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Hälso o sjukvård förvaltn stab          2021-09-06 Ärendenummer 2021/01377 

Karin Svensson  Dokumentnummer  2021/01377-2 
     

Till Regionstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31) 

   

 

 

Svar avseende remiss SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig 

assistans - ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande 

behov och tryggare sjukvårdande insatser 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslaget till remissvar 

 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har skickat ut betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37) på remiss. 

Region Blekinge ges möjlighet att lämna synpunkter på remissen, med svar senast den 1 oktober 2021. 

Hälso-och sjukvården har inget att erinra mot förslagen i remissen. Regionstyrelsen tillstyrker de förslag 

som lämnas i remissen. 

Bakgrund 
Utredningen syftar till att stärka rätten till assistans för tillsyn och egenvård samt ökad rättssäkerhet för 

barn. Utredningen lämnar förslag inom tre områden, varav hälso-och sjukvården berörs av förslag till 

förändringar inom området Förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser.  

Hälso-och sjukvården, instämmer med förslagen, nedan punkter, som lämnas för att komma till rätta med 

de brister som identifierats i utredningen.  

 

• En egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, 

planering, instruktioner och uppföljning. 

• Införande av en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som anger att det, när hälso- 

och sjukvård ska ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, särskilt ska 

övervägas om vård- och behandlingsinsatserna kan ges på ett sätt som i högre utsträckning 

möjliggör för den enskilde att leva och delta i samhällslivet på samma villkor som andra. 

• Möjligt att beakta behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen vid 

bedömningen av om rätt till personlig assistans eller assistansersättning föreligger. 
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Fördjupad ärendebeskrivning 

Barnrättsperspektiv 
3. Påverkar inte alls barn. (Vid remissvar ska enligt rutin alltid bedömningen av påverkansgrad 3 användas 

då inte Region Blekinge har rollen att bevaka andra aktörers barnrättsarbete).  

 

  
Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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