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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! – delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” SOU 2017:43
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra.
Inledning
Folkhälsomyndigheten är positiva till de förslag som presenteras i betänkandet men vill
framföra en generell synpunkt samt två specifika synpunkter på de förslag som lämnas.
Generell synpunkt
Folkhälsomyndigheten anser att innebörden av jämlikhetsbegreppet i betänkandet är för snävt
beskrivet då det främst kopplas till skillnader i hälsa mellan kön eller geografisk tillhörighet.
Den ojämlika hälsan finns även mellan samhällsgrupper, med olika social position – mellan
människor i olika yrken, med olika lång utbildning eller med olika stor inkomst.
Folkhälsomyndigheten anser därför att det finns en betydande risk att arbetet med att
åstadkomma ökad delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen inte når alla
om de förslag som utredningen presenterar inte inkluderar detta perspektiv.
Specifika synpunkter
13.7.4 Bättre möjligheter till aktiv fritid
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om att uppdraget ”kring
framtagande av underlag till insatser för att främja tillgången till olika individstödjande
produkter som möjliggör en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning” bör genomföras
i samråd med Folkhälsomyndigheten. Uppdraget om att möjliggöra en aktiv fritid för personer
med funktionsnedsättning har nära kopplingar till uppdrag Folkhälsomyndigheten har. Dessa
berör bland andra vikten av en hälsosam samhällsplanering, främjandet av fysisk aktivitet samt
att stödja alla människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.
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16.3.3 Förslag att stärka elevhälsan
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till förslaget om stärkt elevhälsa, då vi tror det kan ha
positiva effekter på elevers hälsa och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Folkhälsomyndigheten vill också föreslå att man innan förändringen, planerar för att kunna
utvärdera effekter av förändringen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell och Anna Bessö, enhetschefen Nina
Lindqvist och chefsjuristen Markos Stavroulakis deltagit. Utredaren Malin Kark har varit
föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Malin Kark
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