
Funktionsrätt –vad är det?



• Begreppet Funktionsrätt
• FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning

• Funktionsrätt i praktiken
• landstings och regioners uppdrag kring jämlik hälsa
• samverkan över organisatoriska gränser 



Funktionsrätt
– ett nytt begrepp i svenska språket 
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Inte bara ett nytt ord –
utan också ett perspektivskifte

Funktionsnedsättning beskriver den individuella egenskapen

Funktionshinder beskriver de hinder som uppstår i miljön

Funktionsrätt beskriver rätten till full delaktighet utifrån mänskliga 
rättigheter



• FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Funktionsrättskonventionen



Funktionsrättskonventionen 
Artikel 4 Allmänna åtaganden

• I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för 
att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande 
processer angående frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda 
med och aktivt involvera personer med funktionsnedsätt-
ning, däribland barn.



Funktionsrättskonventionen 
Artikel 31 Statistik

• Insamla ändamålsenlig statistik, information och forskningsrön 
(…) att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina 
åtaganden, identifiera och bemöta hinder.



Funktionsrättskonventionen 
Artikel 25 Hälsa

• Samma utbud, kvalitet och standard, även när det gäller 
sexuella och reproduktiva rättigheter, samt offentliga 
folkhälsoprogram.

• Hälsoservice man behöver särskilt på grund av 
funktionsnedsättningen.

• Fritt och informerat samtycke

• Förbjuda diskriminering i sjukförsäkring och livförsäkring



Landstings och regioners 
uppdrag kring jämlik hälsa

Den etiska plattformen, HSL, Patientlagen mm.

Samverkan



Hur kommer vi vidare?



Regionala samarbetsorganisationer
HSO Blekinge

HSO Dalarna

Gotlands län– Funkisam

Funktionsrätt Gävleborg

Hallands län –

Jämtlands län - Handikappsamverkan

Funktionsrätt Jönköpings län

Funktionsrätt Kalmar län

Kronobergs län - Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum

Norrbottens län - Handikappföreningarnas samarbetsorgan

HSO Norrbottens län

HSO Skåne

Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Sörmland FRS

Handikappföreningarna i Uppsala län

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Västerbotten

Funktionsrätt Västernorrland

Funktionsrätt Västmanland

Funktionsrätt Västra Götaland

Örebro län - Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Funktionsrätt Östergötland



Lästips
FN:s konvention om 
rättigheter för personer 
med 
funktionsnedsättning

Europeisk kod för 
idéburna 
organisationers 
medverkan i 
beslutsprocesser



Tack!

• sofia.karlsson@funktionsrätt.se

• @funktionsratt_halsa

• @funtionsratt_se



Appendix



Ojämlika förutsättningar

• Självskattad ohälsa är 10 gånger vanligare bland personer med 
funktionsnedsättning än bland övrig befolkning.

• Stillasittande, alkohol och spelmissbruk är vanligare hos 
personer med funktionsnedsättning.

• Det är betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning 
avstår från vård av ekonomiska orsaker, än personer utan 
funktionsnedsättning.



Ojämlik vård

• Personer med psykisk ohälsa och LSS- insatser löper en 
betydligt högre risk att dö i cancer, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar än andra. En orsak är att man i lägre 
utsträckning får den mest effektiva vården.

• Förmågan att ta initiativ eller att ifrågasätta insatser i vården 
kan ibland vara begränsad. Kognitiva svårigheter ställer högre 
krav på vården.



Samarbete kommun landsting

• Kvinnor med LSS-insatser som fått bröstcancer löper 70 % 
högre risk att dö jämfört med kvinnor utan insatser. De får ofta 
sin diagnos först i stadium 3-4, övriga får diagnosen i stadium 1. 

• Personligt ombud är en bra och beprövad modell för personer 
med psykisk ohälsa, men saknades 2016 i 16 procent av 
kommunerna.



Är hälsan jämlik idag? - Svar: vi vet inte.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ”(…) beklagar den bristande tillgången till 
information uppdelad på personer med funktionsnedsättning.”


