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Sammanfattning 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) tillstyrker det aktuella förslaget om nivåstrukturering av 

ryggmärgsskadevården. Förslaget saknar dock en tydligare beskrivning av de nationella 

högspecialiserade vårdenheternas (NHVe) roll för varaktig uppföljning samt för att säkra den 

kritiska transitionen mellan vård och vardagsliv. I föreningens yttrande nedan specificeras de 

tillägg som föreslås för att stärka rehabiliteringsprocessen ytterligare, samtliga underbyggda 

med vetenskapligt förankrade argument. För att utforska perspektiven hos personer med 

ryggmärgsskada i Sverige genomförde RG en enkätundersökning med frågor om nuvarande 

vård och önskemål för framtiden. Information från de 328 svaren är inkluderad i yttrandet. 

 

Det är positivt att Socialstyrelsen har inkluderat personer med ryggmärgsskada i arbetet 

med underlaget till nationellt högspecialiserad vård (NHV). För kommande steg i processen 

och för att leva upp till ställningstaganden från både SKL och WHO om patientmedverkan 

måste NHVe ges ett tydligare ansvar i uppdraget att aktivt involvera personer med 

ryggmärgsskada på samtliga nivåer av vården: (1) “Peer-support” såväl under inneliggande 

vård, vilket ingår i förslaget, som för rehabilitering i vardagsmiljö; (2) Forskning; (3) 

Verksamhetsstyrning. Därutöver efterfrågas ett uttalat uppdrag kopplat till arbetsåtergång 

och att närståendeperspektivet stärks. 

 
 
 

RG Aktiv Rehabilitering – ett naturligt komplement till vårdkedjan sedan 1970-talet för 

personer med ryggmärgsskada. 

Intresseföreningen RG Aktiv Rehabilitering (RG) bildades i slutet på 1970-talet och 

formulerade begreppet Aktiv Rehabilitering (AR). Föresatsen var att utveckla rehabiliteringen 

av personer med ryggmärgsskada utanför sjukvården. RG har under ca 40 år haft en direkt 

inverkan på drygt 5.000 personer med ryggmärgsskada. Utöver dessa personer har 

föreningen genomfört oräkneliga aktiviteter för målgruppen och spridit kunskap till 1.000-tals 

anhöriga, vård- och rehabpersonal, politiker och övriga samhällsmedborgare genom bl.a. 

kurser i rullstolsteknik på sjukhus, temadagar, insiktsutbildningar, idrottsläger, 

anhörigutbildningar, studiebesök och friluftsverksamhet. RG är den enda organisation i 

landet vars huvudmålgrupp är personer med ryggmärgsskada. Föreningen var också 

delaktig i arbetet för rikssjukvård för målgruppen fram tills dess att arbetet avbröts. Trots 

detta har föreningen inte erbjudits att ha en representant i den sakkunniggrupp som arbetat 

med förslaget för högspecialiserad vård för ryggmärgsskadade i Sverige. Det är 

anmärkningsvärt och RG vill påtala att föreningen fortsättningsvis är öppen för dialog och att 

dela med oss av vår gedigna erfarenhet inom området ryggmärgsskador. 

 
RG når med sin verksamhet ca 150 nya personer årligen i Sverige. I den uppsökande 

verksamheten besöker personer med egen erfarenhet av ryggmärgsskada patienter med 

nyförvärvad ryggmärgsskada för samtal på rehabenheter. Kursverksamheten är riktad till 

vuxna kvinnor och män i alla åldrar men även till barn och ungdomar med ryggmärgsskada 
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samt deras föräldrar och syskon. Sedan 2008 bedrivs även kurser specifikt riktade till 

personer som levt länge med sin skada. I all den verksamhet som RG bedriver är förebilder 

med levd erfarenhet av ryggmärgsskada nyckelfigurer. Ca 80 personer med en egen 

ryggmärgsskada, har i dagsläget uppdrag som förebilder i föreningen. Förebilder är personer 

