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RSMH:s yttrande över departementspromemorian 
Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)  
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, verkar på föreningsdemokratisk grund och 
är en del av Handikappförbunden och aktiv inom nätverket Nationell samverkan för psykisk 
hälsa (NSPH). RSMH är religiöst och partipolitisk neutralt, men verkar aktivt för att motverka 
utanförskap och diskriminering.  
RSMH står visserligen ej i eget namn med såsom remissinstans på departementets formella 
missiv (S2016/05390/FS) utsänt 2016-08-23. Inte heller så NSPH vilket är något anmärknings-
värt. Som remissinstans är dock Handikappförbunden anslagen. Handikappförbunden avser 
dock inte att inlämna ett gemensamt svar på remissen.  
RSMH vill mot denna bakgrund i eget namn anföra följande. 

1. Inledning 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, organiserar sedan snart 50 år på demokra-
tisk grund människor med olika former av psykisk ohälsa. Många av våra medlemmar är per-
soner som har eller har haft en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa, inte sällan i kombination 
med olika psykiska funktionsnedsättningar. RSMH har därigenom aggregerade kunskaper uti-
från ett brukarperspektiv på psykisk ohälsa och dess konsekvenser i mötet med vården. 
RSMH representerar alltså människor vars behov av skydd, vård, stöd och service inte alltid 
möts på samma sätt som för andra medborgare och vars alternativ och ekonomiska förutsätt-
ningar ofta är ytterst beskurna. Vår styrka och grunden för allt vi gör är våra medlemmars egna 
erfarenheter av social och psykisk ohälsa, därtill kopplade samhällsinsatser, vård, hjälp, stöd 
och återhämning.  
Det innebär att vi har stora erfarenheter av hur sjukvårdssystemet fungerar för människor med 
psykisk ohälsa, inte minst med avseende på tillgänglighet, möjligheterna till ett mer eller mindre 
fritt val eller utrymmet att som patient/vårdtagare påverka vårdens innehåll. 
RSMH:s grundläggande uppfattning är nu som tidigare att det absolut viktigaste är att alla in-
satser från vård och omsorg måste utgå från den enskildes behov, villkor och önskemål. 
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2. Promemorians förslag 

RSMH tillstyrker de förslag i promemorian som syftar till att förhindra landstingen att sälja 
eller privatisera universitetssjukhus. 

Förslaget, som såvitt vi förstår det, innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att be-
driva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus. Enligt förslagen får landstingen heller inte 
överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid 
något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus. 
RSMH menar att detta är ett gott sätt att värna verksamheternas integritet i kvalitetsarbete 
och fokuserat arbete för ökad patientsäkerhet med själva verksamheten i fokus 
 

Riksförbundet för Social och Mental hälsa 
 
 
 

Jimmie Trevett Kristina Båth Sågänger 
Förbundsordförande Kanslichef 
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