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Att Föräldrakraft är en inne-
hållsrik tidning känner du sä-
kert till. Men som prenume-
rant på pappers tidningen får 
Du myc ket mer! Inte minst får 
du tillgång till ALLA pappers-
utgåvor som pdf, ända sedan 
starten för snart 12 år sedan. 

En kunskapsskälla som slår det 
mesta. Ladda ned och läs val-
fritt nummer när som helst!

1 års prenumeration kostar 395 
kronor, 2 år kostar 790 kronor. 
Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Prenumerera på

”Jättebra tidning. Den  
stärker och v ärmer när  
det är som tuffast.”
  – Förälder

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening för företag och 
organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle. 
Våra rådgivare och experter stöttar medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bra förutsättningar, 
bättre personlig assistans!

KFO Personlig Assistans är en branschorganisation 
för intressepolitiskt påverkansarbete. Vi vill förbättra 
förutsättningarna för idéburna och tydligt idédrivna 
assistansanordnare att bedriva långsiktig verksamhet 
utifrån FN-konventionen och intentionerna med LSS. 

Dessutom tecknar vi konkurrenskraftiga kollektivavtal och 
har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter.

Läs mer på www.kfo.se
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Foraldrakraft is an independent 
magazine for parents with 
children with disabilities or 
special needs. It is also available 
on the web: www.hejaolika.se 
Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB.   ISSN 1653-9109

Scanna in QR-koden för 
att surfa till information 
om utgivningsplanen.

Foto: Linnea  
Bengtsson

4   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 4, 2019

6

AKTUELLT
06  ”Otänkbart låta Adam gå i en 

exkluderande skola”
10  Kenny flyttar hemifrån i nya 

säsongen av Kära Assistent
14  Lerum inspirerar som 2019 års 

Bästa LSS-kommun

TEMA SKOLA
18  Eleverna som slutade gå till skolan
26  Han hade hotat föräldrar med vite. 

Sen drabbades den egna familjen
30  GUIDE: Vägar till skolnärvaro
34 Kampen för en skola som funkar
35  Vår dotter försökte men gav upp
36  Nu sitter vår dotter hemma igen
37  Stödet har sett väldigt olika ut
38  Frånvaron sågs som ett problem 

kopplat till mig som mamma
40  Jag försökte lirka, muta och hota
42  Att vara förälder till en hemmasit-

tare är otroligt ensamt
43  10 läsvärda böcker
44  När en förälder uttrycker oro

DEL B: STÖD OCH SERVICE
B3  Vågar du söka personlig assistans?
B9  Stöd vid studier på universitet och 

högskola, hur funkar det?
B10  Boende: Så man skydda sig mot 

beslut om tvångsflytt
B12  Därför går barn miste om stora 

framtida ersättningar
B14  Ge aldrig upp din kamp för att få 

rätt stöd
B15  Så blev spelklubben en jättesuccé 

för unga med autism
B16  Hitta rätt i den ojämlika vården
B19  Sociala stöden blir allt billigare

B 12 B 3



      

Valter Bengtsson
Chefredaktör &  
ansvarig utgivare

Nu fokuserar
vi ännu mer
på handfasta
tipsartiklar

ÖNSKEBRUNNEN

Något du önskar men inte behöver?
Den som säger att lycka inte kan köpas för pengar, har 
aldrig köpt en hundvalp. Att få köpa sig något man 
önskar men inte behöver är en mänsklig rättighet. 
I varje fall om du frågar Önskebrunnen. Det behöver 
inte ens handla om ett husdjur, utan också om något 
helt annat. En musikupplevelse, en resa, en dator eller 
ett onödigt dyrt plagg. Något som kan skänka en stunds 
glädje i en annars tu� vardag. 
   För att söka pengar ur Önskebrunnen måste du bo i 
Göteborg med omnejd, dvs Göteborg, Öckerö, Mölndal, 
Kungsbacka, Partille, Lerum/Floda, Kungälv eller Härryda. 
Maxbeloppet ligger runt 20 000 kronor. Ansökningsblan-
kett hittar du på vår hemsida www.onskebrunnen.se
   Skicka en ifylld ansökan senast den 30 januari 2020 till: 
SEB Private Banking Sti�elser, via mejl 
till sti�elsesupport.goteborg@seb.se med 
rubrik Önskebrunnen.

Välkommen till Önskebrunnen

AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms sti�else till förmån 
för funktionshindrade barn och ungdomar  

Visst är det märkligt att utlovade för-
bättringar så ofta rinner ut i sanden, 
eller ibland leder till raka motsatsen.

Hur blev det exempelvis med 
moderniseringen av vårdbidrag och 
handikappersättning som genomför-

des för snart ett år sedan? Blev det enklare och mer 
rättvist som utlovat? Nej, att döma av kommentarer 
från många av våra läsare har det varit både krångligt 
och tidsödande att ansöka. Och bedömningarna har i 
många fall blivit hårdare, med sänkta ersättningar 
som följd!

En läsare skriver: ”Jag blir så förvirrad över de nya 
reglerna! Har en vuxen son med grav språkstörning 
och min rädsla är att han tappar sin ersättning e�er-
som det utifrån nya regler bara handlar om merkost-
nader. Hjälp i den dagliga livsföringen verkar inte 
gälla för ersättningen längre.”

Är det verkligen lämpligt att kalla detta för moder-
nisering eller reformering? Grupper som redan har 
det tu�t, får det ännu sämre.

TYVÄRR MINSKAR MÖJLIGHETERNA till kritisk gransk-
ning av den här typen av förändringar. Oberoende 
journalistik utarmas när mindre seriösa företag som 
Facebook slukar allt mer av annonsörernas pengar. 
Resurserna minskar i rasande takt för alla riktiga 
tidningar. Det gäller även Föräldrakraft.

Vi väljer därför att fokusera ännu mer på handfasta 
tipsartiklar, vilket vi tror kan göra störst skillnad för 
våra läsare just nu. I det här numret har vi flera gui-
der om olika stöd för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Vi har valt att lyfta fram detta som en egen 
sektion kallad ”Stöd och service” och dessutom med 
en egen förstasida.

Nu vill vi gärna ha tips och förslag från er läsare. 
Vilka guider behövs för att underlätta? Vilka problem 
behöver belysas? Hur kan lösningarna se 
ut? Mejla mig på info@faktapress.se Â

PS. MISSA INTE krönikan av Anna 
Pella på sidan 46. Läs den och 
delta i utlottningen av 5 exem-
plar av Annas nya bok 
”Operation dödsviktigt”. 

www.anhoriga.se

Samtalsgrupp
för anhöriga på webben
(Lärande nätverk)

Syfte:  
Ge anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till 
samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person med flerfunk-
tionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning menar vi en svår 
rörelsenedsättning i kombination med medelsvår/svår intellektuell 
funktionsnedsättning ofta med medicinska komplikationer.

Information, kontaktuppgifter och anmälan:  
via Nka:s webbplats: http://anhoriga.se/samtalsgrupp_anmalan
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Jag vägrar låta min son gå på en
gymymy nasiesärskola som är exklu-
derad frfrf ån samhället, en skola

som är som en institution, säger Lena
WeWeW sterberg.

Under 18 månader har hon kämpat
mot Söderhamns kommun och
Hälsinglands utbildningsföföf rbund föföf r
rätten att väljljl a skola föföf r sonen Adam,
17 år, som har Downs syndrom,
autism och medelsvår utvtvt ecklings-
störning.

Eftftf er att ha föföf rlorat rättsligt tog
fafaf miljljl en det drastiska beslutet att
mor och son skukuk lle flflf ytta till grann-
kommunen.

– Jag har inte gett upp. Jag tänker
fofof rtsätta strida föföf r att han ska ha
rätten och möjöjö ligheten till en inklude-
rande gymnasietid ävävä en utan att
behöva byta kommun. Det skukuk lle gå
att lösa med skolskjkjk uts.

Lena, sonen Adam och resten avava
fafaf miljljl en hör hemma i Söderhamn.
Men där har man stött på patrull vid
valet avava gymnasiesärskola.

– För särskoleelever frfrf ån Söder-
hamn som ska gå individuella pro-
grammet fifif nns bara en gymnasieskola
att väljljl a, och det är Höghammar-
gymnasiet i Bollnäs, säger Lena.

Hon berättar att hon besökt gym-
nasiesärskolor både i Bollnäs, Gävävä le
och Hudiksvall.

– Jag och Adams mentor i grund-
särskolan, som var med vid besöken,
konstaterade att Bollnäs inte alls var
lämpligt föföf r Adam. Gymnasiet sakna-
de helt inkludering.

Hon har fofof rmulerat flflf era skrivelser
till Hälsinglands utbildningsföföf rbund
och har ävävä en möten med ledningen.

– De har inte givit vika en tum. De

säger sig inte föföf rstå vår kritik, och att
de inte kan göra speciallösningar föföf r
våra elever. ViViV har ävävä en haftftf möten
med ledande politiker i Söderhamn.

FÅFÅF R INTE VÄVÄV LJA GYMNASASA IESÄRSKOKOK LA

”Otänknkn bkbk art atata t låtåtå a Adam
gå i en exkxkx luderande skola”

Adadad m har gågåg tt inini klklk ulul deded rarar d i föföf rsrsr ksks okok lalal ochchc sksks okok lalal helalal sisis titi t lilil v,v,v säsäs gägä er Lena WeWeW sese tetet rbrbr ergrgr .g.g
Att han nu sksks ukuk lulu llll elel gågåg i en gygyg mymy nasisis eiei sese ksks okok lalal som inini tetet arbrbr etatat r aktktk itit vtvtv med inini klklk ulul deded ririr nini gngn i
sasas mhälllll elel t ärärä utetet sese lsls ulul tetet t.t.t FoFoF totot : MaMaM ririr aiai LjLjL ujuj nunu gngn .g.g
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HEA Medical vill erbjuda rullstolsanvändare ett bättre liv. Josh Dueck är medaljör i Paralympics 
och använder höftbälten från Bodypoint. Tillsammans är de världsledande. 

Livstidsgaranti gäller för bälten och selar från Bodypoint. www.heamedical.se

Vi hoppades att de skulle kunna 
hjälpa oss. Några är mer på vår sida 
än andra. Men alla säger sig vara 
bakbundna av utbildningsförbundet.

Du beskriver utbildningsförbundets 
gymnasiesärskola som ”exklude-
rande”, hur menar du?

– Det individuella programmet 
bedrivs inom gamla Högham mar-
skolan, i ålderdomliga lokaler, i ett 
stort skolområde som ligger flera 
kilometer från kommunens vanliga 
gymnasieskola. Här går endast indivi-
duella programmet, och sedan i höst 
ett av de nationella. Kanske 50 elever 
totalt och 30 vuxna.

– Individuella programmet har 
inget samarbete med andra samhälls-
funktioner än återvinningscentralen 
dit man åker en gång i veckan. På fullt 
allvar så menar man att det är inklu-
dering. Övrig tid är man nästan ute-
slutande inom Höghammarområdet. 

Nu har du och sonen flyttat till 
Hudiksvall för att kunna välja en 
annan skola. Hur fungerar det?

– Jag hyr en lägenhet i Hudiksvall 
där jag och Adam bor under veckor-
na. På helgerna åker vi hem till 

Stråtjära i Söderhamn, till gården där 
vi bor tillsammans med min sambo 
och alla djuren. En annan familj gör 
på samma sätt, de delar också på sig 
under veckorna.

– Flytten har inneburit byte av 
assistenter, och nu efter jul väntar 
inskolning på nytt korttids. Det är 
många och stora omställningar.

– Själv är jag väldigt trött. Den 

långa striden, flytten och all omställ-
ning, har tagit hårt. Adam är trött 
men han accepterar. Jag har under 
hela hans uppväxt arbetat för att han 
ska kunna hantera nya miljöer och 
situationer. Vi kommunicerar med 
tecken, bilder och på känsla. Jag får 
avläsa honom så gott det går. Utifrån 
det tror jag att han verkligen gillar sin 
nya skola!

Hur fungerar skolgången idag?
– Adams nya skola, Bromangym-

nasiet i Hudiksvall, fungerar mycket 
bra och jag är alltigenom nöjd! Det 
märks tydligt att man har elevens 
bästa, elevens framtid och elevens 
inkludering som tydliga mål i allt man 
gör. Lokaler, personal, pedagogik, 
skolskjuts, aktiviteter, fritids, allt är 
toppen.

– I höst har skolan startat ett 
samarbete med Glada Hudikteatern, 
vilket är en profil inom särskolan på 
Bromangymnasiet. En förmiddag i 
veckan har Adam lektioner för en 
pedagog från Glada Hudikteatern. Det 
är något som Adam verkligen upp-
skattar och stortrivs med. 

DET ÄR DEN inkluderande miljön på 
Bromangymnasiet som är avgörande, 
menar Lena Westerberg. Broman-
gymnasiet har 1400 elever, att jämföra 
med Höghammarskolans 40–50 
elever, enligt Lena.

Pedagogiskt arbetar Broman-
gymnasiet med att förbereda för 
vuxenlivet, bland annat genom täta 
studiebesök ute i samhället. 

– Man har idrott på Friskis och 
Svettis istället för i skolans 

Jag tänkte att vi 
kanske behövde bo i 

Hudiksvall i ett år. 
Nu blir det nog 

minst två år
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lokaler, med målet att eleverna
den dag de inte längre går i skolan ska
kukuk nna gå till en bekant miljljl ö föföf r att
träna.

Hon lyftftf er frfrf am att skolan flflf itigt
anvnvn änder tecken och bildstöd. Man
har vana att arbeta med kommunika-
tionshjhjh älpmedel i iPad.

Hon medger att Höghammarskolan
visst kan vara bra föföf r andra elever,
eftftf ersom inte alla klarar avava inklude-
ring.

– Det som gör mig så arg och frfrf us-
trerad är att Adam inte fåfåf r möjöjö lighe-
ten att gå inkluderad. AtAtA t det inte
fifif nns en valmöjöjö lighet.

LENA WESTERBERG ÄR besviken på
Skolverket och Skolinspektionen som
inte har gett något stöd i sambmbm and med
de skrivivi elser hon skickat in.

Stöd har hon däremot fåfåf tt i lokala
medier, liksom frfrf ån fafaf miljljl och vänner.

– Ingen tror att Sverige år 2019 har
skolor som segregerar och gömmer
undan ungdomar med fufuf nktionsned-
sättning. Det är en gåta föföf r mig att
inte Skolinspektionen och Skolverket
reagerar.

VaVaV d tätät nänä knkn ekek rere dudud om frfrf arar mtitit didi eded nene ?
– När vi flflf yttade i höstas tänkte jag

att vi kanske bara behöver bo i
Hudiksvall ett år. Nu tänker jag att
det nog blir minst tvtvt å år. Gymnasie-
tiden är fyfyf ra år och allt kan hinna
hända. När Adam flflf yttar hemifrfrf ån
hoppas jag att han kan göra det till ett
eget boende med assistenter. Ett
kommunalt gruppboende fifif nns inte i
min sinnesvärld. Jag läser alldeles föföf r
många skräckukuk pplevelser frfrf ån dessa.
Om jag fåfåf r drömma frfrf itt så kanske jag
och sambon driver ett pensionat
någonstans och där jobbar ävävä en
Adam, med assistans.

VaVaV d gegeg rere didid gigi krkrk arar � attttt orkrkr akak strtrt ididi adad ?
– Min son har gått inkluderad i

föföf rskola och skola hela sitt liv. ÄvÄvÄ en
under de senare åren i grundsärsko-
lan hade han samläsning med elever i
grundskolan. Han åt i skolans stora
matsal, hade frfrf iluftftf sdag och raster
tillsammans med grundskolans elev-
er. Alla var mycket engagerad i att
inkludera särskoleeleverna.

– AtAtA t han nu skukuk lle exkluderas frfrf ån
samhället är uteslutet. Han behöver

en inkludering som fofof rtsätter att
träna honom föföf r vuvuv xenlivet. Det fifif nns
inte i min värld att jag skukuk lle tillåta
något annat. Adam och de elever som
föföf ljljl er eftftf er honom har rätt till inklu-
dering. Jag ger mig inte, säger Lena
WeWeW sterberg.Â

WWW.RG.NU
MÖJLIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

En unik utbildning för 
dig med rörelsehinder
Riksgymnasiet Kristianstad, Stockholm, Göteborg och Umeå

VaVaV rför får familjen
inte välja en mer
inkluderande
gymnasiesär-
skokok la?
Vi ställde frågan
till Thomas 
Winqvist,
förbundschef för
Hälsinglands
utbildnings-
förbund

– Antagning till gymnasie-
skolan och gymnasiesär-
skolan är strikt reglerad i
lagen och det kan vi som
tjtjt änstemän inte ändra på.

Anser ni att
Höghammarskokok lan
verkligen är lika inklu-
derande som den skokok la
eleven nu valt?
– Skillnaden mellan vårt
individuella program och
den andra skolans
motsvarighet är att vi inte
har lokalintegrerat detta
program med gymnasie-

skolan. Det viktigaste är att
ha ett inkluderande
förhållningssätt. Det
handlar både om hur man
lär ut, vilka mötesplatser
man skapar och att arbeta
med att skapa bra relatio-
ner mellan eleverna inom
och mellan skolformerna.
Det är ett ständigt pågå-
ende arbete hos oss.

VaVaV rför erbjuds inte
valfrihet så att eleven
kan välja Broman-
gymnasiet i Hudiksksk -
vall?
– Antagning regleras i
skollagen, och när en
utbildning finns i hemkom-
munen är det den som
gäller i första hand.
Söderhamns kommun har
egen gymnasiesärskola
genom kommunalförbun-
det Hälsinglands
Utbildningsförbund.
– En kommun får inte
skriva ett avtal med en
annan kommun som gäller
enskilda elever, utan avtal
ska skrivas för alla.

Har ni gjort något för
att lösa striden?

– Vi ser det inte som
någon strid, utan för oss
handlar det bara om att
informera om regelverket
och yttra oss utifrån det.
Det finns inget utrymme
för oss som tjtjt änstemän att
”tycka” något i en enskild
fråga utan vår uppgift är att
svara upp mot det natio-
nella regelverket – lika för
alla och objektivt.

Hur ser ni på förälderns
åsikt att sonen har rätt
att gå i en gymnasie-
skokok la som prioriterar
inkludering i samhäl-
let?
– Föräldrar kan naturligtvis
ha olika uppfattning om
olika skolor, och i det här
fallet har vi en annan
uppfattning. Det händer
då och då att familjer
flyttar för att barnen ska få
gå i den skola de anser är
bäst. Det finns exempel på
när flytten gått åt andra
hållet, för att barnet ska få
gå på Höghammargym-
nasiet.

Kan ni inte göra en
speciallösning för det

fåtal elever det handlar
om?
– Det är enligt skollagen
inte tillåtet att skriva avtal
för enskilda elever. Inte
heller enligt kommunalla-
gen är det tillåtet att gynna
enskilda invånare.

Tror ni inte att det
skulle ge stora fördelar
på längre sikt, för alla
berörda?
– Det handlar i det här
fallet om ganska stora
belopp som skulle belasta
övriga kommuninvånare,
och det är som sagt inte
tillåtet enligt lag. Hälsing-
lands Utbildningsförbund
och Söderhamns kommun
följer reglerna som alla
andra, vi kan inte ha någon
egen tolkning.

VaVaV d är er kokok mmentar
till förälderns uppfatt-
ning att Höghammar-
skokok lan har stora brister
när det gäller inklude-
ring?
– Vi är väldigt stolta över
vår gymnasiesärskola,
både de nationella och
individuella programmen.

Vi kan bara konstatera att
föräldrarna i det här fallet
har en annan uppfattning.
Vi har vid ett flertal tillfällen
inbjudit till samtal med
rektor om deras önskemål
och förväntningar på
utbildningen och förklarat
oss villiga att anpassa oss
efter det. De har avböjt
utifrån uppfattningen att
endast en skolbyggnad
som delar lokaler med
gymnasieskolan kan
erbjuda inkludering.

Just nu bor mamman
och sonen i Hudiksksk vall
för att ha möjlighet att
gå på Bromangym-
nasiet. Ska detta
verkligen vara nödvän-
digt?
– Det alternativ vi kan
erbjuda är att söka till
Höghammargymnasiet. Vi
har en utbildning av
dokumenterat hög kvalitet
som utifrån ett elevper-
spektiv ligger på betydligt
bättre pendlingsavstånd
än Hudiksvall.Â

UTBILDNINGSFÖRBUNDETS CHEF SVSVS AVAV RARAR N PÅPÅP KRITIKEN:

VåVåV r skola har ett inknkn luderande
föföf rhållningngn ssätätä t, det är det viviv ktktk igaste

Adadad m ochchc deded elelel vevev r som föföf ljljl ejej r eftftf etet r
honom har rärär tt titit lili llll inini klklk ulul deded ririr nini gngn .g.g JaJaJ g
ger migigi inini tetet ,e,e säsäs gägä er Lena WeWeW sese tetet rbrbr ergrgr .g.g
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En unik utbildning för 
dig med rörelsehinder
Riksgymnasiet Kristianstad, Stockholm, Göteborg och Umeå
Riksgymnasiet är en unik gymnasieutbildning för dig som har ett rörelse-
hinder. Hos oss kan du få anpassad utbildning i en trygg miljljl ö. Vi erbjuder
en helhetslösning med skola, habilitering under skoltid, boende på elev-
hem och stöd till en aktiv fritid.

Vi har stor förståelse och kunskap om ungdomar och olika funktionsned-
sättningar och vi har goda möjligheter att individanpassa. Du har tillgång
till vårt habiliteringsteam som är lättillgängligt både vad gäller personal
och lokaler. Om du är behörig till gymnasiet så kan du väljljl a mellan de
olika nationella program som erbjuds på de kommunala gymnasieskolorna.
För dig som ännu inte är behörig erbjuds introduktionsprogam i mindre
undervisningsgrupper.

Välkommen till oss på Riksgymnasiet!
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– Det bästa med egen lägen-
het är att allt som är där är 
mitt och jag får bestämma, 
säger Kenny Brandt. 

Här svarar han på ytterligare 
några frågor från 
Föräldrakraft.

Är det något du saknar från 
när du bodde hemma hos 
mamma?
– Det är jobbigaste är när jag 
vill prata med mamma och hon 
inte är där. Men jag tycker om 
att ringa mamma på FaceTime, 
och då kan vi se varandra. 

Kan du berätta om roliga 
saker du gör på dagarna nu? 
– Jag har precis fått ett jobb! 
Jag ska hjälpa till på ett gym i 
Kristianstad, fitness24seven. 
Cirka 1,5 till 2 timmar en dag i 
veckan. Det är jätteroligt att få 
namnskylt och en tröja.

– Annars tycker jag mycket 
om att handla och baka, för då 
kan jag bjuda på fika. Det är 
mysigt att fika och tända ljus. 

Finns det något nytt du öns-
kar dig till lägenheten?
– Jag vill köpa ljusslingor till 
granen och min balkong.

Vad gör du när du vill koppla 
av och ha det mysigt?
– Jag har två bästa kompisar, 
Alexander och Henrik, som jag 
kan bjuda hem när jag vill. 

Henrik och jag brukar ha lite 
förfest, och sen går vi på disco. 
På nyår ska jag åka till 
Furuboda och fira nyår med 
Henrik. 

Har du fler intressen?
– Jag gillar att bowla, och har 
blivit jättebra på det. Jag vill 
inte man ska hjälpa till att 
putta bowlingklotet. Då blir jag 
sur! Jag brukar också spela 
bingo. Det är kul! Jag brukar 
vinna. 

– Jag tycker om att passa 
Winston mammas hund. Jag 
tycker mycket om djur. 

– Och så gillar jag att titta 
på cykeltävlingar på tv, men 
även filmer där det händer 
mycket.

Vad drömmer du om att få 
göra 2020?
– Jag vill gärna åka till min 
syster i Göteborg. Hon bor 
nära Liseberg. Jag hoppas 
också åka på semester. Sola 
och bada är det bästa jag vet. I 
höst var jag på Cypern en 
vecka.

Hur känns det att få vara 
med i ”Kära assistent”? 
– Det är kul att filma tillsam-
mans med Björn, och visa hur 
bra man kan ha det. Det är 
roligt att titta på de färdiga 
filmerna i Kära assistent, och 
se de andra också som är med i 
serien. Â

Full rulle  
när tredje 
säsongen av 

Kära assistent 
drar igång

Realityserien ”Kära assistent” går in 
på tredje säsongen, och det är som 
vanligt full rulle. Vi får åter möta 
Kenny Brandt, 20 år, som faktiskt 
har haft en extra händelserik höst.

För några veckor sedan flyttade Kenny nämli-
gen hemifrån, till sin första egna lägenhet. Och 
sen fick han napp på ett ”drömjobb” på ett gym!

När vi hälsar på i nästan nybyggda tvåan i 
Österäng i Kristianstad i mitten av november är 
allt ännu inte på plats. Till exempel väntar 
Kenny fortfarande på en taklyft i vardagsrum-
met. 

Men han har redan 
fått det hemtrevligt. 
I�vardagsrummet finns 
den nyköpta soffan med 
massor av kuddar. På 
köksbordet står ljussta-
karna som han själv till-
verkat. Tv och dator, 
komplett med ögonstyr-
ning, är på plats.

– Nu ska Kenny och vi prata ihop oss med 
assistenterna om allt det praktiska, säger mam-
ma Maria Arkestål. Kenny ska ju sköta tvätt och 
annat praktiskt själv nu, tillsammans med assis-
tenterna. 

Tidigare umgicks Maria och 
Kenny flera gånger varje dag. 

Nu kommer de inte att ses 
lika ofta. De får hitta nya 
sätt för att hålla kontakt. 
Att bli vuxen är en stor 
förändring, och det blir 
nytt även för assistenterna.

– Tidigare var livet mer 
inrutat med skolgång, men nu 

växlar det över till vuxenliv. Jag 
tror att vi kommer att umgås mer spontant, och 
kanske få mer kvalitetstid än när vi bodde till-
sammans. Bara vi blir klara med flytten! säger 
Maria.

KENNYS ENGAGEMANG INOM föreningen JAG 
betyder mycket för honom. Även när flytten 
planlas.
– Vi har sett hur bra det har fungerat för andra 
JAG-medlemmar som har flyttat till egna 

växlar det över till vuxenliv. Jag 
Maria Arkestål

NU KAN JAG BJUDA
HEM KOMPISAR
NÄR JAG VILL”
  8 snabba frågor till Kenny Brandt  
  om lägenheten, jobbet och 
  filmerna i ”Kära assistent” 

 Ny säsong: Kenny flyttar hemifrån och får jobb på ett gym 

”

TEXT: VALTER BENGTSSON 
FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Alltid något på gång. Kenny och assis-
tenten Björn har gjort succé i reality-
serien ”Kära assistent”. Här kan du se 
filmerna med dem: jag.se/kara-assistent

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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bostäder. De har fåfåf tt
sjsjs älvbvbv estämmande och fufuf llt
fufuf ngerande livivi på egen hand.
Det har inspirerat!

Ändå var det inte helt
sjsjs älvklart att Kennynyn skukuk lle
kukuk nna skafffff afaf egen lägenhet.
Mamma Maria kukuk nde inte
undgå att känna skepsis frfrf ån
olika håll. En del skakade på
huvuvuv det och såg oroade ut.
Skukuk lle det inte bli ensamt
och isolerat i egen lägenhet?

Ibland anade hon en
gammaldags inställning; att
det nog inte skukuk lle gå så bra
om inte kommunen hade
insyn. Samtidigt var det
andra som tytyt ckte att det
kommer att gå jättebra.
SjSjS älv har Maria varit skep-
tisk till gruppbostäder och
sett egen lägenhet som det
naturliga valet. Och de
stärktes avava att höra andras
historier, om hur de klarat
avava att flflf ytta hemifrfrf ån.

KENNY ÄR SJÄLVLVL en föföf rebild.
Han är med i stytyt ryry elsen föföf r
JAJAJ G, och i den rollen har han
rest både till Spanien och

Finland föföf r att berätta om
huhuh r man kan leva ett gott livivi ,v,v
ävävä en om man har stora
fyfyf siska och intellektuella
fufuf nktionsnedsättningar.

VVViViV lili llll ha en bärärä brbr ar
ToToT biiiii

Välkommen på
Öppet hus!

Tisdag 28 januari kl 17–19 på 
Levertinsgatan 31 B, Uppsala

Välkommen till Labanskolan 
Levertinsgatan 31 B, 754 30 Uppsala 

Tel: 018-505070
www.labanskolan.se     Facebook: Labanskolan

Vi firar Internationella Downs  
Syndromdagen och Världs-
autismdagen lördagen den 
21 mars 2020 klockan 11–13 
Mer info kommer inom kort på 
hemsida och facebook.