som har tränats i att förmedla hur man tillförskaffar sig de förmågor som krävs för att kunna 

ta befälet i sitt liv med ryggmärgsskada - oavsett om man har förutsättningar att vara helt 

självständig i vardagen eller behöver instruera någon annan i hur man vill bli assisterad. I 

föreningens verksamhet får man lära sig att träna sina förmågor i vardagsmiljö - vilket ofta är 

en helt annan sak än i den trygga sjukhusmiljön. Vanligtvis inser personen med nyförvärvad 

ryggmärgsskada först utanför sjukhuset till fullo vilka krav den nya vardagen ställer. Det 

behövs ofta hjälp för att hitta såväl förhållningssätt som praktiska tillvägagångssätt för allt 

från påklädning och toalettbesök till sexuella relationer och fritidsaktiviteter. De centrala 

elementen av metoden Aktiv Rehabilitering har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen.1 

Verksamheter baserade på metoden har startats i mer än 20 länder och det finns idag en 

aktiv samverkan mellan RG:s internationella sektion och lokalt engagemang i Polen, 

Vitryssland, Ukraina, Norge, Grekland och Botswana.1 En nypublicerad studie visar att 

deltagare i ett program med Aktiv Rehabilitering i Botswana uppnådde högre generell fysisk 

självständighet.2 

 
Åsikter hos personer med ryggmärgsskada 

För att samla in åsikterna hos personer med ryggmärgsskada i Sverige, kring koncentration 

av vården, genomförde RG i maj 2019 en enkätundersökning som sträckte sig utanför den 

egna medlemsbasen. 328 personer svarade under den vecka enkäten fanns tillgänglig. De 

flesta svarande var i åldersgruppen 30-59 år (61%) och nära 30% var över 60 år. 

Fördelningen mellan svaranden från områden med respektive utan universitetssjukhus var 

likvärdig. Resultat från enkäten inkluderas i vårt remissyttrande. Detaljerad information om 

enkätresultaten hittas på RG:s hemsida, www.rgaktivrehab.se 

 
Föreningens synpunkter och förslag 

Föreningen välkomnar förslaget till nivåstrukturering av vårdområdet 

Ryggmärgsskador och att detta vårdområde föreslås omfattas av nationell 

högspecialiserad vård. 

De senaste decenniernas verksamhet har gett RG en sällsynt bred insikt gällande behovet 

av utveckling av ryggmärgsskadevården i Sverige. Enligt vår erfarenhet skiljer sig idag 

förutsättningarna för att nå ett aktivt och självständigt liv markant åt mellan olika individer 

med ryggmärgsskada, beroende på vilken plats i landet de har vårdats och rehabiliterats 

som patienter med nyförvärvad ryggmärgsskada. Bedömningen är att en koncentration av 

vård och rehabilitering är nödvändig för att stävja denna ojämlikhet. 

 
Jämlikhet i vården lyfts fram av de svarande på föreningens enkät som en av de största 

fördelarna med en koncentration av vården. Likaså att all kompetens finns samlad och 

 
 

1 
Divanoglou, A., Tasiemski, T., Augutis, M., & Trok, K. (2017). Active Rehabilitation—a community peer-based approach for 

persons with spinal cord injury: international utilisation of key elements. Spinal Cord. Retrieved from 
https://doi.org/10.1038/sc.2017.28 
2 

Divanoglou, A., Trok, K., Jörgensen, S., Hultling, C., Sekakela, K., & Tasiemski, T. (2019). Active Rehabilitation for persons 

with spinal cord injury in Botswana – effects of a community peer-based programme. Spinal Cord. Retrieved from 
https://doi.org/10.1038/s41393-019-0300-6 

http://www.rgaktivrehab.se/
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lättillgänglig under ett tak vilket väntas göra att vården generellt samordnas bättre. I enkäten 

svarar drygt 40% av de boende utanför områden med universitetssjukhus, jämfört med drygt 

20% inom dessa områden, att de idag får bristfällig vård för besvär relaterade till 

ryggmärgsskadan. Dessutom anser nära hälften av de svarande, oberoende av hemort, att 

deras vård är dåligt koordinerad. 

