla att kunna bli undersökt på lika villkor. Ett annat 

exempel rör kallelser eller hälsoinformation som behöver finnas tillgängliga på lättläst 

svenska i kombination med bildstöd för de som behöver det.  

 

När det gäller utredningens förslag så vill Sveriges Arbetsterapeuter dock understryka 

att särskild uppmärksamhet behöver ges vid implementeringen av förslagen för att 

säkerställa att åtgärderna ej leder till ojämlikhet. Detta gäller i synnerhet de delar som 
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omfattas av prestationskrav. Förbundets erfarenhet är att uppgifter och åtgärder kan 

ta olika lång tid i anspråk beroende på den enskildes individuella förmågor. 
 

Sveriges Arbetsterapeuter 

 
Ida Kåhlin 

Förbundsordförande 