Vi är en fristående särskola med årskurs 1–9 samt fyraårigt gymna-
sium. Särskola med inriktning kultur, pedagogisk drama och teater.

Önskas personligt möte? Kontakta rektor Annika Hedlin, 0708-92 0250

– När Kennynyn fåfåf r vara
med på scenen och prata
om assistans märker man
hur bra han trivs. Och
publiken blir fafaf scinerad,
många vill komma frfrf am
och prata!

Ö
p

Ö
p
gonstytyt rd dator och

pratkartor är nödvändiga
föföf r att Kennynyn ska kukuk nna
kommunicera. Hemma har
han tillgång till ögonstytyt r-
ning i datorn. Och dröm-
men är att han skukuk lle ha en
bärbar Tobii föföf r att
alltid kukuk nna an-
vända ögonstytyt r-
ning föföf r att
kommunicera,
inte bara när
han sitter vid
datorn.

– Tyvyvy ärr är det
jättesvårt att fåfåf en
bärbar Tobii som
hjhjh älpmedel. Man måste
bevisa att man kan anvnvn än-
da ögonstytyt rning, innan
man kan fåfåf det. Om man
inte har något tal och stora
fyfyf siska fufuf nktionsnedsätt-
ningar är det oftftf a så att
man inte räknas, säger
Maria.

Det var en frfrf amåt peda-
gog på Kennynyn s tidigare
skola som såg till att han
fifif ck ögonstytyt rning till den
egna datorn. Han var 14 år,
och det hade gått trögt i
skolarbetet. Men en peda-

gog på skolan i Kristianstad
trodde att han skukuk lle passa
bra i en mindre grupp, där
man redan anvnvn ände ögon-
stytyt rning. Så genom att låna
en klasskompis Tobii fifif ck
Kennynyn chansen att visa vad
han kukuk nde.

– Det var så läraren
övertytyt gygy ade habiliteringen
om att Kennynyn borde ha
ögonstytyt rning. Från att
inget hade hänt börjrjr ade
väldigt mycket hända. Det

blev mycket roligare
att gå på utvtvt eck-

lingssamtal och
fåfåf höra att han
var duktig och
gick frfrf amåt.

Nu fåfåf r Kennynyn
och Maria

fofof rtsätta träna,
tjtjt ata och föföf rsöka

hitta rätt person som
föföf rstår han behöver en
bärbar Tobii också. Med
egen bostad och nynyn tt jobb
så har Kennynyn föföf rstås inte
tänkt sig slå sig till ro, utan
det blir nog fufuf ll fafaf rt ävävä en i
fofof rtsättningen.Â

FOTNOT. Kära assistent produceras av
Contentverkstan på uppdrag av JAG.
Contentverkstan ingår i FaktaPress som
även ger ut Föräldrakraft.

MaMaM mmaMaMaM ririr aiai
Arkrkr ekek sese tåtåt l bor utetet
på lalal ndeded t med
sasas mbo ochchc hununu -
deded nWiWiW nini stotot n,n,n
medadad n KeKeK nnynyn bor
i statat n.

FOTO: LINNEA BENGTSSON

ˆ Här kan du se hela  
serien: jag.se/ 
kara-assistent

Mo Gård – LSS-insatser 
med fokus på kommunika-
tion!
För personer med kombinerade 
funktionsnedsättningar erbjuder Mo Gård: 

• Bostad med särskild service för vuxna

• Daglig verksamhet

• Bostad med särskild service för barn och 
ungdomar

• Gymnasiesärskola

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation 
som arbetat för personer med kombinerade 
funktionsnedsättningar i över 70 år och finns på flera 
platser i landet. 

Mo Gårds styrka är vår specialistkompetens inom 
kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika anpassade 
kommunikationssätt som exempelvis alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) och även 
teckenspråk, som ger individuella förutsättningar för 
delaktighet och inkludering.

Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom 
kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och 
omsorg ger vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. 

Besök vår hemsida www.mogard.se och se filmen 
”Jag vill göra skillnad” som ger en fin inblick i våra 
verksamheter på Mo Gård.

Prata med våra kunniga rådgivare som hjälper dig till rätta 
och svarar på dina frågor.

radgivare@mogard.se   
www.mogard.se | 010 – 471 66 18

För personer med kombinerade funktions- 
nedsättningar erbjuder Mo Gård, boende och 
daglig verksamhet för vuxna samt boende  
och gymnasiesärskola för barn och ungdom.
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Familje- och vuxenvistelser på Ågrenska 2020Vad är Ågrenska? 
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föföf r sällsynta diagnoser och en unik mötesplats
föföf r barn, ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättningar och deras familjer.
 
Familjevistelse
Vistelserna erbjbjb uder unika möjöjö ligheter föföf r
föföf räldrar att få kunskap, träffa andra i liknande
situationoch utbyta erfrfr arenheter. Hela familjen
deltar, eftftf ersom ett barns funktionsnedsättning
påverkar alla familjemedlemmar.
agrenska.se/familjevistelser

Vuxenvistelser
Vi erbjbjb uder tredagarsvistelser föföf r vuxna.
Syftftf et är att deltagarna ska få ökad kunskap
och kompetens om sin funktionsnedsättning
och dess konsekvenser föföf r att bättre kunna
hantera sin vardag.
agrenska.se/vuxenvistelser

UTBILDNINGSDAGAR – på plats eller  
genom streaming via länk
Under familjevistelsen kan personer som
i sitt arbete möter barn med den aktuella
diagnosen delta i två utbildningsdagar. I vårt
kursprogram finns också föföf reläsningar och
utbildning om mer vanligt föföf rekommande
funktionsnedsättningar och symptom.
agrenska.se/kurser

3 Gallvägsatresi

4 Williams syndrom

5 Osteogenesis imperfrfr ecta, OI

6 Narkolepsi

8 Heterotaxisyndromet, Isomerism

9 Narkolepsi

10 Dystrofia myotonika

11 Hjärntumör- barn under 13 år*

12 Epidermolysis bullosa, EB

13 Ushers syndrom, typ 2

14 Dravets syndrom

17 Vi som mist ett barn i en cancersjsjs ukdom*

19 Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

20 4p-deletionssyndromet, Monosomi 4p-
syndromet, Wolf-f-f Hirschhorns syndrom

23 Smith-Magenis syndrom

24 Duchennes muskeldystrofi

35 Cornelia de LLaanngggges syyyndddrrrooom,
Brachmann-de Laanges syndrom

36 Svårbehandlad epiilleepsi med ytterliggaare
funktionsnedsättning

37 Transposition

38 Leukemi*

39 Dystrofia myotonika

40 Sicklecellanemi

41 Tuberös skleros

42 Duchennes muskeldystrofi, DMD

43 Williams syndrom

45 Hjärntumör, barn från 13 år*

46 Sällsynta genetiska epilepsier

48 22q13-deletionssyndromet,
22q13.3-deletionssyndromet,
Phelan-McDermids syndrom

49 Coffin-Siris syndrom

50 Odiagnostiserade progredierande
hjärnsjsjs ukdomar

* I samarbete med Barncancerfrfr ofof nden
Familjevistelser
Vuxenvistelser, från 18 år

VeVeV cka Diagnos VeVeV cka Diagnoss



14   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 4, 2019

AKTUELLT

För fjärde året i rad (och 
25 år efter införandet av 
LSS) korades vinnarna i 

tävlingen Bästa LSS-kommun. 
Det blev Lerums kommun som 
tog hem förstavinsten, med 
Malmö stad och Kristianstads 
kommun på delad andraplats.

I slutspurten fanns även 
Uppsala och Härnösand, som 
också hyllades av Bengt 
Westerberg, tidigare socialmi-
nister, när han avslöjade resul-
tatet vid en ceremoni i 
Stockholm den 28 november.

– Alla fem kommuner är 
vinnare redan genom att de 
blivit nominerade. Det är ange-
läget att säga att även de som 
går härifrån utan ett pris idag 
kan känna sig som vinnare, inte 
förlorare, sa Bengt Westerberg.

Han påminde också om att 
sparkampanjer har gjort det allt 
svårare att uppnå intentionerna 
med LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade.

– Det är uppenbart att 
Försäkringskassans neddrag-
ningar har lett till övervältring 
av kostnader på kommunerna, 
det tas upp av alla de nominera-
de kommunerna.

– Neddragningen av assis-
tansersättningen har också 
inneburit en övervältring på 
anhöriga och framförallt på 
brukare som har fått en sämre 

2019 års vinnare av Bästa 
LSS-kommun samlade runt 
Bengt Westerberg som 
delade ut priset.

UTSÅGS TILL 
2019 ÅRS BÄSTA 
LSS-KOMMUN

”LERUM 
INSPIRERAR”

2016
1. Botkyrka
2. Örgryte-Här-
landa i Göteborg
3. Enköping

2017
1. Hudiksvall
2. Gävle
3. Uppsala

2018
1. Jönköping
2. Karlstad
2. Tierp

standard. Det är en allvarlig 
utveckling. Det har inte funnits 
något skäl att dra ned assistans-
ersättningen. Behoven har inte 
minskat, det är bara staten och 
domstolar som har definierat 
om behoven. Ofta har behoven 
till och med ökat trots att man 
dragit ned på insatserna, sa 
Bengt Westerberg.

DÄRFÖR VANN LERUM
Beslutet att utse Lerum till 
vinnare i år motiverar juryn 
främst med kommunens utmärk-
ta samverkan med funktions-
rätts organisationer. 

”Både tjänstemän och politi-
ker är lyhörda för synpunkter 
vilket har lett till en verklig och 
givande dialog, med konkreta 
resultat. Även den högsta led-

TIDIGARE
VINNARE

ˆ Läs allt om Bästa 
LSS-kommun på  
hejaolika.se/lss-pris
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ningen är engagerad”, skriver 
juryn.

Ett resultat av Lerums sam-
verkan är en kvalitetssäkring 
som föreslagits av FUB, och 
som kommunen nu utvecklar 
tillsammans med föreningen. 

”Kvalitetssäkringen är ett 
nytt, spännande sätt att höja 
kvaliteten på alla typer av LSS-
verksamheter, en metod som vi 
tror kan inspirera andra kom-
muner”, skriver juryn.

SAMVERKAN  
OCH HYRESTAK

På delad andraplats kom 
Kristianstad och Malmö.

Kristianstad prisades också 
för kommunens höga ambition 
gällande samverkan och dialog 
med funktionsrätts organisa-
tionen FUB. 

”Samverkan är en av grund-
pelarna i LSS. Ett stort plus är 
att den högsta politiska led-
ningen visar stort engagemang 
för funktionsrättsfrågorna. 
Satsningar på att öka kompe-
tensen hos LSS-personal bidrar 
också till ett högt betyg. Per-
sona lens kompetens är en av de 
avgörande faktorerna för kvali-
tet inom LSS”, skriver juryn.

Prisutdelningen ägde 
rum i samband med 
konferensen Krisbered-
skap för personer med 
funktionsnedsättning. 
Hela konferensen live-
sändes. Prisutdelningen 
kan nu ses på hejaolika.
se/lss-pris

Bland åhörarna fanns Lerum FUB:s båda eld-
själar Stefan Römer och Hans-Åke Ryberg.

Kristian-
stads kom-
munalråd 
Emelie 
Nyberg 
gladde sig 
åt delad 
andraplats.

Från den vinnande kommun Lerum 
deltog både kommunalråd, tjänste-
män och FUB-representanter.

Roko Kursar, kommunalråd, och 
Åsa Qvarsebo, avdelningschef, 
fick ta emot ett delat andrapris 
för Malmö. Bengt Westerberg (t 
v) överlämnade priset och Harald 
Strand (t h) är ledamot av juryn.

MALMÖ STAD KORADES till delad 
andraplats för att man infört ett 
hyrestak för LSS-bostäder. 

”Kommunen strävar också 
efter ökad ekonomisk trygghet 
för personer med LSS-insatser, 
genom ambitiösa satsningar på 
att skapa arbetstillfällen, samt 
genom att lyfta fram gruppens 
försämrade ekonomi som ett 
allvarligt samhällsproblem. Att 
den högsta politiska ledningen 
driver dessa frågor ser juryn 
som en nyckel faktor för fram-
gång”, skriver juryn som moti-
vering till Malmös andraplace-
ring.

ANNA BARSK HOLMBOM, initativ-
tagare till tävlingen, säger i en 
kommentar: 

– Många kommuner gör ett 
bra arbete men kritiken för 
brister inom LSS får ofta över-
handen i medier. Vi tror på det 
goda exemplets makt och vill 
därför sprida de goda exempel 
som vi vet finns i kommunerna. 
Vi hoppas att de blir allt fler, 
och att de goda exemplen lärs ut 
och att man fortsätter att vilja 
vara bästa LSS-kommun.�Â

text Valter Bengtsson   
foto Linnea Bengtsson

Föräldrakraft, 
HejaOlika och 
ABH Utbildning 
och Rådgiv-
ning anordnar 
tävlingen om 
vilken kommun 
som är bäst i 
Sverige på LSS.
Bedömning-
arna görs  
utifrån LSS led-
ord om själv-
bestämmande, 
inflytande, 
personlig inte-
gritet och del-
aktighet. 
Juryn består av 
Elaine Johans-
son, Maria 
Johansson, Eva 
Olofsson, David 
Lega, Henrik 
Petrén, Harald 
Strand, Anna 
Barsk Holm-
bom och Valter 
Bengtsson.
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AKTUELLT   

Hela funktionsrättsrörelsen  
såg rött, då backade regeringen

Att satsa på äldre är viktigt, men 
att i en anhörigstrategi ute-
sluta anhöriga som stödjer och 

vårdar sina barn, unga som vuxna, 
med funktionsnedsättning är helt 
orimligt.

Det skrev företrädare för 
Funktionsrätt Sverige och flera andra 
funktionsrättsorganisationer i en 
debattartikel i oktober.

De krävde en snabb ändring av 
regeringens planer på en nationell 
anhörigstrategi, så att även funkis-

föräldrar och 
andra anhöriga till 
personer med 
funktionsnedsätt-
ning skulle omfat-
tas. Inte bara 
äldre.

Den 3 december 
backade regering-
en, och Lena Hallengren meddelade 
att man hade lyssnat på kritiken.

I debattartikel på Dagens 
Samhälles webb skrev Lena 

Hallengren (S) och 
Lina Nordquist, 
talesperson för L:

”Socialstyrelsens 
uppdrag att ta fram 
en nationell anhö-
rigstrategi kommer 
att breddas så att den 
inte bara omfattar 

anhöriga till äldre utan även anhöriga 
med närstående som är långvarigt 
sjuka eller har en funktionsnedsätt-
ning.”

De krävde att Lena 
Hallengren skulle ändra

direktiven så att de
även omfattar anhöriga

som har barn med
funktions nedsättning

Lena Hallengren,  
socialminister

Elisabeth Wallenius, 
Funktionsrätt Sverige

Anki Sandberg,  
Riksförbundet Attention

Ann-Marie Högberg,  
Anhörigas riksförbund
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Liberalerna var en av  
regeringens starkaste  
kritiker i frågan om  
anhörigstrategi. 

Denna intervju med Lina Nord-
quist, talesperson för L, gjordes 
den 29 oktober, en dryg månad 
innan regeringen backade.

Hon framhöll här att anhöriga 
under 18 år och föräldrar till barn 
med kronisk sjukdom eller funk-
tionsnedsättning är allra mest 
utsatta idag.

– Som det nu ser ut åsido - 
sätts ett mycket stort antal 

människor i regeringens plan. 
De riskerar att få fortsätta själva 
bära sin börda.

Med tanke på januariöverens-
kommelsen, varför planerar 
regeringen en anhörigstrategi 
som inte omfattar funktions-
nedsättning?
– Januari överenskom melsen 
innehåller många punkter som 
är mycket viktiga för oss libera-
ler, men i alla andra frågor age-
rar regeringen på egen hand och 
vi liberaler på egen hand.

– När det gäller funktionsrätt 
finns inte frågan om anhörigstra-

tegi med i överenskommelsen. 
Däremot har vi med den person-
liga assistansen och ett avsmal-
nat föräldraansvar.

Vad behöver regeringen göra 
för att rätta till detta?
– Ta bort åldersgränserna i det 
strategiska anhörigarbetet! Stöd 
behövs till varje tyngd anhörig, 
inte minst till alla de personer 
som vårdar, hjälper eller stödjer 
unga vuxna med svår psykisk 
ohälsa, alla familjemedlemmar 
till människor med lång tids 
beroendesjukdom, alla 
föräldrar och syskon till 
människor med svåra 
funktionsnedsättningar, 
och alla närstående till 
människor som drab-
bas av svår kronisk 
sjukdom och under 
lång tid svävar mellan 

liv och död. Var fjärde anhörig 
blir idag själv sjuk, och anhörig 
är helt enkelt ingen ålder.

Vad hoppas du ska bli den 
konkreta nyttan för anhöriga?
– Anhöriga är det o�entligas all-
ra största yrkesgrupp, helt utan 
avtal, arbetstider eller pension. 
Det finns mycket vi behöver för-
bättra. Tre exempel:

– Barn som är anhöriga är 
osynliga idag. Jag vill att barnen 
ska få bättre stöd, och då menar 
jag både syskon och barn till 

drabbade vuxna.
– Jag vill också att 

anhöriga ska slippa 
”administrationsut-
mattning” av alla 
myndighetskontakter, 
blanketter och regel-
verk. Staten ska stötta, 
inte ställa till det.

”Ofattbart att många  
föräldrar måste ta ett så 
ofantligt stort ansvar”

Lina Nordquist.
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Hela funktionsrättsrörelsen  
såg rött, då backade regeringen

Hallengren och Nordquist skrev även att 
det ska vara frivilligt att som anhörig ge vård 
och omsorg.

”Anhöriga ska vara trygga med att den 
omsorg som samhället erbjuder är av god kva
litet. I många olika delar av välfärden behöver 
samhället därför också stödja den anhörige 
för att hon eller han ska orka. Av socialtjänst
lagen framgår att Sveriges kommuner har ett 
ansvar att erbjuda stöd också till anhöriga 
men det är i dag ibland otydligt hur detta stöd 
ser ut och i vissa fall har det också rapporte
rats om brister.”

Det var i oktober som regeringen tog det 
första steget mot en anhörig strategi, då 
Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett 
underlag gällande anhöriga som vårdar eller 
stödjer närstående äldre personer.

Begränsningen till äldre upprörde alla 
andra anhörigorganisationer, liksom en lång 
rad politiker av olika partifärg.

Därför breddas Socialstyrelsens uppdrag 
nu till att omfatta även anhörigstöd för perso
ner med funktionsnedsättningar.

I DEN MYCKET kritiska debattartikeln skrev 
funktionsrättsrörelsen bland annat att ”anhö
rigas kamp för sitt barn med funktionsnedsätt
ning har ett högt pris  och samhällets brist på 
förståelse och förmåga att hjälpa till är förö
dande”.

” Har inte regeringen förstått att de anhöri
gas kamp för att få rätt insatser för sina när
stående alltid sker på bekostnad av det egna 
arbetet, hälsan och övriga familjen? Inte 
förstått innebörden i möten och inlägg från 
oss organisationer om föräldrar som går 
under i kampen för att barnet ska få stöd i 
skolan, insatser från vård och socialtjänst? 
Är våra samråd med regering och andra 
myndigheter förgäves? Â

– Slutligen vill jag att 
samhället stärker rådgiv-
ningen och hjälpen till 
anhöriga, både genom en 
stärkt nationell stödlinje 
och med hjälp av stöt-
tande socionomer i skola, 
socialtjänst och sjukvård.

Vilka anhöriga har störst 
behov av bättre stöd?
– Jag tror att anhöriga 
under 18 år och föräldrar 
till barn med kronisk 
sjukdom eller funktions-
nedsättning är allra mest 
utsatta idag. Barnen 
omfattas inte tillräckligt av 
stöd och lagstiftning idag, 
och föräldrarna till barn 
med stora behov drabbas 
nästan dubbelt så ofta 
som andra av så kallad 
burn-out med utmattning, 

fysisk svaghet och kogni-
tiva besvär.

– Många föräldrar sak-
nar kontantmarginal och 
hamnar i ekonomisk kris, 
och många tar ett ofant-
ligt stort föräldraansvar, 
långt efter att deras barn 
blivit vuxna. Det är helt 
ofattbart att det får vara 
så år 2019.

När kan vi se resultat  
av satsningen på en 
anhörigstrategi?
– Jag hoppas på gradvisa 
förbättringar från och 
med nästa sommar, men 
jag vet också att inget är 
gratis, så för att se resultat 
gäller det att driva på, att 
påminna, att vara tålmo-
dig och aldrig nöja sig. Â

Det som kallas ”frihet”  
är ett sluttande plan  
som påverkar synen  
på vilka liv som är  
värda att leva
”Det gäller inte personer med 
funktionsnedsättning. Det här 
handlar om andra situationer.”

Fraser jag och många 
med mig möts av 
från dödshjälps
förespråkare när 
vi berättar hur 
vi befarar att 
införande av 
aktiv döds
hjälp kommer 
påverka synen 
på vilka liv som är 
värda att leva.

I november beslu
tade mitt parti att 
driva frågan om att dödshjälp 
ska utredas. På kvällen kom 
jag hem från Liberalernas 
landsmöte där jag varit om
bud. Jag stöttade partistyrel
sens resonemang och förslag 
att anse motionen besvarad, 
men landsmötet gick tyvärr 
på motionärernas linje.

DET ÄR EN svår diskussion och 
ett svårt ämne som väcker 
känslor hos oss alla. Rädsla 
för att livet faktiskt kan och 
med största sannolikhet 
kommer att, beroende på hur 
gamla vi blir, förändras. 
Rädsla för att livet ska föränd
ras så man inte klarar det man 
i dag tar för givet.

Att då tänka tanken att 
man vill ha kontroll och vara 
den som själv bestämmer när 
och hur det ska sluta kan 
säkert vara tröstande för 
många. Det förstår jag – men 
jag avvisar resonemanget 
fullständigt.

Jag är i grunden för vårt 
fria val, jag tror på individen. 
Men – vi lever i ett samhälle 
som ännu inte tillförsäkrar 
alla fullvärdiga livsmöjlighe
ter, som fortfarande graderar 
människovärdet efter funk

tionsförmåga. Ett sådant 
samhälle är inte moget att 

diskutera valfrihet 
när det gäller dö

den, först måste vi 
säkerställa allas 

rätt och frihet 
att leva.

Det som 
formuleras 
som frihet 

för de där 
döden ses som 

nära förestående 
och oundviklig, 

blir en början på ett 
sluttande plan – det 

visar alla erfarenheter från de 
länder som har aktiv döds
hjälp.

Det som talas om som 
”frihet” att få hjälp att avsluta 
ett liv som går mot sitt slut 
har visat sig i verkligheten bli 
något annat – en ekonomisk 
fråga, en fråga om att få fram 
organ, en skyldighet för att 
inte ligga någon till last sna
rare än en möjlighet att för
korta själva döendet.

VI MÅSTE ISTÄLLET jobba för 
utbyggd palliativ vård och 
sprida kunskap om de möjlig
heter som redan finns genom 
passiv dödshjälp. Vi ska med 
individuella insatser och en 
samhällsutformning som 
bygger på allas rätt till delak
tighet, självbestämmande, 
inflytande och makt visa att 
människovärdet inte är 
kopplat till funktionsförmåga.

Maria Johansson
Liberal fritids
politiker med 
ett långt 
förflutet inom 
funktionshin
derrörelsen

Samhället är inte moget för 
valfrihet när det gäller 
döden, först måste vi 
säkerställa allas rätt 

och frihet att leva 

Maria 
Johansson 
om döds-

hjälp



Problematisk skolfrånvaroTEMA

Elin önskar att skolan skulle ha 
bättre kontakt med sina elever  
för att förebygga problematisk 
frånvaro. ”Det gör mycket att en 
lärare bara frågar hur man mår 
eller säger att du får komma och 
berätta om det är något. Om 
skolan verkligen hade lyssnat på 
mig och tagit mig på allvar så tror 
jag inte att det behövt bli så här.”

Eleverna som 

gå till skolan
slutade

BERÄTTAT FÖR: ANNA PELLA 
FOTO: LINNEA BENGTSSON



Problematisk skolfrånvaro
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om sin skolfrånvaro
Fyra elever

Vad behöver de för att det ska funka?

Allt fler skolor uppmärk-
sammar situationen för 
”hemmasittare”, men fort-
farande finns en stor okun-
skap. I det här temat berät-
tar elever och föräldrar hur 
de upplever svårigheterna.

För Ida och Elin började svårigheterna med att vara i skolan redan i 
mellanstadiet, för Stina och Anna började det i högstadiet. Här är deras 

berättelser om vad som hände och hur det hade kunnat förhindras.
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deal”, som att utfrysning 
kan bidra till att en individs 
liv faller samman och 
bitarna blir omöjliga att 
bygga upp utan hjälp. 

Lärarna måste också 
förstå att skolan är en av de 
största delarna i elevens liv 
och därför är gemenskapen 
som eleven har där avgö-
rande för dess välmående i 

livet. Idag mår jag otroligt 
bra – jag har en bra relation 
med min familj, underbara 
vänner och jag känner mig 
inte längre ensam. Jag har 
personer som lyssnar på 
mig och vill förstå hur jag 
känner och som bryr sig om 
mitt välmående. Â

ANNA HETER EGENTLIGEN NÅGOT ANNAT

Fyra elever

 Anna, 17 år 

I slutet av åttan 
hamnade jag i ett 
utanförskap bland 
mina vänner. Jag 
kände mig utstött och 

ensam. Jag hade i princip 
ingen social kontakt utanför 
familjen och detta var en 
bidragande faktor till att jag 
mådde så pass dåligt som jag 
gjorde. Ibland kunde jag inte 
ta mig ur sängen. 

Det ledde till konflikter 
mellan mig och min familj. 
Jag hade ingen att vända mig 
till då inte mina föräldrar 
förstod min situation. Inte 
ens jag förstod varför jag 
mådde som jag gjorde.

När jag kom i kontakt med 
lärarna försökte de lösa 
konflikten mellan mig och 
mina vänner. De fick höra 
från de andra att det inte var 
någon ”big deal”, och det 
kändes som att lärarna blev 
partiska och förminskade 
hur jag kände. Budskapet 
blev att problemet låg hos 
mig och att allting enbart 
handlade om att jag skulle 
komma tillbaka till skolan 
– mina känslor och jag som 
person glömdes bort. Det 
kändes nästan som att sko-
lan tyckte det var skönt att 
bli av med mig.

Att säga till en elev som 
inte kan eller orkar gå till 
skolan att den måste gå dit 
är som att säga till en rull-
stolsburen person att den 
ska ställa sig upp och gå.

Under min högstadieperi-
od så kom jag aldrig tillbaka 
till skolan men jag fick stöd 

Det kändes 
nästan som 
att skolan 
tyckte det 
var, SKÖNT ATT 
BLI AV MED MIG.

BILDEN FÖRESTÄLLER INTE ANNA.

RIKSGYMNASIER 
 med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad 
och Umeå. Sista ansökningsdatum 2020-01-15. 
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010 473 50 00. www.spsm.se

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta  
på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen  
i en liten grupp eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp
• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

från skolnärvaroteamet 
som hjälpte mig att 
utvecklas både psykiskt 
men även att klara av 
skolarbetet så jag kunde 
uppnå betygen som jag 
behövde för att fortsätta 
min utbildning. Endast 
en av mina lärare kontak-
tade mig under perioden 
som jag mådde dåligt för 
att höra hur jag mådde.

Idag går jag andra året 
på gymnasiet. Min närva-
ro är bättre än vad den 
har varit på flera år och 
jag känner att jag vill gå 
till skolan – den är nu 
något positivt istället för 
en ångestladdad plats.

Det jag saknade mest 
under perioden som jag 
mådde dåligt var det 
sociala med jämnåriga. 
Specialpedagogen hos 
närvaroteamet blev min 
bästa och enda kompis. 
Relationen som skapa-
des mellan mig och 
henne betydde otroligt 
mycket, men jag kände 
ändå att jag saknade en 
vänskapsrelation med 
någon som bara kunde 
vara en kompis och inte 
någon som jobbade med 
att jag skulle tillbaka till 
skolan.

Skolan och lärarna 
behöver öppna ögonen 
och se problemen. De 
måste veta hur man är 
uppmärksam och hante-
rar problem som kränk-
ningar och mobbning, 
sätta sig in i elevernas 
situation och verkligen 
förstå vad som är en ”big 
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 Stina, 16 år: 

Jag har något som kallas 
dissociativa anfall, som 
inte syns, men som påmin-
ner en aning om känslan 
man kan få av ett epilep-

tiskt anfall. Jag började känna att det 
kändes jobbigt att vara i skolan i 
slutet av sjuan, det räckte med att jag 
fick en liten känning av ett 
anfall och sen var det kört. 