 
Gränsdragning av målgruppen 

I förslaget exkluderas individer med ryggmärgsbråck ur målgruppen. Vår erfarenhet visar att 

det bland barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och en funktionsnedsättning likvärdig 

den hos individer med ryggmärgsskada, finns ett behov av en utvecklad habilitering för att 

de ska ges möjlighet att nå ett aktivt och självständigt liv. De beskriver också såväl liknande 

funktionella målsättningar som fysiska och psykologiska besvär som personer med 

förvärvad ryggmärgsskada.3 En koppling behöver skapas mellan dessa barn/ungdomar, 

habiliteringar i landet och den NHVe med uppdrag för barn med förvärvad ryggmärgsskada, 

för att säkerställa att den kunskap som utvecklas på NHVe även når denna målgrupp. 

 

Övergripande beskrivning av verksamheten på ett nationellt 

centrum 
Kapacitet att uppfylla uppdragets villkor är överordnat antalet enheter 

Kvaliteten är överordnad antalet enheter, det viktiga är att tillräckliga resurser säkerställs för 

att uppfylla uppdragets villkor för de NHVe som tilldelas uppdraget. Detta inkluderar att säkra 

såväl långtidsuppföljning som rimliga väntetider, vilket har lyfts som en farhåga i svaren på 

RG:s enkät. En geografisk spridning av enheterna förordas så långt det är möjligt och att 

avstånd beaktas vid utformning av upptagningsområden. I enkäten säger sig 61% vara 

beredda att om så krävs, resa hur långt som helst för högspecialiserad vård. Samtidigt ger 

18% uttryck för en oro att avstånden blir långa till enheterna och 28% är inte beredda att 

resa längre än 300 km. Det inkluderar långtidsuppföljning och behandling av 

senkomplikationer. Hur det fria vårdvalet ser ut inom NHV om en patient är missnöjd med 

den vård som ges är en oro som också getts uttryck för. Föreningen ser ett behov av att 

valfriheten klargörs då vårdrelationen ofta är livslång. 

 
Antalet patienter vid de respektive enheterna ska enligt lagen om NHV följas för att 

säkerställa att det inte understiger den nödvändiga nivån för att upprätthålla hög kompetens 

för patientgruppen. Föreningen är inte klar över huruvida 75 personer med nyförvärvad 

skada är den lägsta volym som NHVe ska rehabilitera årligen för att uppfylla uppdragets 

krav och önskar att den lägsta volym som avses, förtydligas i underlaget. 

 
Föreningen är positiv till förslaget att koncentrera patientkategorierna Barn med förvärvad 

ryggmärgsskada samt Funktionellt kompletta höga skador med kvarstående behov av 

andningshjälp till ett centrum för vardera patientkategorin. Likaså att rekonstruktiv 

handkirurgi och rehabilitativ neurokirurgi föreslås koncentreras till 1-2 enheter. 

 
 
 
 

3 
Divanoglou, A., Augutis, M., Sveinsson, Þ., Hultling, C., and Levi, R. (2018). Self-reported health problems and prioritised 

goals in community dwelling individuals with Spinal Cord Injury in Sweden. Journal of Rehabilitation Medicine. Retrieved from 
https://doi.org/10.2340/16501977-2383 
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Förtydligande av period för primär rehabilitering 

Flödesschema s. 18. Föreningen upplever viss oklarhet i förslaget och önskar ett 

förtydligande. I nuvarande skrivning är det oklart till i vilket skede patienterna ska vara kvar på 

NHVe och om de även i den nya vårdkedjan kan väntas slutföra rehabilitering på exempelvis 

länsdelssjukhus nära hemorten med NHVe i konsultativ roll. Tiden för inneliggande 

rehabilitering på NHVe måste vara tillräckligt lång för patienter att tillförskaffa sig färdigheter 

för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och kunskap för att förebygga 

senkomplikatoner. 

