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Dessa frågor driver vi för 
våra medlemmar just nu

PÅVERKANSARBETE

Specialistvård, kollektivtrafik, och 
skola är några av de påverkans-
frågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Specialistvård nödvändig  
för personer med epilepsi
En nyligen gjord utred-
ning visar att personer 
med intellektuell funk-
tionsnedsättning, IF, 
löper större risk att dö 
i förtid. Något som kun-
nat förhindrats med insat-
ser från hälso- och sjukvården. Personer 
med IF utsätts för varaktiga hälsoutma-
ningar och ojämlik hälso- och sjukvård. I en 
av grupperna i utredningen, unga vuxna 
med lindrig IF, så var 55% av de dödsfall 
som möjligen hade kunnat undvikas med 
rätt hälso- och sjukvård kopplade till epi-
lepsi. Orsaker som diskuteras är bland 
annat tillgång till högspecialiserad vård. 

RBU Stockholm har, tillsammans med 
Epilepsiföreningen och föreningen Atten-
tion, skickat ut en enkät till sina medlem-
mar för att undersöka vilken vård 
medlemmar med epilepsi får. Har man 
kontakt med en specialist eller får man 
epilepsimedicin utskriven av primärvår-
den? Följer vården upp patienterna och 
erbjuds de regelbundna hälsokontroller för 
att fånga upp hälsotillstånd som annars 
riskerar att sluta i en onödig, för tidig, 
död?

Resultatet av enkäten ska vara under-
lag inför ett kommande möte med SKR, 
Sveriges kommuner och Regioner. Vid 
mötet kommer RBU vara en av flera delta-
gande föreningar.

Kollektivtrafikplanen
I början av september deltog RBU på 
remissmöte med Funktionsrätt Stockholms 
län om kollektivtrafikplanen. Där lyfte 

RBU:s representant frågan om tillgänglighet 
och framkomlighet i kollektivtrafiken. SL:s 
planer på att ta bort tågvärdarna lyftes 
också då ett sådant beslut får negativa 
effekter för personer med funktionsned-
sättning. Tågvärdarna är bland annat 
behjälpliga med att ta fram ramper till de 
som använder rullstol och ge ledsagarser-
vice till de som har svårt att orientera sig på 
stationer och mycket annat. 

Barnkonventionen 
RBU Stockholm del-
tog under hösten på 
en föreläsning med 
Sofia Zachrisson om 
processen att göra 
barnkonventionen till 
lag. Föreläsaren framhöll att det går att 
förändra med rätt engagemang och driv.

Järvaveckan 2022 
Nu startar planeringen av Järvaveckan 
2022, ett årligt arrangemang som genom-
förts digitalt under två år men nu ska 
genomföras på plats i Järva som tidigare. 
RBU diskuterar nu, tillsammans med 
Funktionsrätt i Stockholms län, hur Järva-
veckan kan utvecklas och bli bättre ur 
våra medlemmars perspektiv. RBU lyfte 
bland ananat frågan om att området har 
låg tillgänglighet för personer med rörelse-
nedsättning bland annat beroende på tek-
nik och sladdar som hindrar framkom- 
ligheten. Man diskuterade också hur digi-

tala lösningar kan möjliggöra för fler att 
delta. Funktionsrätt vill hjälpa arrangören, 
the Global Village, att tänka efter före, att 
undvika sådant som utestänger vissa 
grupper och hitta lösningar så att alla kan 
delta på lika villkor. 

Rh-gruppen inför valåret 2022 
Valåret närmar sig och Rh-gruppen plane-
rar vilka gemensamma frågor man ska 
driva under 2022.  Fokus kommer ligga på 
barn med funktionsvariationer och barn-
konventionen, färdtjänst samt hjälpmedel. 
Frågorna ska kopplas till ett folkhälsoper-
spektiv och SKR:s (Sveriges kommuner 
och regioner) folkhälsopolicy. 

Rh-gruppen består av fem rörelsehin-
derföreningar: RBU Stockholms län,  
Neuroförbundet Stockholms län, DHR 
Stockholm, RTP-S och Reumatikerfören-
ingen i Stockholm. Gruppen driver gemen-
samma frågor, skriver debattartiklar, 
uppvaktar politiker, arrangerar hearings 
och mycket annat. ●

På den här sidan berättar vi om 
vilka påverkansfrågor RBU Stock-
holm arbetar med just nu. Det är 
oftast frågor inom region och 
kommun men kan någon gång vara 

frågor som rör ett större geografiskt 
område. Det är både nya frågor och 
sådant vi arbetat med tidigare som på 
nytt blivit aktuellt.

!

Järvaveckan 2022 leds av Martin 

Mutumba, Claes de Faire, Segal Mohamed 

och Kakan Hermansson. 
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RBU informerar

RBU slåss för ett samhälle där varenda unge 
ska kunna uppnå sin fulla potential Som RBU Supporter 

stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna att 
hjälpa oss i kampen. Det kan vara mor- och 

farföräldrar, närmsta vännen eller en arbetskamrat.

Tipsa den som vill vara med och göra skillnad!

RBU Supporter

medlem.rbu.se

Ny medlemskategori från 1 oktober
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