Så småningom blev hela 
skolbyggnaden ångestlad-
dad för mig eftersom jag 
förknippade den med den 
där jobbiga känslan. 
Dessutom byggdes ju 
sakerna som jag missade 
bara på, det blev också en 
ångestfaktor. 

Både mina föräldrar och 
mina närmaste vänner 
visste vad jag gick igenom  
och varför jag inte var i 
skolan. Min mentor hjälpte 

mig att komma i kontakt med skolnär-
varoenheten och jag gick där hela 
åttan. Samtidigt hade jag mejlkontakt 
med mina lärare så jag visste vad det 
var jag skulle göra.

Nu går jag på gymnasiet och jag har 
haft frånvaro några dagar men inte 
alls på samma nivå som på högstadiet. 
Jag går nu i princip en vanlig skol-
gång. 

Skolan jag går på vet 
om mina problem och jag 
har fått tillgång till något 
som kallas ”resursen” dit 
man kan gå om man vill 
vara kvar på skolan men 
inte riktigt orkar med 
lektionerna. Jag har inte 
behövt använda mig av 
detta ännu men det är en 
trygghet att jag vet att det 
finns som ett alternativ. 

Jag har fortfarande mi-
na föräldrar och mina 
vänner som stöd genom 
detta, och även skolnär-

varoteamet då jag fortfarande träffar 
en del av dem som jag gick med där.

Jag kan idag gå som en ”vanlig” 
skolelev på gymnasiet och det är jag 
otroligt glad över. Jag kan inte säga 
att min närvaro alltid kommer vara på 
topp eftersom jag ibland kan få dåliga 
dagar där jag blir borta från skolan 
men det är inte så långa perioder som 
under högstadiet.

Till andra elever som går igenom 
samma sak vill jag bara säga att man 
absolut inte är annorlunda för att 
man inte klarar av att gå i skolan. 
Jag kände att det var något fel på 
mig för att jag inte klarade av skol-
miljön och att vara i skolan, men när 
jag kom till skolnärvaroenheten och 
fick se att det fanns många fler 
elever som känner exakt samma sak 
som jag så blev det så mycket lättare. 

Att träffa andra eller höra om 
andra som går igenom samma sak är 
jätteviktigt och det behövde jag verkli-
gen när det var som jobbigast för 
mig. Â

Att trä�a 
andra som 
går igenom 
samma sak, 
ÄR JÄTTEVIKTIGT.

Ju mer Stina missade i skolan, 
ju mer ångestladdat blev det 
att gå dit.
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 Ida, 14 år: 

För mig kraschade det 
efter jullovet i femman. 
Jag vet inte varför det 
hände just då, men med 
närmare eftertanke 

började nog allt byggas upp redan i 
fyran, då vi hade mycket vikarier, 
vilket jag tyckte var jobbigt. 
Huvudvärk och illamå-
ende blev vardag.

Det var som att jag 
gick in i ett svart hål, jag 
visste inte vad som 
hände eller varför. Det 
kändes som en stor 
klump i magen som 
kavlat ut sig och lagt sig 
som ett täcke över mig. 
Jag var elva år och 
utbränd. 

Jag pratade med 
mina föräldrar, eller om 
det var tvärtom. De tog 
kontakt med skolan och 
specialpedagoger samt 
skolnärvaroteamet. Skolan hade 
ingen aning om vad de skulle göra till 
en början. 

Ganska snabbt därefter började 
dock allting formas efter mig, min 
energi och mitt mående. Mitt sche-
ma kortades ner, lektionerna mins-
kade, pauser och vila prioriterades 
och jag skulle inte göra några prov 
eller läxor under en tid på grund av 

prestationsångest. Det var en stor 
lättnad för mig.

Under mellanstadiet blev jag aldrig 
hemma helt från skolan. Det gick i 
perioder och hösten var värst. Jag var 
hemma någon eller några dagar där, 
en vecka här. Men till slut hittade vi 
ett schema som funkade för mig. 

När jag skulle börja högstadiet 
bytte jag skola och det hann gå två 

veckor innan det började 
kännas jobbigt igen. Vi 
pratade direkt med skolan 
som försökte sitt bästa med 
att anpassa skolgången 
efter mig, men det räckte 
inte hela vägen. Efter 
knappt tre månader var jag 
hemma helt, och tillbaka på 
skolnärvaroenheten. 
Skolkuratorn skickade mig 
till första linjen som ville 
skicka mig till BUP, för 
andra gången. Men det var 
ju inte mig det var fel på, 
det var skolmiljön som helt 
enkelt inte passade mig. 

Nu har jag inte satt min fot på 
skolan på snart ett år. Det är nog det 
som hjälpt mest, att både personal på 
skolan, men också elever, slutat ha 
förhoppningar på att jag ska komma 
tillbaka till skolan. Även om det 
fortfarande är målet att komma 
tillbaka, så är det nu bestämt att jag 
får plugga på skolnärvaroenheten så 
länge jag har behov av det. Att jag 

Hade skolan 
varit förbe-
redd och 
påläst, HADE 
JAG ALDRIG 
BEHÖVT BLI 
HEMMA.

Idas råd till andra i samma 
situation är att försöka att 
inte stressa eller skynda på, 
utan ta det i sin egen takt.

inte behöver gå tillbaka. Det har gjort 
att jag idag mår bättre, inte helt bra än 
tyvärr men mycket bättre. 

Eftersom jag alltid haft så lätt för 
mig i skolan studiemässigt hoppade 
jag över åttan för att korta ner åren 
som är kvar av grundskolan. Så nu stu-
derar jag årskurs nio på distans, kan 
man säga, och allting går jättebra. 

Mitt råd till andra i samma situation 
som mig är att ta det i din takt. Men 
det går ju inte att utföra om skolan 
eller föräldrar pressar dig eller är 
oförstående. Det är nog det viktigaste, 
att inte stressa eller skynda på.

Det är svårt att säga vad den vikti-
gaste hjälpen jag fått är, eftersom jag 
fortfarande är i det. Jag är väl egentli-
gen inte det bästa exemplet eftersom 
jag inte har kommit tillbaka till skolan 
och antagligen inte kommer göra det 
heller. 

Det som inte funkat speciellt bra 
för mig har varit att prata med kura-
torer. Jag pratade ju redan hela 
tiden med lärare, specialpedagoger, 
mina föräldrar och skolsköterskor. 
Jag har aldrig haft ett behov av att 
prata om det, jag håller det mesta 
inom mig och trivs med det. Det 
kanske inte är det bästa att göra men 
jag mådde inte så bra över att prata 
om det hela tiden heller. 

Hade skolan bara varit förberedd 
och påläst hade jag aldrig behövt bli 
hemma. Hade vi haft fler små rum, 
inga grupparbeten, mer lektioner i 
halvklass och inte de typiska skolloka-
lerna så hade nog jag också trivts i 
skolan. Â
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 Elin, 14 år: 

När jag gick i mellansta-
diet blev jag utfrfrf yst avava
mina kompisar och de
var taskiga mot mig. Jag
kände mig väldigt ensam

och utanföföf r,r,r och fifif ck väldigt ont i
magen föföf r att jag gick och oroade mig
hela tiden.

Jag berättade föföf r mina föföf räldrar
och föföf r min mentor som jag hade då.

Skolan kallade till samtal med mig
och den som hade varit mest taskig
mot mig. Jag fifif ck också en tid hos
skolsköterskan föföf r
att utesluta att det
inte var något fyfyf siskt
som gjgjg orde att jag
hade ont i magen.

I börjrjr an avava höst-
terminen i sexan
föföf rsökte jag gå till
skolan varjrjr e dag, men
vissa dagar så bara
orkade jag inte gå dit.
Eftftf er jullovet var jag
på ett möte om hur vi
skukuk lle lägga upp min
skolgång, och då
föföf reslog jag att jag
kukuk nde vara med på de
praktiska ämnena.
Skolan tytyt ckte att jag borde gå på flflf er
lektioner, så just då när vi satt på
mötet sa jag okejeje . Men eftftf eråt kändes
det inte bra, då slutade jag gå till
skolan helt. Eftftf er sportlovet fifif ck jag
börjrjr a på ett studierum utanföföf r skolan
där jag gick terminen ut.

När jag skukuk lle börjrjr a sjsjs uan föföf rsökte
jag gå tillbaka till skolan. Redan eftftf er
tvtvt å veckor börjrjr ade det kännas jobbigt
igen. Jag fifif ck ett anpassat schema föföf r
att gå kortare skoldagar, och en plats
att kukuk nna gå till om det blev föföf r job-
bigt att vara i helklass, eller om jag
ville gå undan på rasterna.

När jag inte var med på alla lektio-
ner missade jag mycket. Ibland föföf r-
stod jag inte vad jag skukuk lle jobba med.

När vi hade grupparbeten var jag inte
med varjrjr e gång, och då fifif ck min grupp
oftftf a inget gjgjg ort.

Detta ledde till att jag gick allt
mindre i skolan. Eftftf er påsklovet i
sjsjs uan slutade jag gå dit helt och gick
bara till studierummet.

Nu i åttan går jag bara till studie-
rummet. Där fåfåf r jag sitta i lugn och ro
och göra skolarbetet i min egen takt,
och då mår jag som bäst.

Jag önskar att skolan skukuk lle ha
brytt sig och lyssnat mer på mig frfrf ån
börjrjr an. Jag kände mig helt ensam i
skolan, och att ingen föföf rstod. Ett
problem var att skolan sa en sak och
gjgjg orde en annan, så skolan blev en
otrygygy g plats föföf r mig.

Det som jag skukuk lle viljljl a att skolan
gjgjg orde föföf r att föföf rebygygy ga problematisk

frfrf ånvnvn aro är att ha bättre kontakt med
sina elever. Det gör mycket att en
lärare bara frfrf ågar hur man mår eller
säger att du fåfåf r komma och berätta
om det är något. Om skolan verkligen
hade lyssnat på mig och tagit mig på
allvar så tror jag inte att det behövt
bli så här.

Det råd jag skukuk lle viljljl a ge till andra
unga i liknande situation, är att om
det inte känns bra i skolan, så gör
något åt det, gå inte och plåga dig.

Jag skukuk lle också viljljl a ge som råd
att berätta föföf r någon, så att du slipper
gå och bära allt sjsjs älv.

Jag föföf rstår om det kan kännas
jobbigt och som att ingen kommer att
föföf rstå, men det kommer att kännas
mycket bättre när du har fåfåf tt allt sagt
och när du tar emot hjhjh älp.Â

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!
Elin, 14 år:  
Skolan måste 
lyssna på 
eleverna, OCH 
TA DEM PÅ 
ALLVAR.

ElElE ilil nini s rårår d titit lili llll
andrdrd arar i lilil kiki -k-k
nandeded sisis titi uauau -
titit oioi n ärärä att
berärär ttatat föföf r
någon om deded t
som ärärä svåvåv rtrtr .t.t

ElElE ilil nini önsksks akak r
att sksks okok lalal n
hadeded lylyl sysy ssss nsns at
på henne mer
frfrf årår n börjrjr ajaj n.



AiAiA ai är en kokok mplettttt webbtjtjt änst föföf r administrtrt atata itit on avava personlig assistatat ns.
Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och
myndigheter enkel. Kärnan är ettttt smart schema med bland annat
automatata iska tidrapporter, BankID signering, ELTLTL och lönehantering.
Aiai underlättttt ar vardagen föföf r fler än 50 000 användare.

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer:

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjhjh älp ökar dina chanser att fåfåf rätt i domstolen om du
råkar i tvtvt ist i ett LSS-ärende.Men juridiska ombud kan bli mycket
kostsamma.Har du din hemföföf rsäkrkrk ing hos oss hjhjh älper vi dig med
ett juridisktktk ombud om du skukuk lle råka i tvtvt ist i ett LSS-ärende.

Något som annars oftftf a är undantaget i hemföföf rsäkrkrk ingen.
Ring oss idag så berättar vi mer!

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!
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Skolgången hade varit skör 
och kantats av ströfrån-
varo i 
era år, och en dag 
slutade deras äldsta son 
att gå till skolan helt. För 
pappa Christian, på den 
tiden grundskolechef i kom-
munen, och mamma Maria, 
specialpedagog, började en 
resa de aldrig ska glömma.

SEDAN DRABBADES 
DEN EGNA FAMILJEN

Som skolchef hade han 
hotat föräldrar med vite

ViViV föföf rflflf ylyl ttar oss
tVtV illbaka till en
rVrV egnig onsdagsmor-
gVgV on i oktober 2015.
Christian Persman

minns fofof rtfafaf rande den morgo-
nen i detaljljl . Maria hade åkt till
Stockholm på utbildning och

TEXT & FOTO:
ANNANAN PELLA
infnfn ofof @f@f@ afaf ktapapa rerer sese ssss .se

han sjsjs älv gick till skollednings-
mötet hemma i Arvika med en
obehaglig känsla i magen.

Eftftf er en stund skickar han
ett sms till sin äldste son, som
nu går i åttan, föföf r att kolla att
han kommit iväg till skolan.

Inget svar. Han skickar flflf er

sms. Fortfafaf rande inget svar.
ViViV d kafffff efef pausen säger han

till sina medarbetare att han
behöver bryta upp. Ingen avava
hans medarbetare reagerar
nämnvnvn ärt, han är ju grundsko-
lechef och har många åtagan-
den.
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När han kommer hem till 
lägenheten är dörren öppen, 
lamporna tända och skolväskan 
står kvar i hallen. Nu ringer 
han, men får fortfarande inget 
svar. Efter ytterligare ett sms 
med frågan var sonen är får han 
äntligen kontakt. 

”Skogen.”
”Vad gör du?” 
”Jag orkar inte längre.”
Christian kastar sig i bilen 

och kör planlöst innan han till 
slut hittar honom stående på en 
grusväg åtta kilometer hemi-
från, genomblöt i t-shirt och 
jeans.

EGENTLIGEN HADE NOG varnings-
klockorna funnits där ända från 
början. Så länge sonen gick på 
förskolan hade allt fungerat bra. 
Han var ganska blyg, jovisst, 
men i övrigt en trygg pojke som 
mådde bra. I samband med att 
han skulle börja förskoleklass 
flyttade familjen in till stan och 
han började i en skola där han 
inte kände någon. Det var en 
klass med många behov och han 
uttryckte aldrig att det skulle bli 
roligt att gå till skolan. Efter en 
termin fick de veta att han 
tillbringade mycket av sin tid i 
en soffa i klassrummet. ”Men 
han är ju så duktig, så det är inga 
problem”, menade skolan. 

Under lågstadiet kände han 
sig ofta trött och ville ”vila” 
från skolan någon dag då och 
då. Han orkade inte heller vara 
på fritids utan gick hem direkt 
efter skoldagen. På mellanstadi-
et gjorde föräldrarna upp med 
skolan att han kunde vara 
hemma en dag i veckan eller var 
14:e dag för att vila. Upplägget 
fungerade.

 Samtidigt kämpade föräld-
rarna med motstridiga känslor, 
särskilt Christian. Han hade 
svårt att förstå, tjatade och 
pressade på, vilket han idag 
ångrar starkt.

– Maria var mer inkännande. 
Jag ställde krav och sa saker 
som att ”det gäller att förhålla 
sig till det tråkiga” och att ”det 
går över när man vänjer sig”. 
Inför högstadiet sa jag ”Nu 
kommer allt bli bättre”.

Istället blev det tvärtom. 
Sonen kämpade sig igenom 
sjunde klass. Han klagade ofta 
på huvudvärk, magont och 

andra fysiska symtom, och 
ströfrånvaron eskalerade. På 
slutet av vårterminen var han 
hemma en eller ett par dagar 
varje vecka. Motivationen sjönk 
allt mer.

Efter möten med skolan 
gjordes en del anpassningar 
inför starten i åttan. Han skulle 
få lite kortare dagar, börja 
senare. Men ströfrånvaron 
fortsatte och nu var han hemma 
två eller tre dagar varje vecka.

Ända till den där regniga 
morgonen i oktober:

När sonen klivit in i bilen 
åker de hem. Efter en varm 
dusch och lite mat går sonen 
och lägger sig och sover i sex 
timmar. Efter den dagen går 
han aldrig mer till skolan. Så 
småningom förstår föräldrarna 
att han fått en panikångestat-
tack den här morgonen, och att 
han hade sprungit så långt bort 
från skolan han orkade. 

 
CHRISTIAN LÄSTE ALLT han kunde 
hitta om ”hemmasittare” och 
fann bland annat att det kunde 
bero på dysfunktionella familjer 
med separationsproblem från 
moderns sida. Med mera. Inget 
av det han läste tyckte han 
stämde.

Familjen anlitade privat 
psykologhjälp som med hjälp av 
KBT skulle försöka få sonen 
tillbaka till skolan. Han fick 
träna på ”exponering”, att sakta 
men säkert närma sig skolbygg-

naden. Den dagen han slutligen, 
i psykologens sällskap, skulle 
gå in i skolbyggnaden, drabba-
des han åter av panik ångest och 
sprang därifrån.

Christian och Maria kontak-
tade nu BUP för att försöka få 
hjälp. Även här föreslogs KBT. 
I efterhand kan de tycka att det 
är märkligt att som första 
insats erbjuda denna metod till 
någon som uppenbart är utmat-
tad – om vuxna blir utbrända 
får de väl inte börja med KBT 
första veckan? BUP genomför-
de, när behandlingen inte gav 
resultat, också en autism- och 
ADHD-utredning och menade 
att den ”indikerade” på autism 
(asperger), men eftersom deras 
son var under sådan stress var 
det inte helt enkelt att avgöra. 
Christian, och även Maria, som 
nu var färdigutbildad specialpe-
dagog, ställde sig frågande till 
autism eftersom det inte fun-
nits några tecken på detta 
tidigare i sonens liv.

– Under uppväxten hade allt 
funkat bra på hemmaplan och 
han hade haft en aktiv fritid. Vi 
såg hans mående mer som en 
stressreaktion som uppstått 
som en blandning av blygsel och 
social oro och därefter total 
utmattning. Han hade bitit ihop 
så länge att han drabbats av 
psykisk ohälsa, och stark ång-
est. Men i skolan hade han alla 
diagnoser man kan ha, säger 
Maria.

I mötena med skolan märkte 
Christian av sina dubbla roller. 
Han var chef över sin sons 
rektor, och ändå kände han 
tydligt att han i föräldrarollen 
befann sig helt i underläge. 

– Vi mötte så mycket miss-
förstånd från omgivningen och 
fick höra saker som ”Ni måste 
ställa högre krav och göra det 
tråkigare hemma” och 
”Hemmasittande elever är ett 
arbetsmiljöproblem för oss 
lärare”. Någon sa ”Hur kan man 
vara skolchef och inte få iväg 
sitt barn till skolan?”. Det är en 
enorm vanmakt och ensamhet 
som förälder. En ständig käns-
lomässig berg- och dalbana, en 
blandning av stor oro men 
också glädjerus när saker går 
bra och en nästan överdriven 
tacksamhet när någon lärare 
gjort något extra för vår son.

Bor: Arvika

Familj: Två 
söner, 18 och 
16 år. Hunden 
Delta.

Bakgrund: 
Christian 
Persman var 
tidigare 
grundskole
chef men 
jobbar nu som skolutveck
lingsledare i Arvika och 
bygger en helt ny 
högstadieskola med fokus 
på stressreducering.  
Maria Persman är 
specialpedagog i 
Närvaroteamet i Arvika 
och stöttar elever som har 

problematisk skol
frånvaro.

Vill: Att frågan om 
problematisk skolfrånvaro 
lyfts nationellt och att 
fokus ska ligga på 
skolmiljön och lärares 
förhållningssätt, inte 
enbart på eleven.

CHRISTIAN OCH MARIA PERSMAN
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När sonen skulle 
börja nian sa han 
att han inte orkade 
försöka gå dit mer. 
Han tentade i stället 

av ämnena hemma. Maria och 
Christian märkte en tydlig 
lättnad den dagen det var 
skolavslutning. Nu kände han 
sig som alla andra.

– När man inte är i skolan är 
man så jäkla annorlunda. Alla 
undrar vad det är för fel, både 
lärare, släkt och vänner. Alla 
har fokus på barnet, inte på 
skolmiljön, säger Maria.

Idag går deras son på 
Nobelgymnasiets program 
”Myschool”, där eleverna inte 
behöver vara närvarande fy-
siskt i skolan om de inte vill, 
och alla elever får ett sina 
upplägg helt anpassat efter 
deras individuella behov. Det 
funkar bra. 

Christian konstaterar att 
deras son ändå växt upp i ett 
resursstarkt hem där han och 
Maria kunde turas om att gå till 
jobbet utan att ekonomin rase-
rades. Trots detta brottades de 
med jobbiga känslor, och hade 
behövt både samtalsstöd och 
hjälp med stressreducering.

– Man känner sig värderad 
och rannsakar sig själv, är vi 
dysfunktionella? Är vi för 
hårda eller för mjuka? Vi kände 
oss som ett problem eftersom vi 
kom till skolan och ställde krav. 
Jag har fått jobba mycket med 
min ilska och hur jag ska här-
bärgera alla känslor. Ett tag 
funderade jag på om jag ens 
kunde fortsätta arbeta med det 
jag gör.

Både han och Maria har 
kommit fram till att de vill 
jobba kvar i skolan, men med 
frågor som främjar skolnärvaro 
för elever i liknande situation. 
De är också ute och föreläser 
om sina erfarenheter. Maria 
arbetar idag i ett nystartat 
skolnärvaroteam, och Christian 
är numera skolutvecklingsleda-

re med ansvar för att bygga en 
helt ny högstadieskola som ska 
stå klar om ett och ett halvt år.  

I BACKSPEGELN RANNSAKAR han 
sig själv och sina första år som 
grundskolechef, där han vid ett 
par tillfällen skrev under brev 
med hot om vite till vårdnadsha-
vare som hade barn som inte var 
i skolan utan giltig anledning. 

– Jag gjorde det några gånger 
kan jag påminna mig, och vi 
hade ingen diskussion i organi-
sationen, varken om orsaker 
eller om hot hjälpte. Efter några 
år började vi ifrågasätta själva 
viteshotet och dess brist på 
effekt, samt olika etiska aspek-

ter, och vi började diskutera att 
vi skulle ha elevers mående som 
utgångspunkt.

 De sista fem åren, menar 
han, har det skett en föränd-
ring, och skolledningen har allt 
mer börjat fundera kring vilken 
skolmiljö man erbjuder elever-
na. 

– Och mitt i detta hamnade vi 
som familj, som om det inte 
ändrade hela min syn, helt klart 
utmanade föreställningar hos 
mig. Snacka om att jag fick 
fördjupad insikt. 

Vägen till en skola för alla är 
dock bara påbörjad. Maria 
möter fortfarande ibland oför-
ståelse för eleverna hon stöttar 
i sitt arbete i närvaroteamet. 

– Problemet finns i skolmil-
jön, när den inte är anpassad, 
inte hos individerna. Fokus 
borde vara på det omvända, på 
miljön, skolorganisationen och 
lärares förhållningssätt. Om 
skolan tror att det är föräldrar-
na som brister så borde de ju 
vara ännu mer angelägna om att 
sätta in resurser till den eleven. 
Vi måste höja lägstanivån i 
skolan, den är fortfarande för 
låg, och det räcker tyvärr för 
vissa elever med att bara en 
lärare inte håller måttet för att 
skolmiljön ska bli undermålig 
och i längden skapa utanför-
skap och psykisk ohälsa. Â

Arvika kommun bygger en 
ny högstadieskola med 
utgångspunkt att minska 
stress hos sina elever. 
Skolan ska kunna ta emot 
upp till 900 elever och stå 
klar till höstterminen 
2021. 

Utgångspunkten har 
varit att se över de miljöer 
och situationer som 
stressar elever mest; till 
exempel korridorer, 
trapphus, förflyttningar 
mellan olika klassrum och 

lektioner, samt storleken 
på skolan som helhet. 

Lokalerna byggs i så 
stor utsträckning som 
möjligt i trä och kommer 
att ha en anpassad ljud- 
och ljusmiljö med 
textilmattor i lärosalarna, 
och några lärosalar 
kommer att vara 
L-formade för att skapa 
möjligheter att placera 
elever så att intryck 
minimeras, vilket också 
förstärks genom grupp-

rum kopplade till salarna.
Stora, öppna ytor 

undviks. Skolan ska vara 
indelad i så kallade 
”hemvister” där eleven 
tillsammans med 75-100 
andra elever ska tillbringa 
den mesta tiden av sina 

skoldagar med lärosalar-
na och grupprum samlade 
på en liten yta.

Lärarnas arbetsplatser 
är placerade i anknytning 
till hemvisterna för att få till 
en naturlig hög vuxennär-
varo där eleverna befinner 

sig. Arbetet med att skapa 
en organisation med 
lärare som känner 
delaktighet och vill stärka 
det som lokalerna ger 
förutsättningar för har nu 
påbörjats.

Inför höstterminen 2021 ska Arvikas nya 
högstadieskola stå färdig.

UPPDRAGET: EN SKOLA SOM MINSKAR STRESSEN

Någon sa ”Hur kan man vara 
skolchef och inte få iväg sitt 
barn till skolan?”. Det är en 
enorm vanmakt och ensam-

het som förälder. 
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Verksamhetssystem föföf r Assistansbolag
Öka kvaliteten och e�e�e� ktivisera er vardag!

www.tidvis.se 033 - 722 10 10

» 100% Webbaserat med mobilanpassning
» Schema och tid med stöd föföf r FK-rapport
» Social journal
» Dokumentation med BankID-signering
» Budget och ekonomisk uppföföf ljning
» KvKvK alitets- och arbetsmiljöledning
» Webbutbildningar
» CRM
» Integration till löne- och bokföföf ringssystem
» Stöd föföf r �era språk
» Nu även föföf r Boendestöd, Gruppboenden,

Ledsagning, mm

Teamet, som startade
2017, består avava en
specialpedagog och två
lärare som arbetar mer
”nära” hemmet än

traditionellt. Teamet kopplas in
avava en skolas rektor när en elev i
grundskolan börjrjr ar fåfåf långvarig
skolfrfrf ånvnvn aro, men anvnvn änds ävävä en
föföf r handledning avava personal.

Närvaroteamet hjhjh älper elever
med undervisning, men också med
social träning och coachning föföf r
att stärka deras mående. Sam-
arbete fifif nns också med BUP och
socialtjtjt änsten där det är aktuellt.

I föföf rsta hand arbetar teamet i

nära samarbete med elevens
elevhälsoteam på respektive elevs
skola, men ibland enbart genom
hemundervisning, undervisning i
annan lokal, eller i lägenheterna
där teamet har sin verksamhet.

VaVaV rjrjr e elev kartläggs utifrfrf ån
behov som stytyt r hur arbetet läggs
upp; några behöver ”vila” frfrf ån
skolarbete, träna på sociala kon-
takter och stärka sitt mående,
några arbetar med skola och föföf r
att fåfåf betytyt gygy föföf r gymnasiestudier
som viktigaste mål. Målet är att
komma tillbaka till den ordinarie
skolmiljljl ön, men med individuellt
tempo och kravava .Â

Skolnärvaro- 
teamet i Arvika
- så funkar det

MaMaM ririr aiai Persrsr msms an ärärä spsps ecicic aiai lplpl edadad gog i NäNäN rärä vavav -
roror tetet amet i Arviviv kiki akak ochchc stötöt ttatat r elelel vevev r som har
proror blelel matitit sisi ksks sksks okok lflfl rfrf årår nvavav roror .
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Allt fler skolor och huvudmän uppmärksammar och arbetar med insatser 
för att få tillbaka elever som stannar hemma från skolan, men fortfarande 
finns en stor och utbredd okunskap. 

Vägar till

   skol-
närvaro

Annelie arbetar just 
nu med projektet 
”Tekniksprånget +”, 
arbetspraktik för 
elever med NPF efter 
gymnasiet, för att de 
senare ska våga ta 
språnget till högre 
studier.

Vi reder ut frågetecknen tillsam-
mans med Annelie Karlsson, 
specialpedagog och fortbildare, 

och förälder till barn med omfattande 
skolfrånvaro.

1.
VANLIGA MISSUPPFATTNINGAR 

KRING ELEVER OCH FÖRÄLDRAR 
SOM KÄMPAR FÖR EN FUNG-

ERANDE SKOLGÅNG?
Fram till för bara några år sedan fanns 
en utbredd tanke om att elever som 
stannade hemma hade föräldrar, i 
första hand mammor, som hade svårt 
att släppa greppet om sina barn, som 
lät barnet ”bestämma”. Man pratade 
om ”skolfobi” och att det kunde botas 
med kognitiv beteendeterapi. 

Uppfattningar som ”om eleven bara 
skärper sig och biter ihop” eller ”det 
är klart att det är roligare att sitta 
hemma och spela” var vanliga. Om 

barnet hade en hemarbetande föräld-
er ansågs även detta vara en förkla-
ring. Många skolor ville heller inte ge 
barnet hemuppgifter av rädsla för att 
barnet då skulle tycka att det var för 
bekvämt och fortsätta vara hemma.

