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Yttrande över betänkandet ”Stärkt rätt till personlig
assistans” (SOU 2021:37)
Region Örebro län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Stärkt rätt till
personlig assistans” (SOU 2021:37) och vill med anledning av betänkandet lämna
följande synpunkter:
Region Örebro län välkomnar utredningens förslag till stärkt assistans. De bör kunna
leda till en positiv förändring för barn, ungdomar och vuxna med olika
funktionsnedsättningar, och för deras möjlighet till att ha ett vardagsliv som redan är
en möjlighet för andra.
Av särskilt intresse för Region Örebro län är förslagen som är avsedda att förstärka
stödet vid behov av sjukvårdande insatser. Förslagen innebär bland annat att ansvaret
för sjukvårdshuvudmännen tydliggörs. För att förslagen ska leda till den kvalitetshöjning som utredningen eftersträvar krävs från regionernas sida bland annat
förbättrade bedömningar kring egenvård, utökad planering av vårdinsatser, och
närmare samverkan med assistansutförare.
Förslagen innebär därför sammantaget en ökad arbetsinsats för Region Örebro län
som vårdgivare, och i viss utsträckning även ökade kostnader. Region Örebro län
ställer sig ändå positiv till förslagen eftersom de ökar patientsäkerheten och
möjligheterna till ett bättre vardagsliv för de berörda individerna. För att säkra den
kvalitetshöjning av sjukvårdande insatser som eftersträvas bedömer dock Region
Örebro län att utredningens förslag att sjukvårdshuvudmannen har rätt att fatta beslut
om vilka aktörer som man vill ingå avtal med, är en viktig förutsättning.
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Sammanfattning
En statlig utredning har haft i uppdrag att se över vissa frågeställningar inom
personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Utredningen föreslår nu ett förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser, samt
ett antal andra förslag som inte har samma relevans för Region Örebro län.
För att uppnå förstärkningen av stödet vid behov av sjukvårdande insatser lämnar
utredningen flera förslag. För det första föreslås en egenvårdslag som reglerar hälsooch sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och
uppföljning. För det andra föreslås en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen
för att hälso- och sjukvården ska ta större hänsyn till livsvillkoren när vård ska ges
till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. För det tredje vill
utredningen att behov av sjukvårdande insatser ska beaktas vid bedömning om rätt
till assistans, om det finns en överenskommelse om utförandet mellan
sjukvårdshuvudmannen och assistansanordnaren.
I förslaget till yttrande välkomnar Region Örebro län utredningens förslag. Den
ökade arbetsinsatsen och i viss utsträckning även ökade kostnader som förslagen
väntas innebära, motiveras med ökad patientsäkerhet och ökade möjligheter till ett
bättre vardagsliv för berörda individer.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Yttrande över
betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans" (SOU 2021:37)
 Yttrande över betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans" (SOU 2021:37)
 Remiss - Stärkt rätt till personlig assistans SOU 2021:37
 Bilaga - Betänkande - Stärkt rätt till personlig assistans
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet
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