 
Uppföljning och utvärdering 

RG ställer sig frågande till att inte vårdtider och komplikationsfrekvens föreslås ingå i 

utvärderingen av NHVe. Erfarenhet från bland annat USA visar försämrat utfall och högre 

grad av komplikationer med förkortade vårdtider.4 En utveckling i den riktningen uttrycks 

som en oro i RG:s enkät. Uppföljningen av respektive NHVe måste vara mycket tydlig för att 

säkerställa att en sådan utveckling inte sker. 

 
Övernattningsmöjligheter för närstående 

På sid 18 lyfts behovet av övernattningsmöjligheter för patienter utan hjälpbehov. 

Föreningen vill belysa behovet av övernattningsmöjligheter även för närstående genom t.ex. 

patienthotell. Med endast 3-4 enheter i landet kommer många patienter att under sin 

inneliggande vårdtid ha långt till familj och andra närstående. I svaret på en öppen fråga i 

föreningens enkät uppger en av tio svarande avståndet till närstående som en oro med en 

koncentration av vården. Målgruppen har dessutom förändrats de senaste åren och har idag 

en högre medelålder. Samsjuklighet är inte ovanligt hos äldre individer vilket kan innebära 

att patienten har en komplicerad rehabilitering eller att denna måste avbrytas. Föreningen 

ser att NHVe kan bidra till att säkra även dessa personers rehabilitering och vårdbehov. 

Övernattningsmöjligheter för närstående kan främja att rehabiliteringstiden fullföljs. 

 
Psykosocialt team för närstående 

NHVe behöver säkerställa ett psykosocialt team med ett upparbetat program för stöd även 

för närstående. Studier om unga vuxna rörelsehindrade personers levnadsförhållanden visar 

att familj, föräldrar och syskon för de flesta är de viktigaste relationerna för stöd.5 Föreningen 

anser att förslaget behöver ett närståendeperspektiv för att uppmärksamma dessa 

personers roll för patienten och dennes rehabilitering. Viktiga frågor ur närståendeperspektiv 

är kunskap om funktionsnedsättning och sjukdom, om lärande och anpassning till en ny 

livssituation samt om service, omsorg och behandling som erbjuds av samhället.6 Som en 

del i enheternas stöd till närstående bör kontakter med brukarorganisationer ingå och 

förmedlas. Föreningen erfar att även närstående kan ha frågor som endast den med, eller 

närstående till den med, en liknande skada och erfarenhet kan svara på. 

 
Skallkrav att svara för varaktig uppföljning 

På sid 19, punkt 3, önskar föreningen att formuleringen ändras till: Svarar för varaktig 

uppföljning av personer i målgruppen.   

 
 
 

4 
DeVivo, M. J., & Chen, Y. (2011). Trends in new injuries, prevalent cases, and aging with spinal cord injury. Arch Phys Med 

Rehabil, 92(3), 332-338. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.apmr.2010.08.031 

5 
Gough, Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning., Kunskapsöversikt 20l..,.l,13: 5. Nka. 

6 
Gough, Information och praktisk hjälp, Kunskapsöversikt 2013: 6. Nka. 
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En av de identifierade riskerna i underlaget är att individer i målgruppen över tid tappar 

kontakten med NHVe. Så kan ske t.ex. utifrån ovilja av ekonomiska skäl hos hemregionen 

att invånare reser till NHVe för uppföljning men även på grund av okunskap i vården utanför 

NHVe om vilka behov som kan vara relaterade till ryggmärgsskadan. Otydligheten i det 

ekonomiska ansvaret och att hemlandstinget inte ska vilja bekosta vård vid NHVe lyfts fram 

av de svarande i RG:s enkät som ett orosmoment med koncentration av vården. Detta skulle 

innebära en risk för patientsäkerheten och möjligheten till en likvärdig vård i landet. Ett 

klargörande att ansvaret för uppföljning är ett skallkrav, inte en möjlighet, är nödvändigt. 