2.
VANLIGA VARNINGSTECKEN 

NÄR ETT BARN RISKERAR ATT 
HAMNA I PROBLEMATISK SKOL-

FRÅNVARO?
Många barn visar tecken redan i 
samband med skolstarten, för andra 
kommer de första tecknen under 
mellanstadiet. Då har de ofta käm-
pat länge, men kraschar när de kom-
mer hem från skolan. Det kan yttra sig 
i att barnet har svårt att bli klar på 
morgonen, att barnet inte vill vara kvar 
på fritids, att barnet klagar på magont 
och huvudvärk och börjar gå hem från 
skolan. 

DE SJU FRÅGORNA

 Vad ska jag göra?

 Var ska jag vara?

 Vem ska jag vara med?

 Hur länge ska det hålla på?

 Vad ska hända sen?

 Vad behöver jag ha?

 Varför ska jag göra det?

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se
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Det börjar ofta med ströfrån-
varo då och då, som så småning-
om blir ett mönster där barnet 
inte klarar av att gå till skolan 
vid till exempel schemabrytan-
de aktiviteter, särskilda vecko-
dagar, dagar då det är ett visst 
ämne eller prov. Många är också 
extra känsliga vid övergångar 
mellan stadier eller personalby-
ten av olika slag.

3. 
HUR MÅNGA ELEVER  
HANDLAR DET OM?

Det finns inga klara siffror men 
olika undersökningar tyder på 
att mellan 5�000 och 90�000 
elever kämpar med problematisk 
skolfrånvaro idag. Det finns 
också olika måttstockar för vad 
definitionen av vad problematisk 
skolfrånvaro eller att vara en 
”hemmasittare” är. I en del 
undersökningar är 20 procent 
frånvaro, alltså en dag i veckan, 
en definition, men redan 10 
procent ströfrånvaro, alltså en 
dag varannan vecka, är en 
varningssignal som borde tas 
fasta på. 

Det är  väldigt vanligt att de 
elever det handlar om har en 
outredd eller fastställd NPF-
problematik, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, men det 
behöver inte vara så. I Autism- 
och Aspergerförbundets 
skolenkät 2018 framgår att 52 
procent av elever med autism 
har omfattande skolfrånvaro på 
grund av bristande anpassning-
ar i skolan.

4. 
BLIR DET VANLIGARE?

I SÅ FALL, VARFÖR?
Ja. Det ökar och går allt längre 
ned i åldrarna. Det beror på 
bland annat två saker. 2010 
förändrades styrdokumenten 
när det gäller inkludering i 
skolan, och en del skolor tolkade 
detta som att man inte längre 
fick bedriva undervisning i små 
grupper, vilket många i den här 
elevgruppen behöver. 

Den andra anledningen är 
enligt min uppfattning den nya 
läroplanen från 2011, där elev-
erna ska bedömas också för 
sina förmågor att diskutera och 

Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se

argumentera i olika ämnen. 
Kunskapskraven i läroplanen, 
lgr 11, är i många fall diskri-
minerande mot elever med 
autism. 

Utöver detta beror det också 
på att skolan är hårt ansatt av 
nedskärningar, personalom-
sättning, fler elever per lärare 
med mera. På många ställen har 
runt-om-kring-personal tagits 
bort. Både lärare och skolledare 
är hårt pressade.

5.
VAD BÖR SKOLAN GÖRA 

NÄR EN ELEV VISAR  
VARNINGSTECKEN?

Problemet är ofta att skolan 
missar varningssignalerna 
eftersom många av dessa elever 
under lång tid håller ihop i 
skolan. Det är oftast föräldrarna 
som upptäcker detta först och 
därför är det viktigaste av allt 
att skolan lyssnar på föräldrar-
na. Varje skola måste uppmärk-
samma ströfrånvaro tidigt, och 
ha som rutin att ringa hem efter 
några dagar, oavsett den officiel-
la anledningen till att eleven är 
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med föräldrarna kan ske av 
någon annan på skolan, och bör 
ske åtminstone varje vecka.

7. 
VILKA ANPASSNINGAR 
BORDE FINNAS I ALLA 

SKOLOR?
Alla elever har olika behov och 
egentligen borde många av de 
anpassningar som görs idag 
erbjudas alla elever. Varje skola 
borde se över undervisningen i 
stort, och använda tydliggörande 
pedagogik, som svarar på de sju 
frågorna ”Vad ska jag göra? Var 
ska jag vara? Vem ska jag vara 
med? Hur länge ska det hålla 
på? Vad ska hända sen? Vad 
behöver jag ha? Varför ska jag 
göra det?” 

Detta skulle minska stressen 
och gynna alla elever. En fast 
struktur både i klassrum och 
matsal, tydliga scheman och 
förberedelser för schemabry-
tande aktiviteter, tillgång till 
hjälpmedel för att till exempel 

visualisera tid, intryckssane-
ring och att se till att alla elever 
får en bra rast, är några saker 
alla skolor borde genomföra. 
Men för att detta ska lyckas 
måste skolpersonal ges bra 
förutsättningar.

8. 
VILKA FALLGROPAR FINNS 
NÄR ELEVEN REDAN BÖR-

JAT STANNA HEMMA?
En vanlig fallgrop är att tänka 
att eleven ska ”komma ikapp” 
istället för att ge eleven hemupp-
gifter som eleven tycker om och 
är bra på. En annan fallgrop är 
att försöka få tillbaka eleven för 
snabbt. 

Om barnet har ett utmatt-
ningssyndrom eller depression 
bör hen sjukskrivas av läkare 
för att kunna återhämta sig 
först. Om barnet inte har det är 
det viktigt att skolan erbjuder 
hemundervisning. Ordet i sig 
kan vara missvisande eftersom 
undervisning också kan ske på 

hemma. Därefter bör skolan 
göra en kartläggning och eventu-
ella anpassningar sättas in. Ta 
reda på hur elevens energi ser ut 
över dagen och vad som ökar 
elevens stress.

6.
OCH OM ELEVEN SLUTAT 
GÅ TILL SKOLAN HELT?

Om eleven har slutat gå till 
skolan helt behövs en kontinuer-
lig kontakt med eleven och 
föräldrarna. Detta kan se olika 
ut. Elevens kontaktperson bör 
vara den person  som eleven har 
bäst relation till, det kan vara 
kuratorn, mentorn eller kanske 
någon med en helt annan roll på 
skolan, som vaktmästaren. 
Denna person behöver då 
avlastas i andra arbetsuppgifter. 
Det är bra om det är mer än en 
person, så att det inte blir så 
skört. Varje dag eleven inte 
kommer till skolan behöver en 
kontakt tas så att eleven får veta 
att hen är saknad. Avstämningen 

Allt jag lärt mig har jag lärt mig i sär-
skolan. Jag hade nog varit en hemsk 
lärare om jag inte jobbat i särskolan 
eller haft min personliga erfarenhet 
som förälder, säger Annelie Karlsson.

LSS-SKOLAN  
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org
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en neutral plats utanför hemmet, 
till exempel biblioteket eller ett ca-
fé. En annan fallgrop är bristen på 
kontinuitet och uppföljning inom 
alla nivåer, detta gäller inte bara 
skolan utan även BUP och social-
tjänsten. 

9. 
VAD KAN I VÄRSTA FALL 

HÄNDA?
Det är inte ovanligt att skolan 
orosanmäler föräldrarna till 
socialtjänsten rutinmässigt om 
barnet har en viss frånvarograd. 
Orosanmälningar har dock inte alls 
visat sig verksamt, utan tar bara 
resurser från de barn som verkli-
gen far illa i hemmet. Vissa skolor 
har också utdelat vite för att 
föräldrarna inte lyckas få iväg sina 
barn till skolan. 

Att öka föräldrars stress genom 
att med en orosanmälan skapa en 
oro för att barnet kan bli omhän-
dertaget eller att utdela böter, 
gynnar inte möjligheterna för 
barnet att komma tillbaka till 
skolan. Risken är att det blir ett 
anmälningskrig där familjen kän-
ner sig i ifrågasatta och anmäler 
skolan till Skolinspektionen. Alla 
instanser måste ta ansvar – här 
och nu, inte skjuta det ifrån sig. 
Just nu märker jag en allt hårdare 
ton i sociala medier. Ett respekt-
fullt bemötande från både föräld-
rar och lärare behövs.

10.
VAD BEHÖVER GÖRAS PÅ 

NATIONELL NIVÅ?
Sverige har just nu ett superpro-
blem. Det behövs en enorm resurs-
förstärkning, dels för att ta hand 
om alla som redan sitter hemma, 

dels till ett förebyggande arbete. 
All skolpersonal behöver fortbild-
ning, men även personal inom vård 
och omsorg. Med en bra fortbild-
ning ökar förståelsen och tröskeln 
blir inte så hög för att göra anpass-
ningar. 

Lärarutbildningen behöver 
kompletteras och alla lärare få 
grundläggande utbildning om NPF 
och tydliggörande pedagogik. Vi 
ser fler och fler lokala närvaropro-
jekt, vilket är bra, men en nationell 
satsning behövs. Vi behöver natio-
nell statistik och en folkbildnings-
kampanj om NPF. Politikerna 
borde vara intresserade och ta 
detta på allvar eftersom familjer 
och lärare går under. De behöver 
förstå skolans behov i arbetet med 
de här barnen och titta på kostna-
der ur ett livsperspektiv, inte bara 
en mandatperiod.

11. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Jag har inte mött en enda elev som 
hellre vill sitta hemma och spela än 
att vara i skolan. Min erfarenhet är 
att barn går till skolan så länge de 
förmår. Om de hamnar i total 
utmattning ligger de sedan under 
täcket en tid. Efter ett tag börjar de 
spela, som en aktivitet, ofta av 
social karaktär. Alltså är spelandet 
ofta någonting positivt. 

Barn vill gå till skolan, göra som 
alla andra och vara en del av ett 
sammanhang. Skolplikt javisst, 
men en rullstolsburen elev kan 
inte gå till skolan om den ligger på 
femte våningen utan hiss. Det vet 
alla. Det är dags att använda sam-
ma tankesätt när det inte syns 
varför ett barn inte kan gå till 
skolan. Â

Göran 
”Min första praktik var 
på en elektronikfirma.

Nu arbetar jag som 
föreläsare.”

Daglig verksamhet  
på en arbetsplats  
som passar just dig. 

Har du rätt till daglig 
verksamhet, då kan du  
välja oss.  

Misa finns i Stockholm, 
Helsingborg, Lund,  
Uppsala och Västerås. 
 

Hoppas vi ses!

2519942019

08-580 813 40     
www.misa.se
info@misa.se

ANNELIE 
KARLSSON

Bor: Göteborg

Gör: Special
peda gog som 
fördjupat sig extra i 
problematisk skolfrånvaro 
och hur skolor kan arbeta 
med så kallade ”hemma
sittare”. Fortbildar och 
handleder personal inom 
skola och LSS, samt 
föräldrar om pedagogisk 
hemmiljö. Föreläser, 
debatterar och är 
medförfattare till böckerna 
”Lågaffektivt bemötande 
och problematisk 

skolfrånvaro” (2018), 
”Autism och adhd i 
gymnasiet” (2019). 
Skriver nu på en 
bok om specialpe

dagogik för fritids 
som kommer 2020. 

Startade uppropet 
#rörinteminkeps. Arbetar 
även med projektet 
”Tekniksprånget +”, 
arbetspraktik för elever 
med NPF efter gymnasiet. 

Bakgrund: ”Halkade” in i 
särskolan som nyexad 
lärare, blev sedan rektor. I 
särskolan lärde hon sig 
hur viktigt kommunikation 
är, att vänta ut, förutsätt
ningslöst och lågaffektivt 

förhållningssätt. Jobbat på 
Chalmers med anpass
ningar, tillgänglighet och 
fortbildning inom NPF.

Egen erfarenhet: Tre 
barn 17, 15 och 12 med 
olika utmaningar inom 
NPF och särbegåvning. 
”Min 15åring har ett gott 
skolliv, mina andra barn 
har fått kämpa mycket och 
haft problematisk 
skolfrånvaro och utmatt
ning i perioder. 
Spelklubben har hjälpt 
som fritidsaktivitet.”

Motto: Alla elever vill 
göra rätt, men förutsätt-
ningarna måste finnas.

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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”

om kampen för
en skola som funkar

6 familjer
Här berättar sex familjer om hur de kämpar för att få sitt barns 
skolgång att fungera och hur problematisk skolfrånvaro hade 

kunnat undvikas om skolan bara tagit dem på allvar från början.
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Vår dotter har ut-
tryckt ända sedan 
hon började i sko-
lan att hon inte för-
stått vad hon gör 

där. Hon är född sent på året, är 
ett huvud kortare än de övriga i 
klassen och fick diabetes i års-
kurs tre, vilket har tagits upp 
som orsaker till att hon hamnat 
mer och mer efter i undervis-
ningen. Med åren har hon inte 
klarat av att nå alla mål. Det so-
ciala samspelet har också blivit 
en allt större utmaning.

När hennes lillebror fick 
diagnoserna autism och ADHD 
lärde vi oss mer och mer om 
flickor och NPF och skolan fick 
dessutom en fenomenal special-
pedagog som såg signalerna 
precis som oss. Det dröjde dock 
ända till årskurs fem innan vår 
dotter utreddes och då mådde 
hon riktigt dåligt psykiskt. Även 
hon fick diagnosen autism och 
ADHD. Även om våra barn har 
samma diagnoser och liknande 
problematik så yttrar det sig inte 
på samma vis.

Vår son visar utåt att det är 
svårt, hans hyperaktivitet gör att 
han har haft svårt att anpassa 
sig. Vår dotter har ett hyperak-
tivt inre. Hon har svårt med 
intryck och behöver mycket stöd 
i vardagen precis som sin bror, 
men det märks inte utåt. Hon 
har försökt hålla ihop och förstå 
vad hon ska göra för att passa in. 

Vår son fick hjälp tidigt, hans 
utredningar och diagnoser var 
avklarade innan han slutade 
årskurs ett, helt i samförstånd 
mellan hem och skola. Sedan 
dess har han fått stöd och hans 
skoltid är sedan dess överlag 
ljus. Han blir aldrig ifrågasatt 

och har uppmuntrats när han 
uttrycker sina behov. Han har 
haft egen resurs och en-till-en-
undervisning vid behov. I 
slutet av terminer ökar hans 
frånvaro lite då hans energi inte 
räcker till, men det mesta han 
behöver kan skolan bemöta och 
vi sänker kraven i hem och skola 
sådana perioder.

I vår dotters klass fanns det 
tidigare en resurs som stöttade 
henne och några fler elever i 
behov av särskilt stöd, men det 
var långt ifrån tillräckligt. 
Hennes frånvaro yttrade sig då i 
fråga om strödagar i samband 
med tuffa diabetesdygn – men 
även för att hon hade ont i 
magen eller huvudet.

Där vi bor börjar man i 
högstadiet redan i sexan och 
detta i en annan skola. Vår 
dotter fick plats i skolans så 
kallade studiegård, en mindre 
grupp, som hon kunde gå till när 
lektionerna i storklass blev för 
påfrestande. Hon var riktigt glad 
över att hon nu skulle få förståel-
se och stöd precis som lillebror 
fått hela tiden. Och allt gick 
riktigt bra till en början. Men 
redan efter några månader 
kunde vi se hur frånvaron ökade 
gradvis. Hon uttryckte att hon 
behövde ett mindre samman-
hang och ville slippa matsalen 
och att vistas i korridorerna. 
Hon ville också jobba mer 
enskilt.

Skolan hade dock en helt 
annan bild. Hon hade förbättrat 
sina resultat, och de ville 
inkludera henne och jobba-
de för att behålla henne bland 
andra elever så mycket det gick. 
Skolan försökte med några 
tillfälliga lösningar när hon 

signalerade att hon inte ville 
dit, men inget hållbart eller 
acceptabelt. Pedagogerna 
närmast henne ville väl men 
fick inte resurserna. De sista två 
veckorna på vårterminen blev 
hon sjukskriven, hon var totalt 
utmattad. När betyget kom hem 
på posten hade hon godkänt i 
allt utom matte. Detta hade hon 
emot sig kommande år, skolan 
menade att hon ”kunde om 
hon ville”. 

Hon försökte gå till 
skolan första 
veckorna i sjuan 
men gav sedan 
upp. Det tog ett 

tag att få skolan att förstå att det 
inte alls var aktuellt att få henne 
snabbt tillbaka till skolan. Vi vil-
le att fokus skulle ligga på var-
för hon slutade gå dit och blev 
orosanmälda av skolan. Vår dot-
ter mådde fruktansvärt dåligt 
och vi kände oss väldigt ifråga-
satta. Vi bad om ett SIP-möte 
och tog med oss vår dotters 
gamla specialpedagog som be-
kräftade allt vi sagt om hennes 
mående och sedan föreslog att 
skolan skulle erbjuda vår dotter 
hemuppgifter med kontinuerlig 
telefonkontakt av en elev-
coach. Strax därefter, vid ett 
enskild möte, hävdade skolan 
att eleverna kan bli bortskämda 
och bekväma av att få undervis-
ning hemma.

Till slut fick vår dotter, på 
skolans begäran, en avlösare via 
LSS som skulle fungera som länk 
mellan hem och skola och få 
med henne dit. Sista terminen i 
årskurs sju jobbade hon hemma 
några dagar i veckan med 
enklare saker som korsord eller 

att se filmer och sedan diskutera 
dem tillsammans med avlösa-
ren i hemmet eller skolans 
elevcoach över telefon. Hon blev 
allt mer motiverad att komma 
tillbaka till skolan, men det enda 
de kunde erbjuda var tillfälliga 
lösningar som att hon skulle 
sitta ensam med elevcoachen 
och jobba en stund. Steget från 
hemmet till skolan blev för stort. 

Nu inför årskurs åtta har 
skolan tänkt om. De elever som 
har problematisk skolfrånvaro 
har fått ett eget rum. Här är 
miljön optimal och allt är väldigt 
individanpassat. Hon går här två 
timmar per gång, tre eftermid-
dagar i veckan, när hon är som 
piggast. Här arbetar en elev-
coach och en lärare och ämnes-
lärarna får komma till dem. De 
har också en egen ingång. Vår 
dotter har bara varit hemma ett 
par gånger sedan terminsstar-
ten.

En avlösare är hemma hos 
oss två timmar varje dag och 
hjälper vår dotter med lunchen 
och att göra sig redo för skolan. 
Ledsagaren hjälper henne ut i 
taxin och kontaktar elevcoachen 
med info om dagsform och 
diabetes. Hon är alltså vårt stöd 
hemma och gör inte skolans 
jobb. Detta tror vi kommer göra 
att steget från skola tre dagar i 
veckan till skola alla dagar 
kommer bli naturligare. Det har 
också gjort att jag för första 
gången på snart fem år kan ha 
en sysselsättning utöver att vara 
NPF-mamma. Â

Förälder till 13-årig dotter och 
12-årig son, Södermanland

Vår dotter försökte 
gå till skolan första 
veckorna men gav 
sedan upp”

”
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LSS-SKOLAN   
TEMA Problematisk skolfrånvaro

Nu sitter vår dotter 
hemma igen”

”

Vår dotter är 10 år och fick för 
ett år sedan diagnosen ADHD 
och därefter även autism typ 
1, eller asperger. Förskol an 
flaggade tidigt och gjorde an-

passningar och när hon började förskole-
klass märkte vi att hon inte trivdes. Hon 
sa saker som: ”Nu när jag är sjuk är de gla-
da i skolan att de slipper mig”. Hon börja-
de också kissa i sängen, varje natt, vilket 
var en rejäl alarmklocka.

Vi kontaktade skolan som bjöd in till ett 
möte med biträdande rektor och tre andra 
i personalen. De fokuserade bara på oss 
som föräldrar och frågade om vi ansåg att 
vi var bra föräldrar och var vårt ansvar för 
hennes mående fanns, med mera. I första 
klass mådde hon uselt hemma, och säng-
vätandet fortsatte. När vi hämtade henne 
efter skolan hade hon hemska vredesut-
brott, hon slogs, svor, skrek och kastade 
saker. Vi föräldrar var så otroligt ledsna 
och fick inget stöd av skolan. Vi började 

läsa på om lågaffektivt bemötande och 
använde det hemma. Lov och helger var 
okej, men skoldagarna var tuffa eftersom 
hon var så slut när hon kom hem. 

I andra klass började hon ha lite 
ströfrånvaro, hon sa att hon hade ont i 
halsen eller magen och fick vara hemma. 
På sommarlovet mådde 
hon uselt, och vi kontakta-
de BUP för vi kände att vi 
inte kunde göra mer som 
föräldrar och vår familj höll 
på att krascha. I början av 
trean kontaktade vi skolan 
igen och sa att vi var 
oroliga och att vår dotter 
mådde väldigt dåligt. 

Skolan svarade att de 
inte märkte något alls. Vår 
dotter slutade gå i skolan, 
först bara några dagar här 
och där, men ganska snart 
hela veckor och förra 

hösten gick hon bara strödagar. 
Nu gjorde skolan en pedagogisk utred-

ning, men eftersom vår dotter klarade alla 
lärandemål tog rektorn beslut om att inget 
särskilt stöd behövdes. Skolan bad oss om 
ett läkarintyg eftersom hon inte var i 
skolan och vår dotter sjukskrevs på 50%. 

Parallellt hade BUP påbör-
jat en utredning och när hon i 
december fick sin ADHD-
diagnos fick hon medicin för 
sina koncentrationssvårighe-
ter, sin ångest och sina sömn-
svårigheter. I maj i år fick hon 
även diagnosen autism och 
kom in på habiliteringen. Vi 
fick tillbaka henne i skolan 
vissa dagar under våren och 
då var hon i skolan i 40 minu-
ter med en fritidspedagog.

I samband med skolstarten 
i höstas var hon otroligt 
motiverad och positiv. De 

De fokuse-
rade bara på 
oss som 
föräldrar, OCH 
FRÅGADE OM VI 
ANSÅG OSS VARA 
BRA FÖRÄLDRAR.
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första tre veckorna gick hon varje 
dag till lunch, sen orkade hon inte 
mer. Skolan har inte gjort några 
anpassningar och när vi påtalade 
att de måste göra något så svarade 
de ”vi väntar”. Nu sitter hon 
hemma – igen – och de senaste 
två veckorna har hon bara varit i 
skolan två timmar, tillsammans 
med mig. 

Jag har anmält skolan till 
Skolinspektionen, diskrimine-
ringsombudsmannen, utbild-
ningschefen i kommunen, ansva-
rig nämnd för skolan i kommunen 
och till kommunstyrelsens arbets-
utskott.

Skolan har nu gjort en ny 
pedagogisk utredning, eftersom 
Skolinspektionen trycker på, och 
de har fått till några anpassningar. 

Vår dotter känner sig 
misslyckad – igen. 
Hon har massa ång-
est och vi har fått hö-
ja hennes mediciner. 

Hon vill ingenting, hon orkar ing-
enting och hon mår otroligt då-
ligt.

Skolan försöker få oss att 
sjukskriva henne igen, men vi 
vägrar för hon är inte sjuk och det 
är ett sätt för skolan att undkom-
ma sitt ansvar. Rektorn menar att 
hon måste sjukskrivas för att hon 
inte är i skolan, men vi anser att 
det är skolan som inte är anpassad 
och därför kan hon inte vara där.

Klassassistenten har mer eller 
mindre blivit vår dotters resurs 
och han är superbra och hon trivs 
med honom, jag anser dock att 
han inte får det stöd han behöver 
för att kunna göra ett bra jobb. 
Kommunikationen med lärare och 
fritidspedagoger har vi alltid 
värnat eftersom vi vet att det inte 
är deras ”fel”. De har ett uppdrag 
som de inte har kunskap att lösa. 

Lärarstudenter måste få utbild-
ning i vilka elever de kommer att 
möta, diagnos eller inte. På 
utbildningen finns det idag vad jag 
vet bara en valbar kurs om NPF, 
samtidigt som det är lärarens 
ansvar att göra extra anpassning-
ar. 

Det viktigaste en skola behöver 
göra är att se varje indikation på 
frånvaro som akut. Några dagar 
här och där signalerar om något. 
Skolan behöver ta reda på varför 
och sluta uppmuntra föräldrar att 
sjukskriva sina barn. De är inte 
sjuka. Â

Föräldrar till 10-åring, Skåne

Vår äldsta son började  klaga på 
huvudvärk, mag ont och dålig 
sömn i årskurs fyra. Han hade 
strödagar då han var hemma för 
att vila. Vi hade en dialog med 

skolan som sa att det inte var några problem 
där. I årskurs fem kontaktade vi skolan flera 
gånger och uttryckte vår oro över att han ha-
de mer och mer ströfrånvaro. 

Han började få ångest på söndagar inför 
den kommande skolveckan. Vi sa till skolan att 
han inte mådde bra där och bad om möten 
som inte blev av. Skolan sa bara att de såg en 
pigg och glad kille de dagar han var där. De 
brydde sig inte om vår bild och det vi såg 
hemma. De pratade om vårt föräldraansvar 
och skolplikten. Vi försökte kämpa vår son till 
skolan – vi ville ju inte bryta mot skolplikten – 
men hans ångest för skolan bara ökade. 

På hösten i årskurs sex blev det för mycket 
för honom. En morgon låg han i fosterställning 
på golvet och kräktes av ångest. Efter det 
slutade vi försöka få iväg honom och jag ringde 
BUP. Skolan var helt oförstående då de fortfa-

rande inte hade sett någonting. Våra bilder var 
helt olika. 

Vår äldsta son har knappt gått i skolan 
sedan hösten i årskurs sex. Han utreddes och 
fick en asperger diagnos året därpå. Han har 
inga betyg alls från grundskolan.

För vårt mellanbarn började orken också 
tryta i mellanstadiet. Han fick diagnosen 
ADHD i ouppmärksam form, ADD, med autis-
tiska drag i årskurs fem. Med honom har vi 
där emot hela tiden fått ett annat och bättre 
bemötande, kanske för att de kände till vår 
resa med hans storebror. De har bjudit in till 
möten, lyssnat på oss och gjort anpassningar. 
Vårt mellanbarn har också hemmasittarproble-
matik men inte lika långvarig och befäst som 
sin storebror. Han har några betyg från årskurs 
sju och kämpar nu på i årskurs åtta med bra 
stöd från skolan. Vår dotter har ADHD i kombi-
nerad form, men ingen problematisk skolfrån-
varo, peppar peppar.

Stödet till våra söner har sett väldigt olika 
ut. Vår äldsta sons tillit till skolan och hans 
tilltro till sin egen förmåga hann bli väldigt låg, 

Stödet har  
sett väldigt  
olika ut”

”
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LSS-SKOLAN   
TEMA Problematisk skolfrånvaro

Det stöd som 
erbjudits från 
vården ÄR I 
PRINCIP BARA 
MEDICIN.

vilket har lett till att ingenting skolan har gjort har 
hjälpt. Trots att han med tiden fått anpassat schema 
med mera så har han bara tagit sig dit några dagar för 
att sen krascha, om och om igen. Han har nu varit 
”hemmasittare” i fem år.

Vår mellanson fick under en period samtalsstöd och 
studier hemma med en pedagog. Han har också fått 
mer stöd i skolan och mer anpassningar under tiden. 
Skolan har lyssnat in oss och trott på vår bild och velat 
samarbeta. Detta har gjort allt lättare även om han har 
perioder av hög frånvaro. 

Det stöd som har 
erbjudits från vår-
den är i princip 
bara medicin. Vår 
äldsta son erbjöds 

samtal med psykolog på habili-
teringen men på grund av lås-
ningar kunde han inte ta sig dit 
och hjälpen kunde inte komma 
hem till oss.

Den bästa hjälpen har varit 
– som i vår mellansons fall – att 
skolan har trott på vår upplevel-
se och försökt stötta oss, att de 
har förstått att det är skolan 
som tar hans energi och har 
försökt anpassa där.

Vår äldsta son går nu en ettårig utbildning som är 
studier varvat med praktik. Vi hoppas att detta ska 
fungera eftersom traditionell skola inte fungerar för 
honom. Han skulle aldrig orka läsa in alla grundskole-
betyg. Vår mellanson går i årskurs åtta med ett anpassat 
schema. Det går lite upp och ner och hans ork tryter 
mellan varven.

Problematisk skolfrånvaro är väldigt komplicerat att 
komma ur. Att förebygga är jätteviktigt och mycket 
lättare än att få tillbaka en hemmavarande elev. Skolan 
måste observera eleven innan eleven helt slutar gå dit. 
Det är också oerhört viktigt att lyssna in föräldrars oro. 
Det ska inte vara en prestigefråga.

