
16  Utsikt   Nr 2  2021 

Aktuella påverkansfrågor i RBU Stockholm
PÅVERKANSARBETE

Färdtjänst, hjälpmedel, fritid samt 
hälsa och levnadsvanor för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.  Det är några av de påver-
kansfrågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 
Nya frågor dyker upp och ibland 
blir frågor vi har arbetat med 
tidigare aktuella igen. Vissa frågor 
driver vi som egen förening, andra 
tillsammans med andra länsfören-
ingar eller med RBU:s riksför-
bund. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

ILLUSTRATION: LINNEA BERTLIN

På RBU Stockholms hemsida www.
stockholm.rbu.se finns mer informa-
tion om aktuella frågor och frågor som 
föreningen drivit tidigare. Där kan 
man ta del av skrivelser, artiklar och 
annat som rör ämnet. 
Här presenteras ett axplock av vad 
som är aktuellt.

Levnadsvanor och hälsa för personer 
med funktionsnedsättning
Inom ramen för ett projekt inom Re-
gion Stockholm fick projektledare 

Douglas Sjöwall ta del 
av RBU Stockholms 
syn på hur RBU ser på 
frågan om hälsa och 
levnadsvanor för per-
soner med funktions-
variationer. Levnads-
vanor påverkar vår 
hälsa i hög utsträckning. Hur man 
lever varje dag, hur mycket man rör på 
dig, sover, vad man äter är exempel på 
levnadsvanor. Alla människor kan 
förändra sina levnadsvanor för att må 

bättre oavsett vilka förutsättningar 
man har men det kan behövas olika typ 
av stöd för att klara det.

RBU lyfte bland annat frågan om att 
Habilitering & Hälsa bidragit till en 
försämrad hälsa för många med funk-
tionsvariation då de la ned MTC (f.d. 
PUFFA) på Rosenlunds sjukhus. Alla 
som tränade där har inte hittat annan 
tillgänglig plats att träna och utebliven 
träning påverkar hälsan negativt.

FKB – Funktionsrätts- 
konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningar används 
redan inom flera områden. Ett exem-
pel är miljökonsekvensbeskrivningar 
som görs inför förändringar och beslut 
inom kommun eller Region. 

Funktionsrätt Stockholms län arbe-
tar med att ta fram motsvarande verk-
tyg för funktionsrättfrågor, FKB - 
Funktionsrättskonsekvensbeskriv-
ning. En FKB har som syfte att hjälpa 
beslutsfattare att göra rätt från början 
och säkerställa funktionsrättigheter i 
sina beslutsprocesser. FKB arbetas 
fram tillsammans med medlemsfören-
ingarna i ett antal workshops. RBU 

HÄR HITTAR DU MER INFO
www.stockholm.rbu.se På RBU Stock-
holms hemsida finns information om aktu-
ella påverkansfrågor, skrivelser och artiklar 
som berör vårt påverkansarbete. 
Sociala medier På RBU Stockholms Face-
booksida och Instagram finns också kort 
information om vad som är på gång.
Kontakta oss! Hör du något som du reage-
rar på? Berätta det för oss! Vi hinner inte all-
tid se alla förslag eller beslut som tas i vår 
region. Skicka ett mejl till therese.lagerman@
stockholm.rbu.se om det du tycker att RBU 
bör veta om eller engagera sig i.

Douglas 
Sjöwall
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Stockholm har deltagit i alla tre work-
shop för att belysa barn- och ung-
domsfrågor samt frågor som rör våra 
medlemmar. Man diskuterade både 
övergripande mål men gick också 
djupare in på hur FKB kan användas i 
det intressepolitiska arbetet. 

Bättre vård för personer med epilepsi
Bristen på neurologer är stor och ha-
biliteringen saknar medi-
cinsk personal. RBU 
Stockholm deltog i ett 
möte tillsammans med 
representanter från 
Karolinska institutet, 
habiliteringsläkare från 
Region Stockholm, Epi-
lepsiföreningen samt Au-
tism- och Aspergerfören-
ingen för att diskutera hur personer 
med funktionsnedsättningar och epi-
lepsi ska få tillgång till den bästa vår-
den i regionen.

En idé som kom upp var att knyta 
epilepsispecialister till de kommande 
SMO vårdcentralerna. SMO står för 
samordnat medicinskt omhänder- 
tagande.

Hjälpmedelsriksdagen 
Den årliga hjälpmedelsriksdagen ge-

nomfördes i år digitalt i samarbete 
med Sveriges Arbetsterapeuter, 
Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, 
Myndigheten för delaktighet samt 

Funktionsrätt. Initiativet skapades 
med syfte att bidra till att frågor om 
hjälpmedel flyttas fram på den poli-
tiska dagordningen, i den faktiska 
planeringen och i det allmänna med-
vetandet.

RBU Stockholm deltog som åhörare 
på hjälpmedelsriksdagen där man 
bland annat diskuterade om det be-
hövs en nationell styrning av hjälp-
medelsförsörjningen. Det fanns en 
enighet i att man ska gå mot en natio-
nell styrning men frågan är hur?

Färdtjänst
Rh-gruppen*, som är ett samarbete 
mellan fem föreningar i Stockholm 
varav RBU är en, har haft ett  digitalt 
möte med färdtjänstnämndens ordfö-
rande Fredrik Wallén. Man diskute-
rade bland annat begränsningarna i 
fritidsresor som försämrar livet för 
personer med funktionsnedsättning. 
500 turbundna resor per år hindrar ett 
aktivt och jämställt liv och går emot 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Diskussionen var lång men gav inte 
så många svar på de frågor Rh-grup-
pen ställde.

Kultur och fritid i Sundbyberg
RBU Stockholm deltog i ett möte med 
Sundbybergs stad och RBU:s repre-
sentant i det lokala funktionshinderrå-
det Maria Ennefors. Syftet med mötet 
var att diskutera kultur- och fritidsak-
tiviteter i Sundbyberg och hur RBU 
kan vara en samarbetspartner till 
Sundbybergs stad. ●

Symbolen  
för epilepsi.

*Rh-gruppen består av RBU Stockholm, Neuroförbundet Stockholm, Reumatiker- 
förbundet Stockholm, Personskadeförbundet Stockholm samt DHR Stockholm.

Hjälpmedelsriksdagen hölls i april 2021.