Likaså att det ska finnas en tillgänglighet till NHVe för telefonkonsultation för patienter. 

 
Patientrepresentanter i FoUU 

Under FoUU, s. 21, punkt 3, föreslår vi tillägget: NHVe ska involvera patientrepresentanter i 

utvecklingen av nya forskningsfrågor. 

Underlaget beskriver tydligt kravet inom FoUU. Det är i detta sammanhang viktigt med en 

aktiv involvering av personer med ryggmärgsskada i design, genomförande och spridning av 

forskning. Detta för att säkerställa forskning utformad med respekt och relevans för personer 

med ryggmärgsskada, samt att patientperspektiv och prioriteringar återspeglas i såväl 

studiedesign som utfall.7 

 

Förslag på särskilda villkor 
Samverkan med brukarorganisationer inom området 

På s. 19, lägg till punktlistan: Har etablerad samverkan och ordnade kontakter med 

rikstäckande brukarorganisation/er för målgruppen. 

Föreningen värdesätter att stöd från personer med levd erfarenhet av ryggmärgsskada, 

rehabinstruktörer, ska ingå i teamen på NHVe. Det är ett nödvändigt krav då “peer-support” 

numera är en vederlagt värdefull funktion under inneliggande ryggmärgsskaderehabilitering.8 

Önskvärt är att förvärvsarbetande personer med ryggmärgsskador eller liknande 

funktionsnedsättning även finns på andra funktioner i rehabiliteringsmiljön på enheterna. 

Men, kontakten med personer med levd erfarenhet av ryggmärgsskada under vårdtiden är 

otillräcklig. Studier visar också på betydelsen av “peer-support” i såväl övergången mellan 

slutenvård och vardagsliv som under resten av livet.8 9 10 

 
Det finns övertygande belägg för att personer med nyförvärvad ryggmärgsskada upplever 

sig oförberedda såväl fysiskt som psykiskt inför hemgång från sjukhus, oavsett hur 

specialiserad vård och rehabilitering de erhållit.11 Korta vårdtider är en orsak till detta och det 

ställer höga krav på öppenvård och brukarorganisationer. Både i RG:s enkätundersökning 

 
7 

Nass PA, Levine SL, Yancy C. Methods for involving patients in topic generation for patient-centered comparative 
effectiveness research: an international perspective [Internet]. Washington (DC): Patient-Centered Outcomes Research 
Institute; 2012 Mar. Available from: http:// www.pcori.org/assets/Methods-for-Involving-Patients-in-Topic-Generation-for-Patient- 
Centered-Comparative-Effectiveness-Research-%E2%80%93-An-International-Perspective.pdf 
8 

Gassaway, J., Jones, M. L., Sweatman, W. M., Hong, M., Anziano, P., & DeVault, K. (2017). Effects of Peer Mentoring on 

Self-Efficacy and Hospital Readmission After Inpatient Rehabilitation of Individuals With Spinal Cord Injury: A Randomized 
Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil, 98(8), 1526-1534.e1522. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.02.018 
9 

Sweet, S. N., Noreau, L., Leblond, J., & Martin Ginis, K. A. (2016). Peer support need fulfillment among adults with spinal 
cord injury: relationships with participation, life satisfaction and individual characteristics. Disabil Rehabil, 38(6), 558-565. 
Retrieved from https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1049376 
10 Cox, R. J., Amsters, D. I., & Pershouse, K. J. (2001). The need for a multidisciplinary outreach service for people with spinal 
cord injury living in the community. Clin Rehabil, 15(6), 600-606. Retrieved from https://doi.org/10.1191/0269215501cr453oa 
11 Divanoglou, A., & Georgiou, M. (2017). Perceived effectiveness and mechanisms of community peer-based programmes for 
Spinal Cord Injuries-a systematic review of qualitative findings. Spinal Cord. Retrieved from https://doi.org/10.1038/sc.2016.147 

http://www.pcori.org/assets/Methods-for-Involving-Patients-in-Topic-Generation-for-Patient-
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och i forskning uppges att personer utanför storstadsregioner upplever sämre tillgång till 

vård, känner sig mer isolerade och saknar kontakt med andra i liknande situation.12 