Om en elev inte orkar med sin fritid behöver skolan 
se över vad som tar för mycket energi i skolan. Barn ska 
orka både skola och fritid.

Det är oerhört viktigt att tänka utanför boxen och se 
varje individs behov. Även inom diagnoser finns stora 
olikheter så man kan inte använda en ”standardmall” 
och göra lika för alla.

Samhället sviker då den hjälp vi behövt inte finns. 
Man blir bara runtbollad i ett stort ”Moment 22”. 
Kunskapen om NPF är väldigt bristande på många håll 
inom både vård, skola, Försäkringskassan, LSS och 
socialtjänsten vilket gör det svårt att få förståelse. 

Som förälder känner man sig som en expert i mot-
vind då man har läst på och gått kurser om sina barns 
diagnoser, och sen när man ber om det stöd barnen 
behöver blir man misstrodd. Det gäller att ha tur och 
möta rätt personer. Det säger något om hur illa det är i 
samhället. Det borde inte handla om tur. Kompetensen 
måste finnas. Â 

”Supermamsen”, förälder till två söner 17 och 14 år 
samt en dotter, 10 år, Stockholm. Aktuell med ny bok 
(se sidan 41) och föreläser under namnet Supermam-
sen (se utdrag på sidan 42).

Problematisk skolfrånvaro

Frånvaron
sågs som ett  
problem  
kopplat till 
mig som 
mamma”

”
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Redan när vår son började 
skolan så var det tufft för ho-
nom. Jag kommer ihåg när vi 
hälsade på i skolan inför för-
skoleklassen och han inte 

ville sitta med i samlingen, han satt i mitt 
knä, vänd bort från de andra. Sedan skul-
le alla rita och klippa och han blev jätte-
ledsen över detta. Hans finmotorik har 
alltid varit en utmaning för honom.

Det var ofta svårt med lämningar. Han 
var ledsen, och jag fick blickar från perso-
nalen som jag uppfattade som att jag var 
en sjåpig mamma som inte kunde lämna 
min son. Om jag lämnade honom till 
frukost så fungerade allt bra men om jag 
lämnade honom lite senare när det var fri 
lek så blev det svårt.

I efterhand har jag fått höra att han 
under första året i skolan stod på skolgår-
den och bara tittade största delen av tiden. 
Den sociala biten är ju en utmaning för 
honom; han vet inte vad som förväntas av 
honom.

Hemma fick han utbrott och var en helt 
annan person än i skolan där han höll 
ihop. Alla loven har varit en pina då han 
exploderat mer eller mindre. 

Det var skolsköterskan som först 
förstod vad som hände och tipsade om 
Ross Greenes bok om explosiva barn. Jag 
tvingade fram att vi skulle göra en utred-
ning på BUP men skolan tyckte inte det var 
ett så stort problem egentligen. De såg inte 
hur han mådde. ”Han har ju så lätt för att 
lära sig och han säger ju och visar inget här 
på skolan”. Han fick sin diagnos ADD med 
autistiska drag på vårterminen i tredje 
klass. 

Barnens pappa och jag har varit skilda i 
fyra år snart, och barnen bor varannan 
vecka hos mig. Vår sons frånvaro har ökat 
när han är hos mig. Hemma 
hos sin pappa och i skolan 
anstränger han sig att vara 
”normal” . Skolan har 
under alla de här åren gjort 
väldigt få anpassningar och 
det som gjorts är tack vare 
att jag har legat på. 

Till mig har vår son 
uttryckt att det är jobbigt 
med de höga kraven och att 
han ska vara lika bra som de 
andra. Han kan inte fokuse-
ra och då går det inte att 

jobba lika bra, han fastnar på en uppgift 
och blir frustrerad för att han inte klarar 
av uppgiften så snabbt som han vill. På de 
lektioner där läraren är otydlig blir han 
trött, tydliga lärare gör att han blir fokuse-
rad. Han säger också att han är trött 
psykiskt, att hjärnan känns överhettad 
redan när han vaknar på morgonen.

Ett ämne som han behövt an-
passningar i är syslöjd. I trean 
fick han hjälp av fritidspedago-
gen för att klara av ämnet, 
men i fyran fanns ingen som 

stöttade upp trots att jag påminde skolan 
om det. Han kände att han misslyckades 
om och om igen, och vägrade till slut gå 
dit. Han fick byta till träslöjd och har haft 
det sedan dess. Tanken är att han ska ten-
ta av syslöjden till våren med stöd av sy-
slöjdsläraren och specialläraren. 

En dag i veckan så går han i en liten 
grupp en eller två lektioner hos speciallä-
raren. I övrigt så vet alla hans lärare om 
hans utmaningar, och det är som jag 
uppfattar det litegrann upp till varje lärare 
att göra som de vill. 

BUP har väldigt begränsade resurser 
där vi bor. Jag har gått deras föräldraut-
bildning som heter Strategi och den 
kändes väldigt bra. Sonen har fått prova 
ADHD-medicinen Ritalin, vilket inte 
fungerade men är kanske något som 
behöver provas igen längre fram. Nu tar 
han sömnhormonet Melatonin vilket har 
hjälpt honom enormt med att inte känna 
ångest på kvällarna så att han kan komma 
till ro. 

Vi har träffat en arbetsterapeut och pro-
vat lite olika hjälpmedel, bland annat ett 
bolltäcke. Vi har emellanåt också varit på 
möte med psykolog då det varit extra tufft.

Önskescenariot är att skolan anpassar 
skoldagen efter hur vår son fungerar; med 
mikropauser, mindre grupper, åtgärdspro-
gram som alla lärare tog del av, engagera-
de vuxna som vill lära känna honom på 
riktigt. Jag önskar att skolan hade och 
visade förståelse och kunskap om psykisk 

ohälsa, och att de inte såg 
problematisk skolfrånvaro 
som ett problem kopplat till 
mig som mamma. Â

Förälder till 12-årig son och 
9-årig dotter, Skåne

Fotnot: Sedan denna text skrevs 
har sonen varit hemma från skolan 
och nyligen flyttat till sin mamma på 
heltid. Han ska snart börja på BUPs 
egen skola samt utredas för autism.

När läraren 
är otydlig blir 
han trött, 
TYDLIGA LÄRARE 
GÖR HONOM 
FOKUSERAD.
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De första signalerna på att 
det var svårt att vara i skolan 
började när min son skulle 
börja trean. Det började 
med att han klagade på hu-

vudvärk och magont och detta ledde till 
ströfrånvaro som blev mer och mer från-
varo. Till slut stannade han hemma en hel 
termin. 

Jag försökte såklart övertala, lirka, muta 
och till slut hota att bära ut honom till 
bilen. Detta ångrar jag väldigt mycket idag, 
men då visste jag inte bättre. Jag var 
pressad från alla håll och kanter. 

Jag berättade för skolan vilket motstånd 
det var varje dag från sonens sida och att 
jag var orolig för att han skulle bli en 
”hemmasittare”. Till en början gjorde de 
ingenting och utan lade hela ansvaret på 
mig. Det sa att det var mitt ansvar att få 
honom till skolan. De sa också att de inte 
ser det jag ser hemma – i skolan var han 
en glad och duktig kille. 

Jag nämnde att jag trodde att det finns 
en NPF-problematik i grunden, men detta 
viftades bort av skolan. Jag kämpade ett 
helt år med att försöka få skolan att förstå. 
Jag försökte också få hjälp via andra vägar 
som vårdcentralen, BUP, socialtjänsten, 
skolsköterskan. Alla vägar jag kunde 
komma på. Men ingen hjälpte oss. 

När han varit hemma en hel termin 
kopplade skolan in en specialpedagog som 
började med att bygga upp en relation 
med honom. Parallellt började jag göra 
anpassningar i form av bildstöd, scheman, 
förberedelser, tidshjälpmedel och lågaffek-

tivt bemötande. Specialpedagogen kom 
hem till oss två gånger i veckan i ungefär 
en timme per gång, och de gjorde lite 
matteuppgifter tillsammans. 

Så smått började han successivt må 
bättre.

I vår stad finns tyvärr inte möjligheten 
till att skicka en egenremiss till BUP så vi 
var beroende av att skolan eller vårdcen-
tralen gjorde det. Vårdcentralen sa att det 
var skolans ansvar, och vice versa. Vi blev 
runtkastade och ingen ville ta ansvar.

Idag går han i skolan två timmar per 
dag och nu har de äntligen satt in anpass-
ningar. Bland annat så hämtar 
specialpedagogen honom 
hemma på morgonen, sitter 
med honom i klassrummet och 
finns med som ett stöd hela 
tiden. Vi använder scheman och 
förberedelser för att han ska få 
en känsla av kontroll och förut-
sägbarhet. Specialpedagogen 
följer även med honom hem 
efter skoldagen. Hon har gjort 
ett fantastiskt jobb och det 
vinnande konceptet har nog 
varit att hon har byggt upp en 
relation till honom samt att hon 
hela tiden förbereder honom 
och är tydlig med vad som ska ske, hur 
länge saker ska pågå, varför, hur och när. 

Nu ska även skolan och vårdcentralen 
tillsammans skriva en remiss till BUP 
eftersom de äntligen förstått att han 
förmodligen har någon form av NPF-
problematik. 

Jag skulle önska att det fanns en kon-
taktperson som kunde vara spindeln i 
nätet och vara den som styrde upp allt 
kring möten och kontakter med andra 
instanser. Just nu är myndigheterna i 
stuprörsformat, de gör bara sin del av 
kakan och skjuter gärna över ansvaret på 
någon annan, och eftersom alla gör lika-
dant så hamnar familjer mitt emellan och 
får ingen hjälp. Jag tycker också att skolor 
borde sätta in åtgärder direkt när en elev 
eller dess föräldrar flaggar för att eleven 
inte mår bra, och göra en kartläggning 
kring vad elevens svårigheter och styrkor 

är så att man snabbt kan 
sätta in resurser. Det 
borde också vara lättare 
att få komma till BUP för 
att få experthjälp. 

Ett annat drömscenario 
skulle vara att alla skolor 
var NPF-anpassade, med 
mindre klasser, fler lärare, 
tydlighet, förutsägbarhet, 
bildstöd, mindre krav men 
också en anpassad miljö 
som gör att alla klarar av 
att vistas i skolan. Man kan 
ju justera ljus, ljudisolera, 
ha hörselkåpor i klassrum-

men, ha fler pauser, använda sig av mer 
rörelseaktiviteter med mera. 

Detta skulle alla barn gynnas av och 
framför allt våra barn med funktionsvaria-
tioner. Â

Förälder till 10-åring, Västerbotten

Jag försökte lirka, 
muta – och till slut 
hota att bära ut 
min son till bilen” 

”

LSS-SKOLAN  
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org

Myndighe-
terna skjuter 
gärna över 
ansvaret PÅ 
NÅGON ANNAN.
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Personlig assistans är ett  
alldeles speciellt samarbete.

 
Vill du veta mer om hur  

vi på Förenade Care jobbar 
med assistans?

“Jag är delaktig 
i mitt liv och   
fattar mina  
egna beslut.” Välkommen att kontakta oss! 

Syd: Karolina Lindqvist verksamhetschef
0739-015 518, karolinal@forenadecare.com  

Norr: Anders Wåhrberg verksamhetschef 
0733-150 133, andersw@forenadecare.com 

www.forenadecare.com 

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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HUMANA ASSISTANSRÅDGIVNING
020-70 80 87
Fråga oss om personlig assistans

Av alla assistansbolag har de flesta valt  
Humana. Själva anger våra kunder att 
det är för tryggheten.  

Det är enkelt att byta till oss. Ring oss 
redan idag, så hjälper vi dig. 

För trygghet i din vardag

Att vara förälder till ett barn 
som har problematisk skol-
frånvaro innebär att hela ti-
den balansera på en skör 
tråd mellan skolans förvänt-

ningar att du ska få ditt barn till skolan,  
samtidigt som du ser hur dåligt ditt barn 
mår av skolsituationen. Det innebär också 
att dina egna förväntningar på hur livet 
ska se ut ställs på ända, hela din världs-
bild förändras och i förlängningen ändrar 
hela ditt jag. 

Vår 12-åring har autism, adhd och 
separationsångest, och vår 14-åring har 
autism, add, generell ångest, Tourette och 
depression. Deras frånvaro i skolan börja-
de med att de klagade på ont i magen. Till 
en början var det sporadisk frånvaro. Det 
märktes att de ostrukturerade situationer-
na var jobbiga: raster, utedagar, slöjd med 
mera. Sociala situationer var också jobbi-
ga. Vi föräldrar märkte det 
först, skolan påtalade efter 
hand men agerade inte så 
fort. 

Med äldsta sonen hade vi 
otaliga möten med skolan, 
där de berättade för honom 
att han måste komma till 
skolan. I sexan blev kraven så 
höga att han fick svårare och 
svårare att ta sig dit. Skolan 
försökte anpassa och ta bort 
de ämnen som var jobbiga. 
Mentorn tog detta på allvar 
och agerade, men det var för 
sent och han blev hemma 
helt och sen började en 
jobbig resa med utredningar 
och arbete med att komma tillbaka till 
skolan. Där är vi fortfarande efter två och 
ett halvt år. 

För vår yngsta eskalerade den sporadis-
ka frånvaron i trean och till slut blev han 
hemma helt. Det otroliga var att jag fak-
tiskt upplevde det som en befrielse när 
han väl var hemma helt. Jag slapp oroa 
mig om han skulle komma iväg till skolan 
eller inte, slapp tjata och pusha, slapp se 
honom hamna i affekt och få ångest när vi 
skulle åka iväg och slapp bli hemringd från 
jobbet för att hans ångest blev för stor. 
Påfrestningen minskade för oss alla när 

han var hemma. Men normen att alla barn 
ska vara i skolan försvann inte, den pressa-
de och stressade oss på ett annat sätt. 

Nu när vår yngsta går några timmar i 
veckan i skolan igen fortsätter pressen och 
omgivningens förväntningar att stressa 
mig. Kommer han iväg imorgon? Gör jag 
rätt som pushar honom nu? Skulle jag 
lyssnat mer på honom? Hur gör vi så att 
det ska funka imorgon? Hur kunde det få 
gå så här långt? Kunde jag gjort annorlun-
da? 

Dessa frågor och många fler återkom-
mer hela tiden och det finns inga svar. Det 
handlar hela tiden om en balansgång 
mellan barnets välmående och samhällets 
förväntan, barnets välmående och att 
barnet ska få med sig så mycket kunskap 
och erfarenhet så att hen får förutsättning-
ar att bli en god samhällsmedborgare. 
Varje dag är en kamp och balansgång både 

för barnet och oss föräldrar, 
att pusha eller backa, att 
bekräfta eller utmana. 

Att vara förälder till en 
hemmasittare är otroligt 
ensamt. Jag har kontakt med 
flera andra familjer i liknan-
de situation och vi försöker 
stötta varandra så gott det 
går. Men eftersom stressen 
och pressen är så hög så 
orkar man ofta ”bara” sitt 
eget. Upplevelsen av isola-
tion är förödande för en 
person som jag, som gillar att 
umgås med andra människ-
or. Men det är svårt att 
umgås med familjer eller 

personer som inte har egna erfarenheter 
av situationen som vi lever i varje dag. Jag 
har lagt märke till att de få personer och 
familjer vi fortfarande umgås med har en 
liknande situation som vi, i olika grad. Det 
är helt enkelt för svårt att förklara sin 
situation för någon som inte upplevt den 
själv, det blir svårt att hitta samtalsämnen 
utanför ”hemmasittarsituationen” och 
diagnosbilderna eftersom det tar över hela 
livet. Det jag behöver mest av allt är 
kontakt med andra människor som kan 
stötta, komma med idéer och helt enkelt 
bara lyssna.

 ”Hur orkar du?” Den frågan får jag 
ofta av människor runt omkring mig. Vad 
ska man svara på det? Jag orkar för mitt 
barns skull, fast egentligen orkar jag ju 
inte, det finns en anledning att jag varit 
sjukskriven för utmattningssyndrom och 
varit nära att ramla dit igen, flera gånger. 
Men vad är alternativet? Att ge upp? Det 
alternativet finns inte på kartan för min 
del, det handlar om mina barn! 

Ofta har jag fått höra av samhället: ”det 
är bara att få hit honom, då kan vi hjälpa 
honom”. Detta ”det är bara att” är fruk-
tansvärt att höra, det är inte bara att! Att få 
höra denna mening gör att jag skuldbeläg-
ger mig själv ännu mer när jag inte får iväg 
honom. Vilket i sin tur gör att jag pushar 
mitt barn mer och allt som allt resulterar 
detta i att situationen blir ännu sämre, 
barnet mår sämre och jag mår sämre. Ofta, 
allt för ofta skuldbelägger jag mig själv och 
behöver inte hjälp av samhället att bygga 
på denna skuld. Jag sliter som ett djur för 
mina barns skull och mina egna behov 
existerar knappt inte längre. Allt detta för 
att samhället svikit mina barn och hela vår 
familj. Det innebär en sån stor frustration 
att stå vid sidan om och se sitt barn må 
dåligt och inte få det stöd det behöver, 
alternativt få stödet för sent när stressen 
redan blivit så stor att vägen tillbaka är 
lång.

När ”vanliga” föräldrar kommer hem 
från jobbet så kan de ofta koppla av. Men 
för mig känns det som om det är tvärt om, 
jag kopplar av på jobbet (oftast) och jobbar 
hemma. Som förälder till en ”hemmasitta-
re” upplever jag att jag ständigt måste vara 
ambassadör för mitt eget barn, förklara för 
både omgivning och skola om hur barnet 
mår och vad hen behöver. Jag måste vara 
spindeln i nätet som ser till att anpassning-
ar som mitt barn behöver blir av och 
hjälpa skolan att problemlösa när det inte 
funkar. Det  suger massor av energi att ha 
det enorma ansvaret, men samtidigt kan 
jag inte släppa ansvaret om ingen tar vid, 
det är mitt barn det handlar om och jag vill 
att mitt barn ska ska få bästa möjliga 
förutsättningar att bli sitt bästa jag. Â

Förälder till två söner, 12 och 14 år,  
Halland

Att vara förälder 
till en hemmasittare 
är otroligt ensamt”

”

Hur orkar 
du? frågar 
många. VAD 
SKA MAN SVARA 
PÅ DET? VAD ÄR 
ALTERNATIVET?
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HUMANA ASSISTANSRÅDGIVNING
020-70 80 87
Fråga oss om personlig assistans

Av alla assistansbolag har de flesta valt  
Humana. Själva anger våra kunder att 
det är för tryggheten.  

Det är enkelt att byta till oss. Ring oss 
redan idag, så hjälper vi dig. 

För trygghet i din vardag

Skoljuridik ur ett  
föräldraperspektiv
Laszlo Hegedüs
BoD, 2017.

Autism och ADHD i 
gymnasiet : tydliggö-
rande pedagogik 
David Edfelt, Annelie 
Karls son, Ann Lind-
gren, Anna Sjölund
Natur Kultur, 2019.

Specialpedagogik för 
fritids
Annelie Karlsson
Studentlittera tur, 
2020.

Elsa går inte till 
skolan
Sara Sjöblom. Sara 
Sjöblom Förlag, 2019. 
”Syftet är dels att 

familjer som kämpar 
med skolångest och 
ofrivillig frånvaro ska 
få något att känna 
igen sig i, dels att öka 
förståelsen.”

Psykisk ohälsa i 
skolan
Magdalena Berger. 
Studen t litteratur, 
2020.

Saknad i skolan: en 
vägledning för lärare 
- att arbeta tvärpro-

fessionellt med hem-
masittare
Marie Gladh, Krys-
myntha Sjödin
Gothia Fortbildning, 
2018.

Om livet som pedagog och förälder 
till barn med särskilda behov

KIKKULI FÖRLAG

SUPERMAMSEN

”Supermamsen – Om 
livet som pedagog 
och förälder till barn 
med särskilda behov”
Supermamsen. Kik-
kuli, december 2019. 
”Jag startade bloggen 
Supermams en för att 
skriva av mig. Blogg-
namnet var ironiskt då 
jag just då kände mig 
som världens sämsta 
mamma. Boken hand-
lar om mina dubbla 
perspektiv – hur min 
resa som NPF-för-
älder har utvecklat 
mig som pedagog. 

Målet är ökad förstå-
else för ett annorlun-
da föräldraskap.”

Låga�ektivt  
bemötande och  
problematisk  
skolfrånvaro
Maria Bühler, Annelie 
Karlsson, Terése Öst-
erholm. Studentlit te-
ra tur, 2018.

En skola som fung-
erar – för alla

Joanna Lundin
Studentlittera tur, 2017.

Fias dolda kraft
Malin Roca Ahlgren 
och Mattias Anders-
son. Kikkuli förlag 
2019.

Lucas är inte i skolan
Malin Roca Ahlgren 
Mrs Hyper förlag, 
2020.

boktips
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KAN DET BLI SÅ HÄR...
l  Skolan bollar tillbaka föräld-
rar med information om att det 
det är skolplikt och vårdnadsha-
varnas ansvar att se till att deras 
barn kommer till skolan. 

l  Föräldrar känner sig pres-
sade och tvingar utmattade 
barn till skolan.

l  Barnet blir allt mer utmattat 
och allt svårare att få iväg till 
skolan. Barnet får ångest.

l  Förälder kontaktar skolan 
upprepade gånger och ber om 
stöd och anpassningar.

l  Skolan svarar att ”det  
fungerar ju bra när barnet är 
här, se till att det kommer hit!”

l  Barnet kommer oftast inte 
iväg till skolan. Barnet känner 
sig misslyckat. Ångesten växer.

l  Förälder känner sig stressad 
och misstrodd.

l  Barnet orkar inte mer och 
blir helt hemma från skolan

l  Förälder är på desperat jakt 
efter hjälp åt sitt barn. Hamnar i 
”Moment 22”.

l  Barnet ligger i sin säng  
hela dagarna och undrar  
varför ingen lyssnade på ropen 
på hjälp.

... ELLER SÅ KAN DET 
BLI SÅ HÄR:
l  Skolan möter förälderns oro 
och observerar barnet i skolmil-
jön, och tar reda på vad i skolan 
som blir för tu�t. 

l  Förälder och skola har 
möten och pratar om anpass-
ningar. Åtgärdsprogram skrivs.

l  De nya anpassningarna pro-
vas.

l  Ett par veckor senare är det 
uppföljning och utvärdering av 
åtgärdsprogram. Mår eleven 
bättre? Eller behöver vi tänka 
om?

l  Barnet är i skolan och känner 
stöd från föräldrar och skola: 
”Jag kan!”

l  Skola och föräldrar har konti-
nuerliga möten för att följa upp.

l  Föräldrar känner sig trygga 
med att deras barn får det stöd 
som behövs i skolan

l  Barnet är i skolan och känner 
sig tryggt!

Exemplen är hämtade från 
föreläsningar av Supermam-
sen, som även är aktuell 
med nya boken ”Super-
mamsen – om livet som 
pedagog och förälder till 
barn med särskilda behov”. 
Läs mer om Supermamsen 
på sid 35 och på supermam-
sen.com

När en förälder 
kontaktar 
skolan och 
UTTRYCKER ORO ÖVER 
ATT BARNET VILL 
STANNA HEMMA...
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Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande 
  och mjukt självskydd
• HLR

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

Önskar du...

...att vara med och påverka

...egna val
...gemenskap
...friskvård till alla anställda

...arbetsledar- och assistentutbildningar
...att allt överskott går tillbaka in i verksamheten

...tryggheten med månadslön
...samma kollektivavtal för alla anställda

...personligt engagemang

Då kan vi vara något för dig!

Växel: 010-25 25 250
Mejl: info@handihand.se

Hemsida: www.handihand.se
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Ända sedan min äldsta dotter föddes har 
döden varit ständigt närvarande i mitt 
liv. Andningssvårigheterna vid födseln, 
de efterhand upptäckta hjärnskadorna, 

epilepsin, infektionerna under småbarnsåren.
Allt pekade på att hennes liv skulle bli kort, och 

under hennes första år tyckte vissa läkare till och 
med att det var onödigt att ge henne antibiotika 
eftersom hon förmodligen ändå inte skulle bli så 
gammal. Andra vågade inte ens närma sig frågan 
om livet och döden.

För att kunna stå ut med vetskapen om att 
hennes liv när som helst kunde ta slut hittade jag 
bara ett sätt att förhålla mig. Att prata om döden, 
om och om igen.

Det var i alla fall så vi gjorde, hennes pappa och 
jag.

MEN NÄR HENNES syskon föddes blev det svårare. 
Jag blev plötsligt osäker och famlade bland or-
den. När kan man börja prata om döden? Vilka 
ord ska vi använda? Hur mycket kan vi säga?

Jag läste på, rådfrågade experter och letade 
efter barnböcker med döden som tema. Vi läste 
en bok om ett marsvin som dog. Vi tittade på 
Bröderna Lejonhjärta. Men jag kunde ändå inte 
hitta formuleringarna.

Det kändes så viktigt att kunna prata om döden 
på ett naturligt sätt, att jag nästan slog knut på mig 
själv. Till slut kändes ingenting naturligt över 
huvud taget. Så ingenting blev sagt.

När kan vi börja  
prata om döden?

Föräldrakraft lottar ut 5 exemplar av ”Operation dödsviktigt”. 
Skriv en rad till redaktionen på info@faktapress.se om vad du 

tycker att nästa bok i serien om Funkisfamiljen ska handla om. 
Glöm inte att skriva din adress. Svara senast 31 december 2019. 

Vinnarna meddelas senast 15 januari 2020. Lycka till!

Anna Pella 
är journalist  
författare 
och föreläsa-
re, som skri-
ver för bland 
annat tid-
ningen För-
äldrakraft. 
2018 kom 
första delen 
i barnboks-
serien Fun-
kisfamiljen, 
Operation 
slutstirrat, 
och våren 
2019 kom 
andra delen 
Operation 
rädda som-
marlovet.

FOTO: EVA LINDBLAD

Operation dödsviktigt
OPERATION DÖDSVIKTIGT 
(Libris) är tredje delen i serien 
Funkisfamiljen och är skriven för 
barn 6–9 år, men kan läsas även 
i andra åldrar med eller utan en 
vuxen. Boken handlar om sys-
konen Vide, Tintin, och Mio. Mio 
har en sällsynt diagnos och kan 
inte kan gå eller prata.
I Operation dödsviktigt reser 
familjen till fjällen, där de nås 
av beskedet att en kompis till 

Mio har dött. Vide märker att 
många vuxna har svårt att 
prata om döden och försöker ta 
reda på så mycket som möjligt 
tillsammans med sin vän Eli. Till-
sammans startar de Operation 
dödsviktigt.

Författare: Anna Pella
Illustratör: Anna Forsmark
Utgivning: Libris 21 januari 2020
ISBN: 978-91-7387-826-9

Anna Pella om nya bokenI januari kommer tredje delen i barnboksserien 
Funkisfamiljen ut på Libris förlag. Den heter Ope-

ration dödsviktigt och handlar om den svårighet 

många vuxna har att prata om döden med sina 
barn, och alla de frågor som barn kan ha om döden. 

Jag önskar att jag haft en sån bok att hålla i när 

jag var som mest rädd för att prata om döden med 

mina barn, och jag tror att den behövs för att ge 

barn som växer upp i funkisfamiljer en egen röst. 

Genom att visa vilka särskilda utmaningar man 
kan ställas inför i en funkisfamilj kan den bidra till 

mer kunskap om mångfald och olikheter i barnlit-

teraturen.
Min önskan är att boken ska nå alla barn som är 

intresserade av frågor om livet och döden – och allt 

däremellan. Men framförallt barn som själva befin-

ner sig i en liknande situation.

Så hur gjorde vi då? Ärligt talat så vet jag inte 
riktigt. Vi väntade, försökte se ut som att vi hade 
allt under kontroll när sjukhusvistelserna avlöste 
varandra, semestrar hastigt avbröts och ambu-
lanspersonal knackade på dörren.

Jag tror att det var syskonen själva som till slut 
frågade oss rakt ut. I bilen på väg till sjukhuset, 
eller på vägen hem, jag minns inte riktigt.

Det jag däremot minns är hur skönt det var att 
få säga som det var, att vi inte visste hur det skulle 
gå, att medicinerna kanske inte skulle hjälpa, och 
att deras syster kanske skulle dö.

HON DOG INTE den gången. Men nu har vi benämnt 
det onämnbara, och om inte annat, öppnat upp för 
de svåra samtal som kommer att komma den da-
gen det händer. Och kanske, kanske, kommer det 
göra syskonens och vår sorg lite, lite lättare att 
bära. Â

Anna Pella
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Aensvariga i kommuner måste sluta 
att blanda ihop funktionshinderom-
sorg med äldreomsorg. Det är stora 
skillnader i omsorg och mycket stora 
skillnader i tidsperspektiv.