Brukarorganisationer får en alltmer betydelsefull roll för långsiktig färdighetsträning, 

utbildning och stöd efter utskrivning från slutenvården. De har visats vara den viktigaste 

kanalen till peer-support för individer med ryggmärgsskada och näst viktigast efter familj och 

vänner för att bidra till en hälsosam livsstil och fritidsaktivitet.13 Av 228 personer med 

ryggmärgsskada som deltagit i RG:s aktiviteter i Sverige svarade 70% att detta varit mycket 

viktigt för dem och deras rehabilitering. Individer med ryggmärgsskada beskriver deltagande 

i förebildsledda program som en livsförändrande erfarenhet som hjälpt dem att förstå vad 

som är möjligt att uppnå, utveckla viktiga färdigheter, bli mer självständiga och förbättra 

deras förmåga till självomhändertagande.11
 

 
USA och Kanada, har omfattande program med förebilder för att facilitera övergången 

mellan sjukhus och vardagsmiljö. Interventioner ledda av personer med ryggmärgsskada 

löper vanligen utanför det formella sjukvårdssystemet och fyller ett viktigt gap i det 

långsiktiga omhändertagandet av ryggmärgsskador.914 Föreningen menar att det är 

avgörande för en framgångsrik övergång till vardagslivet att NHVe har samverkan och 

ordnade kontakter med rikstäckande brukarorganisationer som erbjuder kontakt med 

förebilder i närområdet och rehabilitering i vardagsmiljö. I enlighet med internationella 

rekommendationer har Danmark nyligen implementerat ett nationsövergripande system 

med volontärer för peer-support, vilket har krävt omfattande resurser.15 I Sverige finns redan 

brukarorganisationer med ett stort informellt nätverk av förebilder vilka kan användas i 

samverkan med NHVe. Brukarorganisationer som komplement i rehabiliteringen kan även 

utgöra ett stöd för anhöriga och bidra till praktisk kunskapsinhämtning för personal. 

 
Tydliggör uppdraget för arbetsåtergång 

Efter punkten om formaliserade kontakter på sid. 19 efterfrågar RG ett tillägg av följande 

punkt: Kartlägger behovet av och koordinerar initialt stöd vid återgång till arbete för att 

kvalitetssäkra arbetsrehabiliteringsprocessen. 

Återgång till arbete är ett viktigt mål i rehabiliteringen efter en ryggmärgsskada. Arbete har 

betydelse för en persons hälsa, ekonomi, välbefinnande och delaktighet i samhället.16 

Arbete är en del i konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(FN)17 och av Sustainable Development Goals (FN).18 Trots det har personer med 

ryggmärgsskada lägre sysselsättningsgrad än befolkningen i övrigt. Den utveckling som 

pågår inom svensk hälso- och sjukvård med koordinering för återgång till arbete är 

 
12 van de Pol, E., Lucas, K., Geraghty, T., Pershouse, K., Harding, S., Atresh, S., . . . Smith, A. C. (2016). The delivery of 
specialist spinal cord injury services in Queensland and the potential for telehealth. BMC Health Serv Res, 16, 29. 