I de flesta stora kommuner har man en gemensam 
vård och omsorgsnämnd med tillhörande förvalt-
ningsorganisation. I de mindre kommunerna är allt 
samlat i en socialnämnd med tillhörande förvalt-
ning. I en vård- och omsorgsnämnd ingår nästan 
alltid äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Eftersom äldreomsorgen är så mycket större än 
funktionshinderomsorgen så försvinner den senare i 
omsorgen om våra äldre kommuninnevånare. 
Ansvariga i kommunen ser inte skillnaden.

Det gemensamma, förutom ordet ”omsorg”, är att 
kommunerna alltför ofta sköter både gruppboende 
och äldreboende bristfälligt, som vi får läsa och höra 
om i media. Men där stannar likheten!

OM VI BARA fokuserar på särskilt boende så finns det 
drygt 80 000 sådana för äldre och drygt det dubbla 
med hemtjänst i eget boende. Det ska jämföras med 
knappt 28 000 med särskilt boende enligt LSS för 
vuxna där merparten är mellan 22 till 64 år. En äldre 
person kommer till äldreboende 
först när hen är för dålig för att 
klara sig själv hemma med hem-
tjänst, det vill säga oftast något år 
i slutet av ett annars normalt liv. 
Just nu sker det vid runt 86 års 
ålder. ”Genomloppstiden”, det vill 
säga hur länge den äldre bor på 
särskilt boende, är inte ens 1 år!

EN FUNKTIONSHINDRAD SOM tillhör 
LSS-gruppen hamnar ofta på ett 
gruppboende redan vid sin första 
flytt hemifrån, det vill säga vid 
cirka 23 års ålder. Sedan bor hen 
där hela sitt liv.

Personalen på äldreboende är 
oftast undersköterskor och man 
har tillgång till både sjuksköter-
ska och läkare. Ett äldreboende 
har oftast många boende och är 
således en institution.

”Blanda inte ihop  
funktionshinderomsorg  
med äldreomsorg”

HARALD STRAND

Harald Strand 
Artikelförfattaren är ordförande för Riks-
förbundet FUB samt författare till LSS-
skolan och återkommande artiklar på 
HejaOlika.se. Dessutom driver han den 
egna bloggen ReclaimLSS.org

Personalen på en gruppbostad behöver oftast inte 
vara sjukvårdsutbildad utan ska ha annan för de boende 
lämplig utbildning om funktionsnedsättningar. 
Gruppboende får inte vara en institution utan ska bara 
ha 3-6 boende.

För oss ”allmänheten” är det självklart att behoven på 
LSS-boende skiljer sig mycket från äldreomsorg, unga 
vuxna i stället för 86 plus. Det verkar dock tyvärr inte 
alltid vara lika självklart för ansvariga i kommunerna.

JUST NU FÅR många LSS-personer avslag på särskilt bo-
ende för att de inte har tillräckliga behov – för att de är 
för friska?! Observera då att de som tillhör LSS sällan är 
sjuka, utan har funktionsnedsättningar som kvalificerar 
dem för LSS.

Vilken 30-åring vill i sina behov och sin livsföring bli 
jämförd med sina mor- och farföräldrar? Det är ju 
precis det vi gör när vi buntar ihop funktionshinderom-
sorg med äldreomsorg.

Det är för mig obegripligt när jag läser insändare, 
sociala medier etcetera hur vanliga personer och till och 
med de som jobbar på äldreboende inte kan se skillna-
derna, utan jämför ”hej vilt”.

Det är upprörande att ansvariga kommunpolitiker 
och även riksdagsmän fortsätter att bunta ihop ”vården” 
av funktionshindrade med den för äldre. Och att vi i 

regeringen har en minister som 
bara bryr sig om de äldre. Kanske 
för att hon som många andra 
saknar kunskap om personer med 
svåra funktionsnedsättningar? 
Kanske för att hon inte har till-
räcklig kunskap om LSS, att det 
är något mer än assistansersätt-
ning?

Intressepolitiskt har vi i FUB 
en uppförsbacke i klass med Tour 
de Ski´s Alpe Cermis, att upplysa 
allmänheten, förvaltningsdoms-
tolarna och våra politiker.

ALLA MÅSTE HJÄLPA åt. För om vi 
inte lyckas kommer våra funk-
tionshindrade LSS-personer ald-
rig att få utlovade goda livsvillkor 
– ett liv som alla andra. 

Just nu går utvecklingen helt åt 
fel håll. Â
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KRÖNIKA   Sören Olsson & Yvonne Olsson

Livet, döden och kärleken 
kan vi inte planera. Det 
händer oss ofta när vi 
minst anar. 

Under många år så  
 visste vi att vi en dag 

skulle förlora vår son i den sjukdom 
som han hade utvecklat som en följd 
av sitt medfödda hjärtfel. Vi trodde att 
vi kunde planera och förbereda oss för 
hur det skulle bli. 

Men det fungerar inte så. Det går 
inte att förbereda sig för hur det är att 
förlora ett barn. Kanske är det bra att 
vi inte visste hur smärtsamt det skulle 
bli. Kanske hade vi inte orkat bära den 
kunskapen. 

Den 4 mars 2015 lämnade vår son 
detta liv och vi som fanns kvar drab-
bades av den största sorg 
och förlust en människa 
kan genomlida. Men sor-
gen är något mer än 
bara en förlust. Det är 
också en väg till en 
förändrad och för-
nyad syn på livet 
och tillvaron. Det 
vi vet i dag är något 
som vi aldrig hade 
kunnat räkna ut eller 
förstå in nan vår son läm-
nade denna värld. 

VI HAR SKRIVIT upp sju insik-
ter som vi lärt oss av att förlora ett 
barn. För någon som inte varit med 
om en liknande upplevelse, eller nå-
gon som står inför en stundande för-
lust, så kanske dessa punkter kan vara 
värdefulla att läsa. Och för de få som 
genomlevt något liknade kanske kan 
hitta saker att känna igen sig i.

1. Kärleken dör aldrig. Kärleken 
har en början, men inget slut. Vi kom-
mer alltid att älska vår son. Om han 
finns kvar i sin kropp eller inte för-
ändrar på inget sätt vår kärlek till ho-
nom. Kanske trodde vi ibland att för-
lusten av vår son även skulle vara en 
förlust av kärleken till honom. Men 
om vi någonsin tänkte den tanken, så 
har den sannerligen motbevisats i 
våra liv. Kärleken är helt intakt. 

2. Vi är medlemmar i en klubb 
vi inte valt, men heller aldrig kommer 
lämna. Att förlora ett barn är en fruk-
tansvärd sak att uppleva. Men vi växer 
även av våra smärtsamma erfarenhe-
ter, och när man möter andra som de-
lar denna oönskade erfarenhet så 
märker man snart att vi har som 
osynliga trådar av medkänsla och vär-
me mellan varandra, som inte ens be-
höver kommuniceras verbalt. Det 
händer att vi stöter på människor med 
den här erfarenheten och i det ordlösa 
så ser vi varandra. Vi förstår varandra 
och vi ser varandras skörhet och styr-
ka på samma gång. Människor med 
smärtsamma erfarenheter förvandlas 
till livets mest starka krigare. 

3. Vi kommer alltid att sörja. 
En av de kanske vanligaste fördomar-
na är att det ska bli bättre nån gång. 
Att sorgen ska ”gå över”. Den går ald-
rig över. Men man lär sig leva med 

den. Det är en helt annan 
sak. En del tycks tro att 

man ska kunna ”gå vi-
dare” eller ”komma 

över” en sorg. Men 
sorgen är en del av 

de vi ÄR nu! Man 
kan inte plötsligt 
sluta sörja och 

sakna den man äls-
kar. 

4. Tomrummet kan 
aldrig fyllas. Det går 

inte att ersätta en stor för-
lust med någonting annat. 

Tomrummet är där och är en del av 
vilka vi är som familj nu. Hålet kan 
inte, och bör inte fyllas med någon er-
sättning. Det tomrum som finns där 
en älskad människa en gång fanns är 
hål som inte alls behöver vara en fien-
de. Man kan lära sig att leva med ett 
tomrum i en familj. Man kan låta det 

tomrummet få vara en del av det fram-
tida livet.

5. Helgdagar blir aldrig enkla-
re utan vår son. Födelsedagar, jul, 
påsk, midsommar och nyår. Alla dessa 
högtider blir extra smärtsamma att 
genomleva. Kanske i synnerhet efter-
som vi vet hur mycket vår son älskade 
dessa stunder på året när vi bara sam-
lades och var tillsammans utan några 
särskilda krav eller agendor som skul-
le tas om hand. Att uppleva dessa hög-
tider efter vår sons död kan ibland 
kännas som en tortyr. På vår sons fö-
delsedag tänder vi alltid ljus och 
minns honom med värme och kärlek. 
När en anhörig hör av sig på någon av 
dessa högtider så betyder det väldigt 
mycket. Där kan ni som anhöriga fylla 
en viktig funktion. Det känns viktigt 
att den man saknar inte faller i glöm-
ska. 

6. Sorgens alkemi. Vi kan i dag 
uppleva den allra högsta glädjen – inte 
trots vår sorg, utan på grund av den. 
Ju djupare sorgens rötter gräver ner 
sig, desto högre kan glädjen sträcka 
sig upp mot himlen ovanför oss. Det 
är inte det ena eller det andra. Det är 
alltid både och! Glädjen och sorgen 
går hand i hand! Vi försöker inte und-
vika det smärtsamma i livet, då vi vet 
att det bidrar till att även bjuda in det 
mest glädjefulla när pendeln slår till-
baka åt andra hållet igen.

7. Vi kan inte ta någonting för 
givet! Tacksamheten över att få vara 
människa här på jorden ytterligare en 
stund är stor. Vi vill inte ta våra krop-
par eller vårt liv för givet. Och det går 
inte heller. Alla vet vi att morgonda-
gen inte är given oss. Morgondagen 
kanske aldrig kommer. Det här är den 
dag vi får. Faktum är att varje dag vi 
vaknar så är den första tanken ”tack, 
för att jag får ännu en dag”. 

DET ÄR DAGS för oss att tacka för den 
här tiden som krönikörer i Föräldra-
kraft. Det har varit givande och värde-
fullt för oss att kunna uttrycka tankar 
och känslor i vårt liv med vår son. 
Men vi känner att det nu är dags för 
någonting annat att ta plats. Både i 
våra liv och i denna fantastiska tid-
ning. Tack kära läsare för de här åren. 
Vi ses någonstans på någon plats. Â

Varje dag vi 
vaknar så är den 

första tanken ”tack, 
för att jag får 
ännu en dag”

Den sista krönikan

Yvonne  
och Sören 

OIsson.
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ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Uppdragsgivaren
uttryryr cker önskemål

De anställda
dokumenterar

utbildning och rådgivning
AAA

Läs in QR-koden
om du vill veta mer
om DokApp

Anna Barsk Holmmbom www.abhutbildning.se
infofof @abhutbildning.se

Anordnaren
följer upp

Har du som assistansanordnare
insett vikten av fungerande
dokumentation och ett levande
kvalitetsledningssystem men
saknar rätt verktyg? Nu släpper
ABH Utbildning ett webbaserat
system som hjälper dig med allt.
* kvalitetsledning
* genomföföf randeplan
* dokumentation
* uppföföf ljning
Allt i samma system!

Allt i samma prograrar m!

Genomförandeplan

Uppdraget
skapas

https:///// assistans.dokapp.se

DokApp – Kvalitet på riktigt

Boka annons i Föräldrakraft nr 1 , 2020
SENAST 20 FEBRUARI 2020.

NÄSTATAT NR

FÖR 13 ÅR SEDAN
Våren 2006 lanserades tidningen Föräldrakraft på webben och
hösten samma år utkom den första pappersutgåvan. Sedan dess
har vi publicerat inte mindre än 72 utgåvor och mer än 5000 sidor.
På HejaOlika.se (tidigare foraldrakraft.se) finns cirka 5000 artiklar.
För dig som prenumererar är allt tillgängligt online, när som helst!

IDAG, 5000 SIDOR SENARE
Vi är stolta över att tidningen spelar en viktig roll för många en-
skilda och familjer,r,r men också för professionella och alla de som
har engagemang för funktionsrättsfrågor. Inget av detta vore möj-
ligt utan stödet från våra trogna prenumeranter,r,r annonsörer och
skribenter. TaTaT ck vare er kan vi också glädja oss över att denna och
kommande utgåvor är så välfyllda med både artiklar och annonser.

/V/V/ iViV på FöFöF rörö ärär lälä dldl rdrd arar krkrk arar ftftf & HeHeH jeje ajaj OlOlO ilil kiki akak

Tack föföf r atata t dudud fofof rtsätätä ter
stödjdjd a oberoende journalistik

l Stöd och service l Assistans
l Hjälpmedel.
l Utkommer 20 mars 2020.

Hällefors folkhögskola
0591-643 90, folkis@folkbildning.net
Adress: Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors, Filialen: Jordgatan 6, 702 23 Örebro

Läs mer på www.folkis.nu och ansök till läsåret 20/21 

Teaterkurs? 
Teater för dig med NPF är en kurs som jobbar med teater som redskap. 
Kursen handlar om att finna trygghet i sig själv och 
med sina kurskamrater på och runt scenen. 
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TrTrT ådlös tetet knik är en vavav nlig orsak
Använd trådbundet och undvik all trådlös tetet knik, speciellt där
du sover!

Känner du av din mobil eller WiFi?
Då kan du vara på väg att bli elöverkänslig!

Bli medlem idag och skaffa dig kunskap. Du betalar endast
120 kr och får vår medlemstidning samt nödvändig
information. VäVäV lkommen!

Tel. 08-712 90 65
En del av Funktionsrätt Sverige

Swisha 120 kr till 123 337 56 72, ring eller anmäl dig på vår hemsida.
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Det är lätt att nå 
oss och vi erbjuder 
nära ledarskap.

Frösunda 
– personlig assistans
Trygg assistans nära dig

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg: 
Web: frosunda.se/bli-kund 
Tel: 010-130 40 00
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

Sök jobb som personlig 
assistent: 
frosunda.se/jobbsidan

Utfö
ra

re
 a

v p
ersonlig  assistans

Sedan
1994
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Många fortsätter att drabbas av Försäkrings
kassans hårda linje mot assistansanvändare. 

Politikernas löften om att lättnader tycks än så 
länge inte ha påverkat situationen till det bättre. 

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning,  
specialist på personlig assistans, och beskriver 

vad man behöver tänka på när man söker  
assistans första gången, och när man  

behöver fler timmar beviljade.

VEM FÅR PERSONLIG  
ASSISTANS IDAG? 

Hela 83 procent av alla 
som söker assistans 
första gången får avslag. 
Enligt Assistanskoll.se 
beviljades totalt 180 
personer assistans för 
första gången det senaste 
året, fram till juli 2019. Av 
1098 personer som fick 

beslut fick endast 180 ett 
ja. För tio år sedan fick 
49 procent ja till assis
tans första gången de 
sökte. Då var det också 
ungefär dubbelt så många 
som sökte.

Samtidigt förlorade 
266 personer sin assis
tans under 2018, anting
en för att beslutet omprö
vades på grund av 

Frågan som aldrig 
skulle behöva ställas:  
Vågar du söka
personlig assistans?

Frågan som aldrig 
skulle behöva ställas:  
Vågar du söka
personlig assistans?
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Majas föräldrar tvekade länge att söka personlig assistans 
och när de väl sökte tyckte kommunen att Maja endast 
hade behov av fem timmars assistans per vecka. Eftersom 
familjen redan hade avlösarservice fem timmar i veckan 
avslog de därför ansökan helt. Försäkringskassan gjorde 
dock en annan bedömning och sedan oktober är Maja 
beviljad 55 timmars assistans i veckan.
”Vi försöker just nu landa i att vi faktiskt fått timmar bevil-
jade trots avslaget från kommunen. Att vi fått assistans 
betyder att Maja får ett rikare liv med mycket livsglädje och 
gladare föräldrar. Sen finns ju en rädsla kring att om vi i 
framtiden ska söker fler timmar blir av med de timmar hon 
redan fått.” 

FOTO:  LINNEA BENGTSSON
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Vad bör man veta för att våga 
söka personlig assistans idag?

”väsentligt ändrade förhål
landen” och personen inte 
längre ansågs ha behov av 
assistans för de grundläggande 
behoven i mer än 20 timmar 
per vecka, eller för att personen 
som hade haft assistans hade 
flyttat till gruppbostad eller 
liknande.

Det här är siffror som under
stryker den allvarliga kris 
assistansreformen befinner sig 
i, inte minst för de som står 
utanför reformen men behöver 
komma in i den. 

 
OM MAN SÖKER  

ASSISTANS  
FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Om man söker assistans för 
första gången är det viktigt att 
kunna styrka sin funktionsned
sättning, och de konsekvenser 
denna eller dessa för med sig. 
Det är bra att ha goda kontakter 
med både läkare och arbetstera
peuter. Läkaren ska inte intyga 
behov av assistans, utan förvän
tas beskriva funktionsförmågan 
och aktivitetsbegränsningen. 

Försäkringskassan har tagit 
fram en särskild blankett som 
de vill att läkaren använder sig 
av. Den finns på deras hemsida 
och är nyligen reviderad för att 
tydligare beskriva vilken infor
mation Försäkringskassan vill 
ha om egenvård respektive 
sjukvårdsinsatser. 

FÖRSÄKRINGSKASSAN BESKRIVER 
GÅNGEN så här:

Vem ska göra vad?
Patienten ska:
l Be läkaren om ett läkarut

låtande
l Ansöka om assistanser

sättning hos Försäkringskassan.
l Skicka in läkarutlåtande 

till Försäkringskassan.
Läkaren ska:
l Skriva ett läkarutlåtande 

för assistansersättning.
l Ge läkarutlåtandet till 

patienten,
Försäkringskassan ska
l Bedöma om patienten har 

rätt till assistansersättning och 

betala ut ersättning om alla 
villkor är uppfyllda.

HUR FUNKAR 
PERSONKRETSARNA?

Det första hindret en person 
måste över för att komma ifråga 
för rätten till assistans är att 
man måste anses tillhöra någon 
av de tre personkretsarna. Dessa 
är:

Personkrets 1 är personer 
med utvecklingsstörning, au
tism eller autismliknande 
tillstånd,

Personkrets 2 är personer 
med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktions
hinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom, eller

Personkrets 3 är personer 
med andra varaktiga fysiska 
eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är 
stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsfö
ringen och därmed ett omfat
tande behov av stöd eller servi
ce.

VAD AVGÖR OM  
MAN INGÅR I  

PERSONKRETSARNA?
Den första och den andra 
personkretsen får man tillhörig
het genom diagnos, men den 
tredje är inte diagnosinriktad 
utan där ska man uppfylla 
samtliga krav som anges i 
punkten för att anses tillhöra 
personkretsen.

En person som är nyskadad 
och genomgår rehabilitering 
kan ibland ha svårt att komma 
in i personkrets 2 eller 3, om 
läkaren i intyget skriver att det 
är osäkert hur mycket förmåga 
som kan återvända efter rehabi
litering. Det måste stå helt klart 
att funktionsnedsättningen är 
varaktig, det vill säga beståen
de.

Om en person har mer än en 
funktionsnedsättning är det 
viktigt att läkarintygen styrker 
inte bara varje funktionsned
sättning för sig, utan också 

vilken aktivitetsbegränsning 
som kombinationen av dem 
innebär. I förarbetet till LSS 
står det att för personer med 
flera funktionshinder måste den 
samlade effekten bedömas. Små 
men flera funktionshinder kan i 
samverkan verka multipliceran
de och därför sammantaget 
orsaka betydande svårigheter. 
(Prop. 1992/93:159 s. 169).

Arbetsterapeuten ska inte 
heller intyga behovet av assis
tans, utan istället beskriva 
aktivitetsförmåga på en rad 
praktiska områden. Beroende 
på funktionsnedsättning kan 
det vara bra att komplettera 
med ett sådant intyg.  

VIKTIGT NÄR DU SÖKER  
FÖRSTA GÅNGEN

När du söker första gången är 
”riskerna” mindre, eftersom det 
då inte finns någon assistans att 
förlora. Men du bör ändå arbeta 
mycket med din ansökan, innan 
du skickar in den eller tar 
kontakt med Försäkringskassan, 
eftersom så stor andel får 
avslag. Det kan också vara klokt 
att samtidigt sända in en ansö
kan till kommunen, om assistans 
enligt LSS, för att snabba på pro
cessen.

I nuläget är det ofta lång 
väntetid hos både kommunen 
och hos Försäkringskassan. 
Enligt Försäkringskassans 
hemsida tar det normalt fem 
månader innan du får beslut, 
men det kan också ta längre tid.

Förvaltningslagen, den lag 
som bestämmer hur myndighe
terna ska arbeta, ger dig rätt att 
få ett beslut inom sex månader 
men om du hastar på en utred
ning kommer det troligen att bli 
ett negativt resultat. Känner du 
på dig att det ändå är på väg att 
bli ett avslag kan det här på
skyndandet göra att du får ditt 
beslut prövat av rätten lite 
snabbare. Annars kanske du 
riskerar att få ett avslag trots 
att du var på väg att få ett posi
tivt beslut.

Anna Barsk 
Holmbom har 
skrivit artikeln.

FOTO: LINNEA 

BENGTSSON
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OM SITUATIONEN ÄR AKUT 
– VAD GÖR MAN DÅ?

Ibland är situationen akut, 
exempelvis om du har haft en 
funktionsnedsättning en längre 
tid och blivit mycket sämre. 
Eller om du är inlagd på sjukhus 
och inte kan flytta hem om du 
inte får assistans. Eller om du 
tidigare fått dina behov tillgodo
sedda på annat sätt och inte får 
det längre.

Då kan det vara värt att 
begära ett intermistiskt beslut. 
Detta är ett tillfälligt beslut som 
Försäkringskassan kan fatta till 
din fördel om:

l  det inte utan betydande 
dröjsmål kan avgöras om rätt 
till ersättning föreligger,

l  det är sannolikt att sådan 
rätt föreligger, och

l  det är av väsentlig betydel
se för den som begär ersätt
ningen.

Det interimistiska beslutet 
gäller tills ett slutligt beslut 
fattas. 

OM DU FÅR AVSLAG
Om du inte beviljas statlig 
assistansersättning har du rätt 

att begära att Försäkringskassan 
gör en omprövning av beslutet. 
Exakt hur du ska gå tillväga 
kommer att stå på sista sidan i 
beslutet om avslag på din 
ansökan. Du kan begära att få ett 
interimistiskt beslut även i 
omprövningen, och senare även 
till förvaltningsrätten, om 
omprövningsenheten inte 
ändrar Försäkringskassans 
beslut.

Om du samtidigt har sökt 
assistans hos kommunen är 
detta en helt egen ansökan. Det 
är inte ovanligt att Försäkrings
kassan och kommunen samar
betar, och ibland kan det vara 
bra. Du har inte rätt att neka att 
Försäkringskassan tar in infor
mation från kommunen och du 
kan inte neka hembesök men du 
kan styra så att besöken passar 
dig tidsmässigt. 

Om Försäk rings kassan och 
kommunen vill komma samti
digt, och du tycker att det känns 
svårt, kan du antingen begära 
olika möten med dem eller se 
till att du får ha ett stöd under 
mötet som gör er mer jämbördi
ga. 

ATT SÖKA FLER TIMMAR 
NÄR MAN REDAN ÄR BE-

VILJAD ASSISTANS

Om du redan har ett beslut om 
assistans, men behöver fler 
timmar, kan du ansöka om det – 
men du öppnar då också upp för 
en prövning av om du fortfaran
de har rätt till personlig assis
tans.

Om du söker fler timmar 
kommer Försäkringskassan 
först att titta på om det finns 
”väsentligt ändrade förhållan
den” som påverkar rätten till 
assistans. Det kan handla om 
att du har flyttat, blivit sambo, 
fått en förändring till det bättre 
i din funktionsförmåga, att du 
har börjat eller slutat skolan 
eller daglig verksamhet, eller 
något annat.

Om det finns ett sådant 
väsentligt ändrat förhållande 
kan det leda till att kassan 
prövar om du fortfarande upp
fyller rätten till statlig assis
tansersättning, det vill säga 
fortfarande har grundläggande 
behov som överstiger 20 tim
mar per vecka.

Frejas föräldrar har ännu 
inte ansökt om person-
lig assistans. De har tidi-
gare haft avlösarservice 
men efter att de flyttat 
behöver de söka på nytt 
i sin nya kommun.
”När det gäller assistan-
sen så känns det lönlöst 
att ens ansöka, vi kom-
mer ju få avslag med 
motivering föräldraan-
svar eftersom Freja bara 
är två och ett halvt år. 
Vi har valt att inte lägga 
energi på det än. Men 
avlösarservice ska vi 
söka snart igen, så fort 
vi får tid och orkar!” 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet gsk/gym
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken

I så fall kommer Försäkrings
kassan att titta på ditt nuvaran
de beslut och göra en bedöm
ning av hur många av de timmar 
du är beviljad idag som du 
skulle ha fått vid en ompröv
ning. Låt oss säga att du har 300 
timmar i månaden idag och att 
Försäkringskassan kommer 
fram till att du vid en ompröv
ning troligen skulle få 250 
timmar istället. Sedan tittar de 
på den nyansökan du har gjort. 
Vi säger att du begärde 50 
timmar mer i månaden. 
Försäkringskassan anser att du 
ska få 25 av de timmarna. Då 
kommer ditt beslut slutligen bli 
att du får behålla dina 300 
timmar i månaden. Det beror på 
att de inte kan ta bort något 
eftersom de inte FÅR göra en 
omprövning. Men de kommer 
inte heller att bevilja fler tim
mar, för OM de hade fått göra 
en omprövning hade du inte fått 
fler timmar än idag, trots att 
Försäkringskassan anser att 
ditt nytillkomna behov ska 
beviljas delvis.

Enligt statistik från 

Försäkringskassan har 156 
personer som varit beviljade 
assistans sedan tidigare och 
som sökt fler timmar, fått utök
ning under perioden juli 2018 
till juli 2019. Alla får alltså inte 
avslag på sina ansökningar. 

DÄRFÖR ÄR DET SVÅRT 
ATT FÅ ASSISTANS SOM 

TÄCKER BEHOVET
Det svåra är att visa att man har 
behov av aktiva assistansinsat
ser, för bara det ger rätt till 
assistansersättning i hemmet 
och dubbel assistans. Utanför 
hemmet är det fortfarande 
möjligt att få assistanstimmar 
för hela aktiviteten av EN 
assistent men det kommer att 
göras ”rimlighetsbedömningar”. 
Det är alltså inte givet att du 
beviljas assistans för det du 
söker, utan bara för en del av 
det, på grund av att 
Försäkringskassan inte finner 
din ansökan rimlig.

För den som har behov av 
medicinskt stöd 24 timmar per 
dygn (till exempel andnings

hjälp), OCH som har grundläg
gande behov i andra delar (som 
gör att man över huvud taget 
beviljas assistans), OCH om 
man inte är ett barn där föräld
raansvaret bedöms vara stort, 
är det möjligt (eller åtminstone 
inte omöjligt) att få det stöd 
man behöver. Men om den 
typen av 24timmarsbehov 
saknas, om man till exempel 
bara har en fysisk funktions
nedsättning, är det svårare att 
få ett tillräckligt omfattande 
stöd.

VAD RÄKNAS SOM GRUND-
LÄGGANDE BEHOV IDAG?

För att beviljas personlig 
assistans från Försäkrings
kassan ska du ha mer än 20 tim
mars grundläggande behov per 
vecka. För att beviljas kommu
nal assistans behöver du minst 
4–5, kanske ända upp till 7, 
timmars grundläggande behov 
per vecka.

Som grundläggande behov 
räknas, enligt domstolspraxis, 
de ”integritetskänsliga 
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delarna” av assistansstöd med 
att äta, klä av och på sig, sköta 
sin hygien inklusive gå på toa
letten, att kommunicera samt 
att andas.

Att det endast är de integri
tetskänsliga delarna som ska 
räknas innebär att grundläggan
de behov begränsas till exem
pelvis:

l att föra maten till munnen,
l att hålla i den assistansbe

rättigade på toaletten,
l att torka efter toalettbesö

ket och
l att aktivt hantera den 

assistansberättigades behov av 
att göra sig ren.

ASSISTANSBEHOV MED ANDNING 
har nyligen blivit ett grundläg
gande behov. Vi vet inte riktigt 
hur Försäkringskassan kommer 
att bedöma detta men det är, 
precis som vid sondmatning, 
bara de ”integritetskänsliga 
delarna” som räknas in i det 
grundläggande behovet. Resten 
räknas som övrigt behov. 
Kommer man då inte över de 7 
eller 20 timmarna som krävs för 
att beviljas assistans, så kommer 
man inte att få några ”övriga” 
timmar heller. 

HUR GÅR DET FÖR  
DE SOM HAR FÖRLORAT 

SIN ASSISTANS?
Socialstyrelsen har tidigare 
tittat på vad som händer med de 
personer som får indragen 
assistans. Då var det 316 perso
ner som hade mist sin assistans 
mellan den 1 januari 2016 och 30 
juni 2017.

Socialstyrelsen skrev:
Den vanligaste orsaken till 

indragning av assistansersätt
ning var att de grundläggande 
behoven bedömdes vara mindre 
än 20 timmar per vecka, 225 
beslut. Av dessa personer fick 
knappt 38 procent (121 perso
ner) kommunalt beslutad per
sonlig assistans istället för 
statlig assistansersättning, och 
6 procent fick hemtjänst eller 
boendestöd enligt socialtjänst
lagen (20 personer).

Flera fick någon form av 
särskilt boende:

l 20 procent fick bostad med 
särskild service för vuxna enligt 
LSS (60 personer)

l 4 procent fick boende för 
barn enligt LSS (12 personer), 
motsvarande andel i ålders

gruppen 0–12 år var 13 procent
l 4 procent fick särskilt 

boende enligt socialtjänstlagen 
(13 personer).

Omkring 15 procent (40 
personer) hade ingen insats 
enligt LSS eller socialtjänstla
gen. 

I årets lägesrapport har 
Socialstyrelsen inte haft möjlig
het att analysera hur många 
som hade återfått den statliga 
assistansersättning året efter 
att den dragits in. Uppgiften om 
hur många som inte hade någon 
insats bör därför tolkas med 
försiktighet.

Det är troligt att de som fick 
kommunal assistans fick färre 
timmar än de haft tidigare.

KOMMER DET  
ATT BLI BÄTTRE?

Socialminister Lena Hallengren 
har lagt fram ett förslag om 
lagändring för att göra hela 
behovet av stöd med andning 
och sondmatning till ett grund
läggande behov. Det är bra för 
dem som behöver det stödet.

Samtidigt har lagförslaget 
fått mycket stark kritik från 
stora delar av brukarrörelsen 
eftersom det som idag är dom
stolspraxis, det vill säga att de 
grundläggande behoven ska 
vara integritetskänsliga, skrivs 
in i själva lagen.

I praktiken innebär det inte 
någon större förändring av hur 
Försäkringskassan bedömer 
behov idag, men detta i sig är 
ett stort problem eftersom 
dagens sätt att bedöma assis
tans gör att människor förlorar 
assistansen.

Det är precis därför stoppet 
av tvåårsomprövningar sattes 
in. Om lagändringen går ige
nom, och man skulle släppa 
fram tvåårsomprövningarna på 
nytt, är jag rädd att många, 
många fler skulle förlora sin 
statliga assistansersättning. 

VAD HÄNDER MED  
LSS-UTREDNINGEN,  

OCH UTVECKLINGEN  
I ÖVRIGT?

Det står fortfarande skrivet i 
stjärnorna. En stor del av 
funktionsrättsrörelsen vill att 
hela LSSutredningen läggs i 
papperskorgen, medan andra 
vill att den ska skickas ut på 
remiss för att ta till vara de bra 
delarna i utredningen, till 
exempel förslaget om förstatli
gande av assistansen.

Jag oroas över det limbo där 
vi är idag. Många unga hindras i 
sin utveckling. De törs inte söka 
fler timmar och kan därför inte 
flytta hemifrån. De törs inte 
heller ta arbete eftersom det 
också skulle kunna ses som ett 
väsentligt ändrat förhållande. 
För de som inte kommit in i den 
statliga assistansersättningen 
blir det allt tuffare att få hela 
sitt beslut täckt av kommunen.

Jag hade önskat att minis
tern hade kunnat plocka ut de 
mest kontroversiella förslagen 
ur LSSutredningen, de förslag 
som uppenbart ändå inte skulle 
genomföras, och skicka ut 
resten av förslaget på remiss. Â

Socialminister Lena Hallengren föreslår att hela 
behovet av stöd med andning och sondmatning 
blir grundläggande behov. Det är bra för dem som 
behöver det stödet. Samtidigt har lagförslaget fått 
mycket stark kritik eftersom det som idag är dom-
stolspraxis skrivs in i själva lagen. I praktiken inne-
bär det att Försäkringskassan kan fortsätta med 
dagens sätt att bedöma assistans vilket leder till 
att allt fler förlorar assistansen. FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Stöd vid studier på universitet 
och högskola – hur funkar det?

Allt fler studenter med 
funktionsnedsättning 
söker och beviljas stöd 

vid svenska lärosäten. Alla uni
versitet och högskolor ska till
handahålla likvärdigt stöd. De 
har alla någon eller några sam
ordnare som arbetar med detta.

Här tipsar Annelie Karlsson 
om vad du kan tänka på inför di
na studier. Annelie arbetade 
tidigare som samordnare för 
studenter med funktionsned
sättning på högskola, och är 
numera specialpedagog i egna 
firman Funkkonsulten.

VILKA STÖD FINNS?
Beroende på vad du behöver kan 
du beviljas till exempel:

l Anpassad litteratur, som 
talbok, etextbok eller punkt
skrift.

l Anteckningsstöd. Då 
betalar lärosätet en annan 
student för att ge dig elektro
niska kopior på hens anteck

Det är oftast bättre att söka stöd 
tidigt – och sedan dra ned på det, 
om du märker att det inte behövs.

ningar så att du kan dubbelkolla 
dina anteckningar eller välja att 
bara lyssna på föreläsningar.

l Mentor eller extra hand
ledning.

l Teckenspråkstolkning.
l Skrivtolkning.
l Företräde till plats långt 

fram i salen.
l Förlängd tid på tentamen.
l Individuellt anpassat stöd 

som till exempel  förflyttnings
stöd.

HUR ANSÖKER JAG OM 
STÖD?

Sök på hemsidan för det lärosäte 
du blivit antagen på. De flesta 
universitet och högskolor är 
numera anslutna till samma 
system, Nais, där du söker 
direkt. När du ansöker om stöd 
fyller du i dina personuppgifter 
och laddar upp ett intyg på din 
funktionsnedsättning. 

Det är noga att intyget är 
relativt nytt och att det framgår 
”varaktig funktionsnedsättning” 
eller ”varaktig begränsning av 
funktionsförmågan”. Det räcker 
till exempel inte med att en 
speciallärare från gymnasiet 
skriver att en blivande student 
har dyslektiska svårigheter, en 
dyslexiutredning behöver vara 
utförd.

NÄR ANSÖKER JAG OM 
STÖD?

Så fort du blivit antagen. 
Samordnarna har mycket att 
göra i terminsstart och ju 
tidigare du söker desto bättre. 

Har du en funktionsnedsätt
ning som kan medföra att loka
ler där du ska studera behöver 
anpassas eller byggas om eller 
om du behöver teckentolk eller 
punktskrift? Då är samordnar
na mycket tacksamma om du 
hör av dig redan när du sökt, så 
att de kan påbörja arbetet för 
att din studiestart ska bli så 
smidig som möjlig.

OM JAG ÄR OSÄKER PÅ OM 
JAG BEHÖVER STÖD?

En del studenter tänker att de 
vill försöka klara sig utan stöd 

trots att de haft stöd tidigare. 
Det är oftast bättre att söka stöd 
och sedan dra ner på det efter 
hand om du märker att du inte 
behöver det.

VAD HÄNDER MED MIN 
ANSÖKAN?

Samordnaren läser din ansökan 
och kallar dig till ett möte där ni 
tillsammans ser över vilket stöd 
som skulle kunna vara till hjälp 
för dig. Samordnaren beviljar se
dan aktuella insatser. Vissa 
anpassningar, till exempel runt 
examinationer, kan bara kursan
svariga lärare bevilja. Detta går 
din samordnare igenom med dig.

VAD HÄNDER OM JAG INTE 
KAN PLUGGA HELTID?

I vissa fall får studenten sänka 
studietakten till en långsammare 
takt, utan att ekonomin påver
kas. Det betyder att du till 
exempel kan läsa på 75 procent, 
men få studiemedel för studier 
på 100 procent. Detta är dock en 
fråga för CSN och inget som 
lärosätet är direkt inblandad i.

ÄR DET NÅGOT ANNAT 
SOM ÄR VIKTIGT ATT TÄN-

KA PÅ?
Det finns inget elevhälsoteam på 
universitet och högskola. Det 
finns en studenthälsa, men dess 
uppdrag är mycket begränsat. 

Om du flyttar till ny ort, sök 
snarast habilitering, psykiatri, 
vårdcentral eller vilka du behö
ver för sjukvårdskontakter, så 
att du har sådant klart. 

I början av studierna, framfö
rallt om du ska läsa ett program, 
så är det ibland många sociala 
aktiviteter som ordnas av stu
dentkåren. Det kan vara väldigt 
roligt men också ganska förvir
rande och ta mycket tid. 
Kontakta gärna studentkåren 
och berätta om du har särskilda 
behov så att någon där kan ge 
dig stöd i hur du kan förbereda 
dig för de olika aktiviteterna. 
Sådana aktiviteter är frivilliga, 
men kan vara väldigt roliga och 
ett bra sätt att få nya kompi
sar. Â

Annelie  
Karlsson.

FOTO: LINNEA 
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ˆ Läs mer om ökningen av stödet på 
universitet och högskolor på
svt.se/nyheter/inrikes/stor-okning-
av-stod-till-studenter-med-psy-
kisk-funktionsnedsattning
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Stöd & service   

Det har under senare tid dykt upp 
ett flertal ärenden där personer 
fått ändrad verkställighet av sina 
beslut om boende enligt LSS 
§9 punkt 9. För de som inte vill 
flytta innebär detta uppenbart en 
tvångsförflyttning.

Ett boende enligt LSS §9 punkt 
9 är ett boende med särskild 
service, vilket inkluderar 
gruppboenden.

Den som tillhör LSS person
krets kan ansöka om boende 
med särskild service och bevil
jas detta om det finns behov av 
det. 

Ett sådant beslut pekar 
sällan ut var insatsen ska verk
ställas. Detta innebär det ofta 
finns två beslut, ett beslut om 
insats och ett beslut om verk
ställighet (det vill säga var 
personen ska bo). 

VANLIGA SITUATIONER 
SOM KAN INNEBÄRA HOT 

OM TVÅNGSFLYTT
Främst tre typer av tvångsför
flyttning är vanliga.

1. Kommunen vill att någon 
som placerats i en annan kom
mun ska flytta ”hem” eftersom 
kommunen byggt nytt boende 
(hemtagning).

2. Kommunen vill placera nå
gon i en annan kommun (vilket 
inte nödvändigtvis innebär en 
flytt från ett befintligt boende).

3. Flytt inom den egna kom
munen från ett (ofta privat) 
boende till ett annat (ofta kom
munalt) boende.

HUR KAN MAN FÖRHINDRA 
ATT DRABBAS AV BESLUT 

OM TVÅNGSFLYTT?
Om man skulle riskera att bli 
tvångsförflyttad, vad kan man då 
göra för att förhindra detta? Det 
normala är att rena verkställig
hetsbeslut inte går att överklaga, 
men det har genom bland annat 
HFD 2011 ref 48 fastslagits att 
den här typen av verkställig
hetsbeslut kan överklagas. 

Det har också fastslagits att 
kommunen har rätt att planera 

Så kan man skydda sig 
mot beslut om tvångsflytt

verksamheten, och att domsto
len inte ska begränsa kommu
nens möjligheter att utforma in
sats på lämpligt sätt. Detta 
innebär att domstolen kan 
upphäva ett beslut om ett visst 
boende, men kan inte besluta 
om nytt specifikt boende.

Först gäller det dock att få ett 
beslut från kommunen som går 
att överklaga. Det är inte alltid 
kommunen meddelar ett for
mellt beslut, men om man 
upplyser kommunen om att 
man inte vill flytta så måste 
kommunen ta ett formellt 
beslut. 

Detta beslut ska meddelas 
den enskilde eller dennes gode 
man. Beslutet ska också inne
hålla en överklagande hänvis
ning, dvs en anvisning om hur 
man överklagar. Det är även så 
att vissa meddelanden (med 
uppgifter om flytt) från kommu
nen kan vara möjliga att över
klaga, om det skulle saknas ett 
formellt beslut.

VAD PRÖVAS OM DU  
ÖVERKLAGAR BESLUT OM 

TVÅNGSFLYTT?
Det som kan prövas vid en 
överklagan av ett beslut om 
ändrad verkställighet, tvångs
förflyttning, är om det nya 
boendet gör det möjligt att 
uppnå goda levnadsvillkor. 

I avgörandet HFD 2012 ref 
59 anges det att det inte är de 
bästa levnadsvillkoren som ska 
prövas utan bara om man får 
goda levnadsvillkor på det nya 
boendet. Det är således möjligt 
att tvångsförflyttningen god
känns av domstolen, trots att 
den enskilde kommer att få det 
sämre, så länge denne anses få 
goda levnadsvillkor.

NÄR KAN MAN HÄVDA ATT 
LEVNADSVILLKOREN INTE 

ÄR GODA?
Vad är det då som kan medföra 
att man inte får goda levnadsvill
kor på det nya boendet? Det kan 
handla om att man får bestående 

skador av själva flytten (psykis
ka skador), att det nya boendet 
är institutionsliknade, eller att 
personalen saknar rätt kompe
tens för att tillgodose den 
enskildes specifika behov av 
hjälp.

De bestående skadorna kan 
exempelvis handla om ökad 
aggressivitet, minskad funk
tionsförmåga och behov av 
tyngre medicinering.

Ett institutionsliknande 
boende är ett boende som inte 
följer Socialstyrelsens riktlin
jer. I dessa riktlinjer anges det 
att det ska bo 3–5 personer på 
ett boende och att det inte ska 
vara samlokaliserat med andra 
boenden eller verksamheter. 

Även en lägre personaltäthet 
kan medföra att boendet blir 
institutionsliknande. Detta är 
dock inte fastslaget i lag. 

Det finns även ett par rätts
fall där privata boenden (som 
måste söka tillstånd från IVO), 
har fått tillstånd för boenden 
med fler platser.

Personalens kompetens är 
givetvis svår att bedöma, och 
behovet är individuellt utifrån 
den enskilde, men fler boende 
på samma ställe ställer högre 
krav på personalens kompe
tens.

OM MAN INTE FÅR RÄTT, 
TROTS FÖRSÄMRADE 
LEVNADSVILLKOREN?
Den som ändå anses uppnå 

goda levnadsvillkor trots för
sämringar, kan åberopa europe
iska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, 
EKMR/Europakonventionen, 
och dess artikel 8. Denna hand
lar om rätt till skydd för privat 
och familjeliv.

Var och en har rätt till re
spekt för sitt privat och famil
jeliv, sitt hem och sin korre
spondens.

Offentlig myndighet får inte 
inskränka denna rättighet annat 
än med stöd av lag, och om det i 
ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till 

Artikelförfat-
taren Christian 
Källström är 
jurist på Nils-
son Advokater, 
www.nilsson-
law.se, och har 
lång erfaren-
het av rättsfall 
inom LSS.
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Ett gruppbo-
ende någon-
stans i Sverige. 
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statens säkerhet, den allmänna 
säkerheten, landets ekonomis
ka välstånd eller till förebyg
gande av oordning eller brott 
eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers 
fri och rättigheter.

Detta betyder att kommunen 
måste ha ett bra skäl för att 
tvångsförflytta den enskilde, 
och att nyttan för det allmänna 
måste väga tyngre än skadan 
för den enskilde. Ju större 
skada hos den enskilde desto 
större måste nyttan vara för det 

allmänna för att en tvångsför
flyttning ska vara tillåten (se 
gärna KR Gbg 256417 där detta 
uttrycks i den skiljaktiga moti
veringen).

GÄLLER INTE REGELN  
OM RÄTTEN ATT  

LEVA SOM ANDRA?
Tyvärr är det dock ofta så att 
kommunens möjligheter att 
planera och organisera verk
samheten anses vara viktigare 
än den enskildes rätt att få bo 

kvar eller välja önskat boende, 
även om nyttan för kommunen 
sällan påvisas eller sällan är 
särskilt stor. 

Detta sker trots att målet 
med LSS är att den enskilde ska 
kunna leva som andra och att 
verksamheten ska vara grundad 
på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och 
integritet, samt att den enskilde 
skall i största möjliga utsträck
ning ges inflytande och medbe
stämmande över insatser som 
ges.

VAR KAN MAN LÄRA SIG 
MER OM RÄTTEN TILL  
BOENDE ENLIGT LSS?

LSSskolan här på HejaOlika 
och i Föräldrakraft nr 2, 2019 
har på har en lektion som 
handlar om boende.  
LSSskolan kan beställas på 
hejaolika.se/bestall Â
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Därför går många barn miste 
om stora framtida ersättningar

Ditt barns rätt till framtida 
ersättningar för skador 
kan gå förlorad om du 

som förälder anmäler för sent 
till försäkringsbolagen. Om 
något händer är det viktigt att 
förstå vad reglerna om pre
skription innebär. Föräldrarna 
måste inte bara se till att bar
net får vård och behandling, de 
måste även bevaka att skador 
inte anmäls för sent.

VAD INNEBÄR ORDET  
PRESKRIPTION?

Ordet preskription är ett 
juridiskt begrepp som betyder 
att rättsliga följder upphör viss 
tid efter det att händelsen 
inträffat eller beslutet har 
fattats. Detta innebär att om du 
inte anmält skadan eller klagat 
inom en viss tid förlorar du din 
rätt att göra det, och går därmed 
miste om till exempel försäk
ringsersättningar.

VILKA REGLER FÖR  
PRESKRIPTION GÄLLER 
FÖR FÖRSÄKRINGAR?

Nya regler i försäkringsavtals
lagen (FAL) för preskription 
trädde ikraft den 1 januari 2015, 
och det är därför viktigt att se 
vad som står i det försäkringsav
tal som just du har ifall det blir 
aktuellt att anmäla en skada. 

Innan januari 2015 är regeln 
att en skada eller sjukdom ska 
anmälas till försäkringen inom 
tre år från det att du fick känne
dom om skadan eller sjukdo
men. Villkoren för en ersätt
ningsbar skada ska då vara 
uppfylld, om detta inte uppfylls 
förrän efter treårsgränsen är 
det viktigt att motivera varför. 
Det finns en yttersta tidsgräns 
på tio år, den räknas från den 
tidpunkt då skadan orsakades.

– Det är oer-
hört orättvist 
att skadan pre-
skriberas innan 
barnet hunnit 
bli myndig. Ett 
litet barn kan 
inte föra sin 
egen talan och 
om föräldrarna 
inte anmält 
i tid medför 
det att barnet 
går miste om 
ersättningar, 
ibland stora 
belopp, säger 
Marie Nilsson, 
personskade-
rådgivare på Aj 
Personskador. 
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PRESKRIPTION. Som förälder 
räcker det inte att se till att barnet 

får vård. Visste du att du även 
måste bevaka att skador inte 

anmäls för sent?

För skador som är orsakade 
från och med januari 2015 
gäller att du måste anmäla en 
skada inom tio år från den 
tidpunkt då skadan uppstod.

VILKET ANSVAR HAR  
FÖRÄLDRARNA FÖR  

BARNETS FÖRSÄKRINGAR?
Försäkringar är svårt, uppfattas 
som dyrt och kanske lite tråkigt. 
Men när något händer i familjen 
är det väldigt viktigt att känna 
till vad som gäller och vilka 
möjligheter som finns till 
ersättningar. Kanske är det ett 
barn som skadas, eller får en 
sjukdom. 

Barnet kan inte föra sin egen 
talan utan det vilar ett stort 
ansvar på föräldrarna att göra 
det. Föräldrar måste inte bara 
se till att barnet får den vård 
och behandling som behövs, 
utan måste också bevaka och 
skyndsamt anmäla till aktuell 
försäkring, annars riskerar 
skadan att preskriberas. När 
preskriptionstiden gått ut är det 
för sent att ställa ersättningsan
språk till försäkringsbolaget.

Barn har svårare än vuxna 
att beskriva vad som är fel och 
det kan därför ibland vara svårt 
att uppfatta att det faktiskt 
blivit bestående besvär hos 
barnet. Det är därför viktigt att 
alltid anmäla en skadehändelse 
till försäkringsbolaget och be 
om att få återkomma med be
svärsbeskrivning om den från 
början inte är klar.

NÄR HAR BARN  
RÄTT TILL FRAMTIDA  

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING?
Med vissa försäkringar, som 
exempelvis trafikförsäkringen 
och patientförsäkringen, finns 
möjlighet att få ersättning för 
inkomstförlust. 

Det ligger långt fram i tiden 
om det nu gäller ett barn som är 
nyfött eller bara ett par år 
gammalt, men det är mycket 
viktigt att tänka på. Vid allvarli
ga skador, där det finns risk att 
barnet som vuxen inte kommer 
att klara av ett heltidsarbete, 

innebär det att försäkringen kan 
betala en livränta för att kom
pensera för den framtida in
komstförlusten och även för 
pensionsförlusten.

VARFÖR ÄR DET  
MEDICINSKA UNDERLAGET 

SÅ VIKTIGT?
När något händer ditt barn ska 
du inte dröja med att uppsöka 
sjukvården, utan göra detta 
direkt, så att skadehändelsen 
finns dokumenterad i en journal. 
Kontrollera sedan vad som står i 
journalen och att läkaren 
uppfattat er och ert barn kor
rekt. Om det finns felaktiga 
uppgifter i journalen, kontakta 
läkaren och be om ändring. Vid 
en framtida bedömning av rätt 
till eventuell försäkringsersätt
ning är det helt avgörande vad 
som står i det medicinska 
underlaget.

Om det går för många tim
mar eller dagar efter skadehän
delsen innan man uppsöker 
vården ökar risken att försäk
ringsbolaget inte anser att 
besvären har uppstått i, eller 
har ett direkt samband med, 
den händelse som föräldrarna 
beskriver.

VAD GÄLLER OM UNGA 
VUXNA VILL HA  

ERSÄTTNING  
FÖR GAMLA SKADOR?

Vi på Aj Personskador har ibland 
blivit uppringda av unga vuxna 
som ställt frågor om skadebe
svär eller fula ärr efter en skada. 
När vi frågar när och var detta 
hände kan det ibland vara så att 
händelsen ägde rum på försko
lan för mer än tio år sedan. 

Om skadan aldrig anmäldes 
då innebär det att ärendet är 
preskriberat, och att man inte 
kan få försäkringsersättning.

HUR ANMÄLER MAN  
PATIENTSKADOR I VÅRDEN 

SOM GÄLLER BARN?
Om du som förälder misstänker 
att ditt barn kan ha skadats inom 
vården måste du anmäla saken 
till Patientförsäkringen LÖF. Det 



B – 13   DEL B – FÖRÄLDRAKRAFT  NR 4, 2019

✃

gäller även om ni som föräldrar 
misstänker att något gick fel vid 
förlossningen och att det medförde 
en skada på ert barn. 

Även här gäller att så skyndsamt 
som möjligt anmäla skadan, så att 
ditt barns rätt till framtida ersätt
ning inte går förlorad på grund av att 
du som förälder anmälde för sent.

DÄRFÖR BÖR REGLERNA FÖR 
PRESKRIPTION ÄNDRAS

När det gäller barnskador är det 
oerhört orättvist att skadan preskri
beras innan barnet hunnit bli myndig. 
Ett litet barn kan inte föra sin egen 
talan och om föräldrarna inte tillva
ratagit sitt barns intresse och anmält 
till försäkringsbolaget i tid medför 
det att barnet går miste om ersätt
ningar, ibland stora belopp. 

Vi på Aj Personskador vill därför 
se en ändring så att preskriptionsti
den inte börjar förrän barnet fyllt 18 
år, för att ge barnen en rimlig chans 
till att få rätt ersättning.

FYRA TIPS TILL ENSKILDA
1. Uppsök sjukvården direkt efter 
en skadehändelse. Tänk inte att du 
ska avvakta och se, utan handla 
direkt!

2. Tänk på att vad som journalförs 
är helt avgörande för fortsättningen i 
ett skadeärende hos försäkringsbola
get. Var tydlig i kontakten med 
läkaren, kontrollera vad som noterats 
i journalen och, om något blivit fel, 
begär ändring.

3. Ta reda på vilken eller vilka 
försäkringar du ska anmäla skadan 
till. Om det är en patientskada ska du 
anmäla till LÖF, om det är en olycks
fallsskada kan det bli aktuellt att 
anmäla till flera försäkringsbolag. 
Kontrollera vilka privata försäkringar 
som finns och om kommunens 
olycksfallsförsäkring för barn kan 
vara aktuell att anmäla till, många 
kommuner har sina barn försäkrade 
på heltid det vill säga dygnet runt, 
även på loven. 

4. Känner du att du behöver hjälp 
med ditt eller barnets skadeärende 
– kontakta juridiskt kunnig person. 
Bevaka att skadeärendet inte stängs, 
preskriberas. Om du tillhör ett 
förbund kan det kanske finnas  
jurist som du som medlem kan få 
hjälp av. Â

M̂arie Nilsson, personskaderådgi-
vare på Aj Personskador, har de 
senaste 12 åren arbetat med för-
säkringsfrågor på ombudssidan i 
personskadeärenden. Hon möter 
personer som drabbats av svårig-
heter efter olika händelser som 
bland annat medfört funktions-
nedsättningar, sjukskrivningar och 
en försämrad ekonomi.

 

Daglig verksamhet är en av fyra verksamheter inom 
Move & Walk. 

DV är ett led i den kedjan vi byggt upp med grund- 
och gymnasiesärskola, för att kunna erbjuda 
kontinuitet och stöd för livslång aktivitet och lärande. 

Alla verksamheter har ett nära samarbete och utbyter 
kompetens och erfarenheter.

Läs mer på www.movewalk.se eller kontakta 
oss på info@movewalk.se

“På Daglig Verksamhet i Solna 
har jag äntligen hittat ett arbete 
där jag räknas och får utvecklas”
           Henke
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GE ALDRIG UPP DIN KAMP 
FÖR ATT FÅ RÄTT STÖD

Många drabbas av stora 
svårigheter efter olika 
händelser som medfört 

funktionsnedsättningar, sjuk
skrivningar och en försämrad 
ekonomi. Jag möter klienter 
som vittnar om att det inte 
enbart är ett trauma de råkat ut 
för, utan även en långdragen 
process med att försöka få hjälp 
inom vården för att om möjligt 
kunna återgå i arbete eller sko
la. Inte enbart vårdkontakterna 
är problematiska,utan också 
kontakten med myndigheter, 
framförallt Försäkringskassan.

VÄXANDE PROBLEM MED 
AKTIVITETSERSÄTTNING

Problemen ökar för unga 
personer med olika funktionsva
riationer, som kanske under 
flera års tid erhållit aktivitetser
sättning från Försäkringskassan. 
Efter avslutade gymnasiestudier 
dras aktivitetsersättningen in 
för många, och de ska anmäla 
sig till Arbetsförmedlingen och 
söka arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. 

I andra fall kan det vara att 
aktivitetsersättning har utbe
talts under flera år, men när 
den vid 30 års ålder ska övergå i 
en sjukersättning så ifrågasätts 
ansökan och de stöter plötsligt 
på problem. 

De har då levt på aktivitets
ersättning mellan 19 och 30 års 
ålder, kanske på grund av med
födda allvarliga funktionsned
sättningar. I båda fallen har 
inget hänt i hälsotillståndet, 
men efter flera år med aktivi
tetsersättning anser handlägga
re på Försäkringskassan nu att 
medfödda svårigheter är bort

Under de 
senaste 12 åren 
har Marie Nils-
son arbetat 
med försäk-
ringsfrågor på 
ombudssidan i 
personskade-
ärenden. 

FOTO: LINNEA 
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l Förbered dig noga.  
l Begär omprövning.  

l Ta hjälp av experter.  
Råden i denna artikel  
ges av Marie Nilsson, 

personskaderådgivare  
på Aj Personskador.

blåsta och personen i fråga ska 
ut på arbetsmarknaden, och 
nekas därför fortsatt aktivitets
ersättning eller sjukersättning.

De drabbade hänvisas till 
Arbetsför medlingen, trots att 
många har kognitiv funktions
nedsättning, och svårt att ens 
förstå och komma ihåg att de 
ska skriva in sig som arbetssö
kande. Nu ökar säkerligen 
svårigheterna när Arbetsför
med lingen stänger kontor. Vem 
hjälper dem med att skriva in 
sig och att söka ett arbete? 
Knappast en assistent utan 
troligare en förälder sedan LSS, 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, mer 
eller mindre har havererat.

VIKTEN AV ETT  
BRA LÄKARINTYG

Ofta begär handläggaren på 
Försäkringskassan att patient
ansvarig läkare ska besvara 
frågor och komplettera tidigare 
intyg. Om läkaren inte anser att 
det behövs något ytterligare 
påminner Försäkringskassan en 
gång och sedan beslutar de på ett 
ofullständigt medicinskt under
lag. Följden kan då bli att Försäk
ringskassan avslår ansökan om 
aktivitetsersättning eller sjuker
sättning. 