Retrieved from https://doi.org/10.1186/s12913-016-1256-2 

13 Noreau, L., Noonan, V. K., Cobb, J., Leblond, J., & Dumont, F. S. (2014). Spinal Cord Injury Community Survey: 
Understanding the Needs of Canadians with SCI. Top Spinal Cord Inj Rehabil, 20(4), 265-276. Retrieved from 

https://doi.org/10.1310/sci2004-265 
14 Barclay, L., & Hilton, G. M. (2019). A scoping review of peer-led interventions following spinal cord injury. Spinal Cord. 
Retrieved from https://doi.org/10.1038/s41393-019-0297-x 

15 Hoffmann, D. D., Sundby, J., Biering-Sørensen, F., & Kasch, H. (2019). Implementing volunteer peer mentoring as a 
supplement to professional efforts in primary rehabilitation of persons with spinal cord injury. Spinal Cord. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/s41393-019-0294-0. doi:10.1038/s41393-019-0294-0 

16 Waddell G, Burton AK. Is work good for your health and well-being? London: TSO; 2006. 
17 United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Available from: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html. 

18 United Nations. Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability 2018. Available from: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html.

http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
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begränsad inom specialistvården. Därför finns ett behov av att betona de högspecialiserade 

verksamheternas roll. Om återgång till arbete inte sker strukturerat på hälso- och 

sjukvårdens initiativ efter skada finns risk för en försenad eller utebliven arbetsrehabilite-

ringsprocess. NHVe kommer att ha unik kompetens både avseende de medicinska 

konsekvenser som en ryggmärgsskada innebär och de problematiska dimensioner 

ryggmärgsskadan kan innebära i vardagslivet såväl som arbetslivet. NHVe har därför 

möjlighet att initiera återgång till arbete parallellt och i balans med medicinsk rehabilitering.19
 

 
Patientmedverkan i styrningen 
Vi rekommenderar följande tillägg till dokumentet. Verksamhetsstyrning av NHVe ska 

inkludera patientmedverkan. Enligt Socialstyrelsens förslag till arbetsprocess för att 

nivåstrukturera NHV ska det ingå en konsekvensanalys av planering, ledning och kontroll 

av verksamheten på ett sätt som leder till att kraven på god vård i HSL upprätthålls. Det 

saknas i nuvarande underlag. 

 

Patientmedverkan i verksamhetens styrning, dvs. strategisk planering, beslutsfattande och 

policyskapande, kommer att informera prioriteringar och riktning för det nya systemet för 

vård och rehabilitering och justera dem i linje med prioriteringar och önskningar hos patienter 

med ryggmärgsskada. Medverkan behöver vara ett skallkrav, inte vila på god vilja. SKL 

anser att metoder för att systematiskt ta tillvara patienternas kunskap, synpunkter och 

erfarenheter behöver utvecklas20, att patienter och patientföreträdare ska involveras i beslut 

som rör vårdens utveckling på såväl operativ som högsta ledningsnivå21 och att 

upphandlade utförare ska beskriva hur detta ska ske22. 

 
Inkludering av brukare i såväl styrning som ledning har visats skydda organisationer mot 

negativ påverkan av politiskt drivna förändringar. WHO förordar att brukarinvolvering i 

sjukvårdsstyrning är nödvändigt: (1) av politiska skäl för att främja legitimitet, öppenhet och 

ansvar; (2) för att förbättra tilltro till verksamhet; (3) för att bättre anpassa farmaceutisk och 

terapeutisk innovation efter verkliga, otillfredsställda behov hos patienter; (4) för involvering i 

beslutsfattande för att säkra kort- och långsiktiga utfall eftersom brukare har 

erfarenhetsmässig kunskap.23 I linje med rekommendationer från Consumer Health Forum 

of Australia24 såväl som från SKL25 rekommenderar RG att den styrande organisationen 

efterfrågar rapportering av mål, processer och utfall relaterat till patientmedverkan. 
 