Vår erfarenhet av läkarintyg 
är att de klienter som kan kom
municera med sin läkare, lämna 
synpunkter och kanske till och 
med utforma sina egna intyg 
lyckas bäst hos Försäkrings
kassan. Men det ska inte vara 
patientens uppgift att utforma 
sitt eget läkarintyg och det är 
dessutom omöjligt om man har 
nedsatt kognitiv förmåga.

Ett känsligt problem är att 
man vid läkarbesöket måste ta 
upp alla de svårigheter som 
personen i fråga har, för att få 
ett intyg som berättigar till 
ersättning från socialförsäk
ringen. Det kan bli bekymmer
samt eftersom man ju vill se alla 
bra förmågor och funktioner 
som en person har. 

Handläg garen på Försäk
ringskassan utgår från vad som 

står i intyget, det är därför 
mycket viktigt att vara väl 
förberedd inför läkarbesöket. 
Begär att få läsa intyget och att 
ha möjlighet att få justera om 
något blivit fel, innan det skick
as in till Försäkrings kassan.

VAD GÖR KOMMUNERNA?
Vilket ansvar tar kommunerna? 
Vad gör din kommun? Efter 
avslutade gymnasiestudier, hur 
ser möjligheterna ut för eleverna 
som tagit examen från gymna
siesärskolan? 

De ungdomar som beviljas 
aktivitetsersättning från För
säkringskassan ska erbjudas 
sysselsättning av kommunen, 
men hur ser det ut ute i kommu
nerna? Vad vi förstår så är det 
ofta svårt att få en meningsfull 
sysselsättning. Åter faller 
mycket arbete på föräldrarna 
med att föra sitt barns talan. Ett 
stort problem är att hitta indivi
duella lösningar, det går inte att 
få alla att passa in i samma mall.

TIPS TILL ENSKILDA
1. Var väl förberedd inför ditt 
läkarbesök, gör en lista över 
dina besvär och hur de påverkar 
dig. Listan kan du lämna till 
läkaren. Det är alltid lätt att 
glömma något vid mötet.

2. Vid avslag från 
Försäkringskassan – begär 
omprövning, ta hjälp av din 
läkare för kompletterande intyg. 
Kontrollera vilken tid du har på 
dig att återkomma till 
Försäkringskassan.

3. Vid nytt avslag från 
Försäkringskassan – gå vidare 
med begäran om prövning i 
Förvaltningsrätten, ta fortsatt 
hjälp av läkare för komplette
ring. Känner du att du behöver 
ytterligare hjälp – kontakta 
juridiskt kunnig person. Viktigt 
att du kontrollerar vilket datum 
du har att passa vid överklagan.

4. Ge inte upp! Â

ĤUR KOM-
MER VI 
FRAMÅT? 
Hur kan vi 
påverka 
nuvarande 
socialför-
säkrings-
system? Vi 
hoppas på 
en debatt 
så att pro-
blemen 
uppmärk-
sammas 
och att alla 
som har 
möjlighet 
påverkar 
beslutsfat-
tarna.
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Så blev spelklubb en jättesuccé 
för unga med autism

Du som kan det där med 
spel och vet hur ungdo-
mar med autism ska 

bemötas, kan du starta något 
för dem? Den frågan fick Ric
hard Hernach att dra igång 
”Spelklubben” som blivit en 
stor succé som många andra nu 
vill kopiera.

För nio år sedan såddes fröet 
till den idag blomstrande verk
samheten som får barn och 
ungdomar med neuropsykia
triska diagnoser att finnas i ett 
socialt sammanhang på sina 
egna villkor och förenas med 
varandra och ledare i sitt stora 
intresse, spel.

Spelklubben är en verksam
het som drivs inom lägerverk
samheten i Göteborgs stad.

Det är ett exempel på en 
verksamhet som uppstått efter 
ett tydligt behov efterfrågat av 
föräldrar och där en kommun 
lyssnat och utformat en verk
samhet. En verksamhet som nu 
gör skillnad för många unga och 
deras familjer.

Spelklubben har gått från två 
till 58 deltagare. Spelledare 
Richard Hernach har varit med 
från början. Verksamheten 
började i en stadsdel men är nu 
en verksamhet för hela staden. 
Richard arbetade på ett kort
tidsboende när hans chef sökte 
upp honom och frågade om han 
kunde starta något för unga 
med autism.

FÖRÄLDRAR EFTERLYSTE
Richard tog sig an uppdraget 
som kom till efter att föräldrar 
till några barn som hade lång 
skolfrånvaro och var så kallade 
hemmasittare frågat vad LSS 
kunde göra för dem.

Eftersom de hade svårt att 
lämna hemmen och bara hade 

ett stort intresse, spel, så passa
de de inte in i den lägerverk
samhet och de andra LSS
insatser som stadsdelen erbjöd.

Efter många lokalbyten, byte 
till stadsgemensam förvaltning 
och ett stort utvecklinsarbete 
har spelklubben nu egna lokaler 
och har blivit en stor verksam
het. I de nya lokalerna finns 
äntligen en plats som är väl 
anpassad för verksamheten och 
Richard tycker att det är en stor 
förbättring att slippa vara i 
någon annans lokaler.

Det är viktigt för deltagarna 
att lokalen inte påminner om 
skola eller sjukvårdslokaler, två 
miljöer de flesta deltagare har 
dåliga vibbar runt. I spelklub
bens lokaler råder lugn och det 
finns möjlighet att spela både 
på datorer, konsoler och bräd
spel. Det finns också pingisbord 
och ett ständigt uppdukat fika
bord. Det ska vara ett ställe där 
man får må bra.

EN PLATS DÄR MAN  
HITTAR VARANDRA

Deltagarna är mellan 1128 
år. De är indelade i grupper om 
högst 16 deltagare som kommer 
till verksamheten en dag varan
nan helg, eller en eftermiddag i 
veckan. Grupperna är indelade 
efter åldrar och typ av spel som 
de gillar. Varje grupp har fyra 
spelledare.

Spelklubbens deltagare trivs 
eftersom klubben blir en social 
plats där alla har liknande 
intressen. Spelledarna ger 
socialt stöd, så att deltagarna 
hittar varandra. Deltagarna 
jobbar med sig själva för att 
utvecklas och våga sig på mer 
sociala kontakter när de upp
täcker hur bra de mår av dem.

Det bästa med att jobba som 
spelledare är att se den stora 
utveckling ungdomarna gör, 
ibland på mycket kort tid och få 
vara en del av denna utveckling.

Andra kommuner har hört 
talas om spelklubben, och flera 
av dem har hört av sig och vill 
starta egna klubbar. Richard 
delar med sig av sina råd.

Nu vill många andra 
kommuner kopiera  
framgångarna med 

satsningen i Göteborg 

Rickard  
Hernach. 
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SJU STEG  
TILL LYCKAD 
SPELKLUBB

1. Ha koll på vad behovet är. 
Vad behöver individen? Vad är 
meningsfull fritid för denna 
individ som kanske inte litar på 
vuxna och är socialt utbränd? 
Möt upp deltagares intressen 
och behov.

2. Personal ska ha högt 
deltagarfokus och verkligen 
kunna spel och hålla sig uppda
terade, annars får de inte 
deltagarnas förtroende. 
Spelledarna behöver själva vara 
bra på att kommunicera i 
spelens värld och kunna ge 
deltagarna stöd i att ha en sund 
kommunikation.

3. En egen lokal är värdefull, 
tänk en mix mellan 90talets 
internetcaféer och en ungdoms
gård. Utrusta lokalen med olika 
typer av möbler och spel. Har ni 
en bra utomhusmiljö kan ni 
också hänga utomhus en del av 
dagen med de som vill.

4. Pressa aldrig en deltagare, 
locka till att prova nytt, men låt 
det ske på deltagarens villkor.

5. Ha en väl strukturerad 
dag, arbeta med tydliggörande 
pedagogik så att deltagarna får 
en tydlig struktur och förutsäg
barhet.

6. Håll er till en målgrupp. 
I många andra verksamheter
blandas deltagare med neuro
psykiatriska diagnoser med
deltagare med till exempel
intellektuell funktionsnedsätt
ning. Låt detta bli en plats för
en målgrupp i taget.

7. Var beredd på att möta 
många fördomar om spel, kom 
ihåg att spel är en social aktivi
tet som lockar människor att 
mötas. Â

Skribenten 
Annelie Karlsson 
driver företaget 
Funkkonsulten 
som arbetar 
med utbildning 
inom särskilda 
behov.

FOTO: LINNEA 
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Det skriver Marie Nilsson, Aj 
Personskador. I den här artikeln 
tipsar hon om vad man själv kan 
göra för att få bättre hjälp inom 
vården.

HUR KAN JAG  
KLAGA PÅ VÅRDEN?

Sedan 1 januari 2018 gäller nya 
regler för klagomålshantering 
inom vården. Detta innebär att 
patienten inte längre ska anmäla 
felbehandlingar eller föra fram 
sitt klagomål till IVO, Inspek
tionen för vård och omsorg, 
utan ska vända sig till den 
vårdinrättning som har brustit. 

Vi på Aj Personskador är 
oroade över hur patientens 
ställning därmed försämras.
Vilken patient vågar lita på att 
den vårdinrättning som begått 
felet inte är jävig när de ska 
utreda vad som hänt? Vilka 
rutiner har varje enskild vård
inrättning och hur kontrolleras 
det att utredningen är opartisk 
och objektiv? Vi tror att många 
drabbade inte orkar anmäla när 
man råkat illa ut i vården.

När det skett en felbehand
ling är det inte ovanligt att 
journalföringen visar sig vara 
bristfällig och att viktig infor
mation saknas när händelsen 
sedan ska utredas.

Det är viktigt att som patient 
känna till att varje landsting 
eller region har en patient
nämnd som man kan vända sig 
till och få hjälp med att föra 
fram sitt klagomål till aktuell 
vårdinrättning.

I VILKA FALL KAN IVO  
UTREDA MITT ÄRENDE?

Under vissa förutsättningar kan 
IVO utreda klagomål efter att 

patienten vänt sig till vården 
eller patientnämnden. IVO har 
bara skyldighet att utreda 
händelser som medfört en 
bestående skada, väsentligt ökat 
vårdbehov eller där patienten 
avlidit.

KAN JAG FÅ NÅGON  
ERSÄTTNING?

Om du till följd av utebliven eller 
fördröjd diagnos, eller efter en 
felbehandling, fått ett försämrat 
hälsotillstånd och bestående 
men råder vi dig att så snart du 
förstått att du råkat ut för en 
skada i vården anmäler den till 
Landstingens Ömsesidiga 
Försäk rings bolag, LÖF, som 
handlägger patientförsäkringen 
som avser landstingssjukvården.

Visar LÖF:s utredning att 
dina besvär har samband med 
en felaktig behandling har du 
rätt till ersättning. Det är därför 
viktigt att du anmäler till LÖF 
eller, om det gäller en privat 
vårdgivare, tar reda på deras 
patientförsäkring och anmäler 
dit.

JAG FÅR INGEN HJÄLP  
AV MIN LÄKARE,  

VAD SKA JAG GÖRA?
Tänk efter vad det är som inte 
fungerar i din kontakt med din 
läkare. Förstår ni varandra? Har 
läkaren uppfattat vad det är du 
behöver hjälp med? Föreligger 
det något missförstånd som kan 
redas ut?

Vi på Aj Personskador läm
nar ibland rådet att byta läkare, 
byta vårdcentral eller till och 
med byta sjukhus. Det kan 
ibland vara aktuellt att skriva 
egenremiss för att komma till 
en annan regions sjukhus för 
utredning och behandling.

När det handlar om att läkare 
ska utfärda intyg för sjukskriv
ning är det oerhört viktigt att 
kompetensen finns att uppfatta 
besvärsbilden hos patienten och 
tydligt påvisa i intyget vad som 
sätter ner arbetsförmågan. Kan 
läkaren inte detta är det absolut 
läge att byta till annan läkare. 

Ett bristfälligt läkarintyg kan 
medföra att Försäkringskassan 
nekar ersättning från socialför
säkringen.

Vi har i Läkartidningen nr 15, 
2018, läst att flera regioner 
inför riktlinjer för hur man ska 
neka patienterna att byta läka
re. Det sänker patientens rätt 
till adekvat vård och behand
ling. I vårt uppdrag som juridis
ka ombud i personskadeären
den vet vi att klientens framtid 
står och faller med om klienten 
har tur att få en bra läkarkon
takt, som förstår, kan göra sig 
förstådd och även kan uttrycka 
sig på ett tydligt och bra sätt i de 
läkarintyg som Försäkrings
kassan och försäkringsbolag 
efterfrågar. Vi har alltför många 
gånger uppgivet läst bedrövliga 
intyg som inte går att förstå. Vi 
har haft gråtande klienter som 
inte vet vart de ska vända sig för 
att få ett sakligt och bra medi
cinskt underlag för att kunna 
erhålla sjukpenning eller annan 
förmån från socialförsäkringen, 
ersättning från försäkringsbo
lag eller framförallt rätt vård.

Som skadad eller sjuk är 
många beredda att resa långt 
bara man vet att rätt utredning 
och behandling kan ges.

JAG HAR PROBLEM MED 
FÖRSÄKRINGSKASSAN 

OCH MIN LÄKARES INTYG, 
VAD SKA JAG GÖRA?

När vi har kontakt med läkare 
som arbetar på vårdcentral hör 
vi ofta ”varför ska jag sjukskriva 
den här patienten, hen kommer i 
alla fall inte få det godkänt av 
Försäkringskassan”. Då undrar 
vi vems sida läkaren står på.

Vi har ärenden som efter 
flera år till slut har fått rätt i 
Förvaltnings rätten eller Kam
marrätten och Försäkrings
kassan ska enligt domen utbeta
la ersättning retroaktivt. I dessa 
fall är det av största vikt att 
klienten i fråga kontinuerligt 
fortsatt varit sjukskriven. Om 
inte kommer Försäkringskassan 
meddela att förvisso har hen 

HUR HITTAR MAN RÄTT I 
DEN OJÄMLIKA VÅRDEN?

Under de 
senaste 12 åren 
har Marie Nils-
son arbetat 
med försäk-
ringsfrågor på 
ombudssidan i 
personskade-
ärenden. 
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Vi har dagligen kontakt med skadade 
eller sjuka klienter från olika delar av 
hela Sverige. Vi ser att det är stor skill
nad på vilken vård man får beroende 
på var i landet man bor, vem man är 
och vilken läkare man träffar. 
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rätt till sjukpenning men vi ser 
ett glapp här där det saknas 
sjukintyg så då blir den sjuk
penninggrundande inkomsten 
noll, och vi kan därför inte 
utbetala någon ersättning.

Vi vet att många läkare på 
vårdcentraler är rädda för 
Försäkringskassan, därför 
kryssar man i fel rutor och man 
skriver gärna ”enligt patien
ten…” vilket förminskar värdet 
av ett intyg. 

Ett annat vanligt fel är att 
läkarna sjukskriver i korta 
perioder fast man med sunt 
förnuft vet att patienten aldrig 
kommer att komma tillbaka i 
arbete på heltid. Detta hämmar 
möjligheten för patienten att 
ansöka om sjukersättning eller 
arbetsskadelivränta. Försäk
rings kassan kan i sådana intyg 
inte utläsa att patienten i fråga 
har en varaktig nedsättning av 
arbetsförmågan. Sjukskrivning 
på detta sätt kan pågå under 
flera år med enbart någon eller 
några veckors sjukskrivning åt 
gången. Har då läkaren dessut
om kryssat i att prognosen är 
att patienten kommer att kunna 
återgå i sitt arbete är det helt 
kört med sjukersättning eller 
arbetsskadelivränta.

Vi råder alla att noga läsa 
igenom sina läkarintyg, är det 
en klient hos oss ber vi dem läsa 
upp vad som står eller skicka en 
kopia. Ibland kan vi direkt säga 
att det är ganska bra skrivet, 
men fel ruta är ikryssad, så det 
kommer bli avslag direkt. Vårt 
besked till klienten blir då att gå 
tillbaka till läkaren och be om 
rättelse av intyget.

DÄRFÖR MÅSTE LÄKARE 
TÄNKA PÅ

Det vore önskvärt om läkar
kåren tar utfärdande av läkarin
tyg på allvar. Även om man 
anser att Försäkringskassans 
frågor är irrelevanta måste de 
besvaras, eftersom patientens 
framtid står på spel. Det får inte 
förekomma att läkare lägger 
Försäkringskassans post längst 
ner i högen eller helt enkelt 
bestämmer sig för att de kom
pletterande frågorna är irrele
vanta och därför inte behöver 
besvaras. Vi har klienter som 
måste tjata på sina läkare för 
att de ska besvara frågorna från 
Försäkringskassan, och det är 
inte ok. Ibland kommer svaren 
in för sent, eller inte alls, och då 

fattar Försäkringskassan beslut 
om att neka sjukpenning. Detta 
ökar ångesten och sjukdomsbil
den hos patienten. Har man en 
läkare som inte formulerar 
intyg bra eller inte besvarar 
Försäkringskassans frågor är 
det dags att byta läkare och 
förmodligen vårdcentral.

Läkare har en gedigen medi
cinsk utbildning, till skillnad 
från handläggaren på Försäk
rings kassan eller försäkrings
bolaget. När handläggaren trots 
det underkänner läkarens 
medicinska bedömning gäller 
det för patientansvarig läkare 
att gilla läget och hantera situa
tionen enligt Försäkringskas
sans eller försäkringsbolagets 
spelregler, det vill säga prompt 
sända in önskade komplette
ringar, kryssa i rätta rutor och 
så vidare. Tänk på vem som ska 
läsa intyget, formulera dig så att 
mottagaren förstår vad som me
nas. Uteblivna svar och kom
pletteringar drabbar patienten.

Tappar klienten sin ersätt
ning från socialförsäkringen 
kommer hen inte få någon 
ersättning från till exempel sitt 
trafikförsäkringsbolag heller. 
Klienten blir då hänvisad till 
kommunen för att ansöka om 
ekonomiskt bistånd, försörj
ningsstöd. Vi ser alltför många 
tragiska fall där ekonomin 
kraschar och klienten blir helt 
utslagen för resten av livet. När 
klienten inte längre kan betala 
hyran blir hen vräkt från sin 
bostad och får det väldigt svårt 
att komma på banan igen.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT 
MED FÖRTROENDE OCH 

TROVÄRDIGHET?
Vi ser ofta allvarliga brister i 
journalföringen. Varför skriver 
man till exempel att ”alla vi 55+ 
är ju lite trötta”? Kanske kan det 
finnas en skillnad om man är 
55+ och arbetar som läkare eller 
har arbetat 30 år inom tung 
industri med fysiskt tunga 
arbetsuppgifter.

”Patienten vill bli sjukskri
ven och vill bli sjukpensionär.” 
Nedlåtande noteringar är ingen 
hjälpt av, framförallt inte pa
tienten. I detta fall framgick 
dessutom i journalunderlaget 
läkarens irritation över språk
problemen, men inget försök till 
att inför nästa återbesök boka 
in en tolk. Patienten tappade sin 
sjukpenning, blev nollad hos 

Försäkringskassan eftersom 
han inte förstod att även sjuka 
patienter ska anmäla sig som 
arbetsför hos Arbetsför med
lingen, för att skydda sin sjuk
penninggrundande inkomst.

Om läkaren inte tycker om 
sin patient eller anser hen som 
icke trovärdig borde det finnas 
etiska regler för hur läkare ska 
agera. Att ge utlopp för sitt 
tvivel i nedlåtande journalnote
ringar eller uppenbart bristfäl
liga sjukskrivningsintyg som 
leder till indragen sjukpenning 
är beklämmande. Det rätta 
borde vara att läkaren säger till 
patienten att ”jag som läkare 
uppfattar inte den besvärsbild 
som du beskriver som arbets
hindrande och därför kan jag 
inte utfärda ett läkarintyg, men 
jag sätter upp dig till en kollega 
för en second opinion”. Det 
skulle vara ärligare och bättre 
än att låta patienten tro att 
läkaren tog seriöst på vad hen 
sa och skriver något riktigt bra.

VILKEN BETYDELSE HAR 
KOMMUNIKATIONEN  
PATIENT – LÄKARE?

När det handlar om mötet 
mellan patient och läkare är 
kommunikationen av största 
vikt. Att patienten i läkarens 
ögon är trovärdig och att 
patienten känner ett förtroende 
för läkaren. Vi har tidigare 
skrivit om bristfälliga läkarin
tyg. Svenska läkare kan skriva 
bedrövliga intyg på grund av 
okunskap, ointresse eller kanske 
stress.

Från många utländska läkare 
ser vi intyg som är obegripliga 
till följd av att läkaren 

Vi läser i Läkartid-
ningen nr 7, 2018 att 
Bräcke diakoni i Väst-
sverige har inrättat 
särskilda sjukskriv-
ningsteam för att 
ge patienterna mer 
tid och kontinuitet 
och att detta enligt 
läkarna upplevs som 
att det blir bättre 

för både patienterna och professionen. Det här är en 
arbetsmodell som vi hoppas att övriga landet tar efter. 
Då vet både läkaren och patienten att de har tid på sig 
att lyssna och berätta. Många patienter är nu så stres-
sade över allt de vill ha sagt vid sitt läkarbesök att de 
glömmer hälften. Läkarna är lika stressade och missar 
att notera vissa saker som patienten tar upp.
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inte behärskar svenska 
språket ordentligt, eller för att 
de är främmande för svensk 
kultur och svenskt regelverk. Vi 
har tyvärr alltför många exem
pel på att patienten inte har 
kunnat göra sig förstådd och 
inte kunnat förstå läkaren. Det 
är oklart om verksamhetsan
svarig har tänkt på patientsä
kerheten.

Om jag som icke svenskta
lande patient har en läkartid 
kan jag boka in en tolk som 
hjälp vid mitt läkarbesök. Finns 
motsvarande möjlighet för den 
som är svensktalande men som 
fått en läkartid till en icke 
tillräckligt svensktalande läka
re? Vi vill förtydliga att det 
finns många läkare i Sverige 
med utländsk bakgrund som är 
utmärkta läkare.

VAD SKA JAG GÖRA NÄR 
JAG INTE FÖRSTÅR MIN 

LÄKARE?
Ett enkelt exempel är en 17 årig 
flicka som sökte för magbesvär 
hos en vårdcentral i Västernorr
land. Den läkare som hon 
träffade talade mycket bristfällig 
svenska. Hon uppfattade att han 
ville att hon skulle beskriva 
vilka besvär hon hade. När hon 
hade beskrivit sina magbesvär 
så frågar läkaren om hon har 
problem med magen. 

Han förstod uppenbarligen 
inte vad hon sa, och hon förstod 
inte vad han sa. Efter en stund 
förstod hon att besöket var 
över. I detta fall fick patienten 
hjälp eftersom hennes pappa är 
överläkare på ett sjukhus och 
blev bestört över detta bemö
tande i primärvården. Han tog 
kontakt med verksamhetsche
fen på vårdcentralen och fråga
de om det verkligen skulle gå 
till så här. Patienten fick då 
hjälp med byte av läkare.

Med de nya riktlinjer som 
som finns i vissa regioner kan 
detta vara omöjligt. Vilket råd 
ska vi då ge de klienter som 
råkar ut för samma sak? Alla 
har inte en läkare i familjen 

som kan hjälpa till. Vårt råd 
förblir fortsatt att byta läkare.

SKA JAG SJÄLV TALA  
OM FÖR LÄKAREN VILKA 

UTREDNINGAR  
SOM KRÄVS?

Ja, det kanske du behöver göra 
för att till exempel din sjukskriv
ning ska godkännas.

Alla vet vid det här laget att 
Försäkringskassan efterfrågar 
objektiva utredningar och det 
är därför viktigt att alla be
handlande läkare tänker till. 
Vilka prover kan vara aktuella 
eller vilken annan åtgärd med 
till exempel remiss för multi
modal rehabilitering kan vi 
skicka patienten på?

En stor patientgrupp är de 
som drabbats av stressrelatera
de sjukdomar och; glöm inte 
bort att ta en mängd prover 
samt att kontrollera blodtryck 
och hjärta. Saknas det i under
laget till Försäkringskassan 
kommer patienten troligen inte 
få sin sjukpenning eftersom det 
saknas objektiva fynd. Att 
patienten gråter sig genom hela 
samtalet och upplevs som 
deprimerad räcker inte i bemär
kelsen objektiva fynd.

JAG BEHÖVER REMISS FÖR 
FORTSATT UTREDNING, 

MEN MIN LÄKARE VÄGRAR. 
VAD SKA JAG GÖRA?

Om du är säker på vilken slags 
utredning eller specialistkontakt 
du behöver ska du kontakta den 
vårdinrättningen direkt och 
fråga hur du ska gå tillväga. Du 
kan alltid skriva en egenremiss.

Vi ser ofta att klienter fast
nar på vårdcentralen, där läka
re vägrar remittera för ytterli
gare utredning. Detta leder till 
att klienten får det extra käm
pigt och i flera av våra fall blir 
tvungen att skriva en egenre
miss för att resa till annan 
region för utredning och be
handling, ibland även för privat 
vård som de får bekosta själva. 

VART ÄR  
VÅRDEN PÅ VÄG?

Vården i Sverige är ojämlik och 
det handlar mycket om att ha tur 
för att komma rätt i vårdkaoset.

De klienter som kommer till 
oss och ber om hjälp gör det av 
en anledning. De har råkat ut 
för personskada, sjukdom eller 
felbehandling – både vuxna och 
barn – och har inte fått hjälp 
vare sig inom vården eller hos 
försäkringsbolagen. Felbehand
lingar är svåra, både med tanke 
på att ansvarig vårdinrättning 
ska göra utredningen om sig 
själva och att det fortfarande 
brister i journalnoteringar just 
när det handlar om felbehand
lingar, man vill helt enkelt inte 
erkänna att något gick fel.

Grunden för all ersättning är 
att det medicinska underlaget 
är adekvat. Med ett bristfälligt 
underlag nekas ersättning från 
socialförsäkringen, och även 
från försäkringsbolag.

Samhället och myndigheter 
som Försäkringskassan kom
mer knappast att förändras 
nämnvärt under överskådlig 
framtid. Försäkringskassans 
rutiner lär inte gå att påverka, 
så därför måste läkarkåren tills 
vidare följa deras spelregler, 
hur bisarra de än förefaller. Â

1. Tänk igenom vad som inte fungerar  
i läkarkontakten och överväg  
alternativen, till exempel byte läkare 
och vårdcentral.

2. Vid misstänkt felbehandling:  
anmäl alltid din skada till LÖF.

3. Vid klagomål och anmälan om  
brister i vården: kontakta både aktuell 
vårdinrättning och patientnämnden i 
din region.

4. Läs alltid noga igenom läkarintyg 
och journaler. Vid felaktigheter  
kontakta din läkare för ändring.

Fyra tips

LSS-SKOLAN  
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org



Tror du på bilden av att Sveriges ekonomi blivit allt mer 
pressad av ökande kostnader för personer med funk
tionsnedsättning och sjukdom? I så fall har du blivit 

grundlurad. 
I själva verket har kostnaderna för socialförsäkringen 

halverats sedan 1990talet i förhållande till BNP, bruttona
tionalprodukten.

Under 2018 var kost
naderna i relation till 
BNP de lägsta på 35 år. 
Det visar Försäkrings
kassans rapport ”Social
för säkringen i siffror 
2019”.

”År 2018 motsvarade 
utgifterna för socialför
säkringen 4,7 procent av 
BNP och nivån är den 
lägsta under de senaste 
35 åren”, skriver Försäk
ringskassan.

En förklaring till att 
kostnaderna har fortsatt 
minska år efter år är att flera av stöden till personer med 
funktionsnedsättningar har försämrats, däribland assistans
ersättningen och bilstödet.

Många politiker och beslutsfattare har målat upp en bild 
av ”skenande” kostnader på det sociala området, men det 
stämmer alltså dåligt med svensk ekonomis utveckling.

HejaOlika har dock uppmärksammat den verkliga utveck
lingen i flera artiklar under de senaste åren i en rad artiklar. 
Precis som vi har publicerat en mängd praktiska guider för 

dig som är i behov av stöd och service. På dessa sidor 
bjuder vi på några aktuella artiklar med tips och råd.

Trevlig läsning!
Valter Bengtsson
Chefredaktör

Sociala stöden 
blir allt billigare

Det är de relativa kostnaderna för sjukdom och 
funktionsnedsättning som minskat allra snab-
bast de senaste åren, enligt Försäkringskassans 
statistik. Diagrammet är från rapporten Social-
försäkringen i siffror 2019.
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