19 Holmlund L. Return to work: Exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention 

[dissertation]. Stockholm: E-print; 2019. Available from: https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46616/ 

Thesis_Lisa_Holmlund.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

20 Sveriges Kommuner och Landsting, Patient – och brukarmedverkan – positionspapper för ökad kvalitet och effektivitet i 

Hälso- och sjukvård och socialtjänst 2010. Available from: https://skl.se/ 

download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-

%20och%20brukarmedverkan,%20posistionspapper% 202010.pdf 

21 Sveriges Kommuner och Landsting, Patienten och personalen utvecklar vården tillsammans 2017. Available from: https:// 

skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a8f79/1404296633749/skl-patienten-narstaende-personal-utvecklar-varden- 

tillsammans.pdf 

22 Sveriges Kommuner och Landsting, Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen 2014. Available from: 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-192-1.pdf?issuusl=ignore 

23 World Health Organization, Background paper 8.5 Patient and citizen involvement. Priority Medicines for Europe and the 

World. New approaches to promoting innovation. 2013. Available from: https://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/ 

Ch8_5Stakeholder.pdf 

24 Consumer Health Forum of Australia (2015) “Unique and essential”: A review of the role of consumer representatives in health 

decision-making [Internet]. Deakin ACT: Consumer Health Forum of Australia. Available from: https://chf.org.au/sites/default/ 

files/role-of-reps-health-decision-making-2015.pdf 

25 Sveriges Kommuner och Landsting, Checkfrågor för ökat fokus på brukares och patienters medskapande 2015. https://skl.se/ 

download/18.32ed962b14a4d52a2617f1c7/1420817133359/Checkfr%C3%A5gor%20%C3%B6kat%20fokus%20p%C3%A5% 

20brukares%20och%20patienters%20medskapande%202015.pdf  

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46616/Thesis_Lisa_Holmlund.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46616/Thesis_Lisa_Holmlund.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-%20och%20brukarmedverkan%2C%20posistionspapper%202010.pdf
https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-%20och%20brukarmedverkan%2C%20posistionspapper%202010.pdf
https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-%20och%20brukarmedverkan%2C%20posistionspapper%202010.pdf
https://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a8f79/1404296633749/skl-patienten-narstaende-personal-utvecklar-varden-tillsammans.pdf
https://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a8f79/1404296633749/skl-patienten-narstaende-personal-utvecklar-varden-tillsammans.pdf
https://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a8f79/1404296633749/skl-patienten-narstaende-personal-utvecklar-varden-tillsammans.pdf
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-192-1.pdf?issuusl=ignore
https://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/Ch8_5Stakeholder.pdf
https://chf.org.au/sites/default/files/role-of-reps-health-decision-making-2015.pdf
https://chf.org.au/sites/default/files/role-of-reps-health-decision-making-2015.pdf
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Hjälpmedel och teknikutveckling 

Idag fattas inte sällan beslut om hjälpmedel och tillgång till teknikutveckling av personer 

utan den specialistkompetens som krävs för att tillgodose behovet hos målgruppen. För 

enskilda personer kan detta få stora konsekvenser både för privatlivet och möjligheten att 

förvärvsarbeta. En oro som framkommit i RG:s enkät är just att NHV inte ska leda till 

förbättrad tillgång till hjälpmedel. Hemlandstingens lyhördhet för rekommendationer från 

NHVe kring hjälpmedel ligger utanför ramarna för NHV men RG vill ändå påpeka att 

personer med ryggmärgsskada vill se att den konsultativa rollen blir vägledande i beslut om 

hjälpmedel. 

 
Med tillägg av föreningens ovanstående förslag skulle flera av de nackdelar som tas upp i 

avsnittet konsekvenser av rekommendationen, kunna undvikas. 

 
Remissyttrandet har tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp bestående av två av 

föreningens medlemmar och en forskare inom rehabilitering vid ryggmärgsskada. 

Arbetsgruppen har inhämtat synpunkter från ytterligare experter inom området. 

 
 
 
 
 
 

Thomas Dahlgren Veronika Lyckow 

Ordförande Verksamhetschef 


