
 

 

”Min son fick till slut 

jourboende, men det var först 

när jag höll på att kollapsa” 
En enkätundersökning om socialtjänstens och 

omsorgens insatser till barn med neuropsykiatriska 
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Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för 

våra medlemsgrupper. I denna rapport fokuserar vi på våra medlemmars erfarenheter av att 

vara i kontakt med och få stöd från socialtjänsten och annan kommunal omsorg. 

Vill du veta mer? Hör av dig till Attentions kansli, e-post: kansliet@attention-riks.se eller växel: 

08-120 488 00 

Stockholm 2015-04-20 
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort och uppriktigt tack till alla er som tog sig tid att svara. Attention ser era svar som 

ett stort och viktigt bidrag till ökade kunskaper om hur kontakten med socialtjänsten ser ut för våra 

medlemmar. Era svar är en viktig del i vårt fortsatta arbete för att påverka landets kommuner och 

myndigheter att utveckla sin verksamhet vidare. 
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RESULTATET I KORTHET 

 1 040 föräldrar har svarat på enkäten, varav 88 % är mammor. Av barnen som svaren avser 

är 67 % pojkar. 

 Den vanligaste funktionsnedsättningen är ADHD/ADD/DAMP, vilket 77 % av barnen har. Näst 

vanligast är Aspergers syndrom, som 36 % har. 435 svaranden uppger båda diagnoserna.  

 65 % av föräldrarna anger att de får extra ekonomisk ersättning i form av vårdbidrag. 

 52 % av föräldrarna har tagit kontakt med socialtjänsten på eget initiativ. 19 % fick kontakt 

med socialtjänsten genom orosanmälan. 

 61 % anger att de har beviljats, eller delvis beviljats, de insatser som de bad om. I de familjer 

där föräldern även själv har en funktionsnedsättning är motsvarande siffra 48 %. 

 De vanligast förekommande insatser som familjerna har blivit beviljade är kontaktperson (27 

%), korttidsvistelse utanför det egna hemmet (22 %) eller samtalsstöd för barn eller förälder 

(21 %) 

 Den vanligaste orsaken till att man inte har beviljats stöd är att man inte bedöms ha 

tillräckligt stort behov. 

 71 % svarar att situationen har, helt eller delvis, förbättrats för barnet genom insatserna. 

 70 % svarar att situationen har, helt eller delvis, förbättrats för föräldrarna genom insatserna.  

 Föräldrarna uppger större nöjdhet med insatserna i de fall man fått vara delaktiga. Huruvida 

man ser att situationen har förbättrats, både för barnet och föräldrarna, påverkas av om  

man har beviljats de insatser som man har bett om eller fått någon annan insats. 

 Föräldrar med egen funktionsnedsättning uppger att bemötandet har brister och kunskap 

kring deras egen funktionsnedsättning saknas. De får ocskå stöd i lägre utsträckning än andra 

andra familjer.  

 56 % svarar att båda föräldrarna delar på ansvaret för barnet. 

 58 % svarar att de inte har stöd från annat håll, t ex mor- eller farföräldrar, syskon eller andra 

anhöriga. 
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BAKGRUND 

Denna enkät är ett resultat av att många föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) har hört av sig och bett om råd vart man ska vända sig när man 

behöver stöd. De föräldrar som ringer och mailar är ofta helt slutkörda och efterfrågar tips och råd 

om samhällets stödfunktioner. Samtalen har gällt stödåtgärder som inte fungerar eller är dåligt 

anpassade för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På senare år har även 

handläggare inom socialtjänst eller LSS kontaktat Attention för att få mer kunskap om 

funktionsnedsättningarna, eller få veta mer om hur socialtjänsten ska kunna erbjuda bättre stöd till 

gruppen. 

 

Av de frågor som ställs framskymtar en bild av en yrkeskår som alltför ofta saknar kunskap och 

kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och där förslag på stöd och anpassningar 

präglas av denna okunskap. Det är heller inte ovanligt att föräldrar med egen NPF berättar hur de får 

utbilda handläggarna så att stödet ska fungera. Inte sällan uttrycker föräldern frustration över att 

situationen med handläggaren har låst sig och att man inte når fram till varandra.  

 

Samhällets stöd och omsorg regleras i två huvudlagar som reglerar kommunernas verksamhet: 

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS). Lagarna har några år på nacken 

och är inte helt anpassade för den relativt nya grupp som NPF är, det är i alla fall ett vanligt 

argument som kommunerna använder gentemot våra medlemmar. Vi vet samtidigt att många 

kommuner inte ser lagarna som något hinder utan lyckas ge stöd i alla fall. Lagarnas utformning är 

ingen fråga vi kommer att lyfta särskilt, men det kan vara värt att minnas att all stödverksamhet som 

beskrivs i denna undersökning bygger på en laglig ”rätt” att få stöd. Socialtjänstlagen är den lag som 

ger alla invånare i kommunen en lägsta nivå på stöd, och som pekar ut personer med 

funktionsnedsättning som en grupp att särskilt uppmärksamma. LSS går längre och ger alla personer 

som ingår i någon av personkretsarna rätt att leva enligt den s k ”normaliseringsprincipen”, dvs att få 

lov att leva ett liv efter sina egna förutsättningar.  

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, 

deras anhöriga och personal som möter våra grupper inom exempelvis skola, vård, socialtjänst, 

arbetsförmedling och andra instanser.  

 

Attention har 14 500 medlemmar i 60 lokala föreningar. Bland våra medlemmar finns personer med 

ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt 

personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.  

 

NPF innebär svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och har ingenting 

med uppfostran eller intelligens att göra. Funktionsnedsättningen syns inte utanpå, men påverkar 

personens beteende. Det är vanligt att personer med NPF har svårt med reglering av 

uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor samt inlärning 

och minne. Arten och graden av svårigheter varierar. När de blir så stora att de kraftigt påverkar 

individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning.  
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RESULTAT 

Totalt 1 040 personer har svarat på enkäten. Nästan 9 av 10 svaranden uppger att de är mammor (88 

%). Majoriteten av de barn som svaren avser är pojkar. Överrepresentationen av pojkar följer samma 

mönster som diagnossättandet, dvs att pojkar/män är överrepresenterade inom NPF-diagnoser. 

Cirka en (1) procent av de svarande vill inte uppge kön på barnet eller att barnet har annat kön. Den 

vanligaste funktionsnedsättningen bland barnen är ADHD/ADD/DAMP, som 77 % av barnen har. Näst 

vanligast är Aspergers syndrom (36 % )följt av autismspektrumtillstånd (30 %). 435 (42 %) av de 

svarande uppger att barnet har både ADHD och Aspergers eller autism. 22 % har svarat att deras 

barn också har någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom, och vanligt återkommande svar 

däribland är utvecklingsstörning, depression, trotssyndrom och bipolär sjukdom. 

Figur 1 Vilka diagnoser har ditt barn? (fler svar möjliga) 

 

Ålder på barnet när stöd söktes 

Den största andelen av barnen var unga – 0-11 år gamla när man ansökte om stöd (50 %). 38 % av 

barnen var i åldern 12-18 år när man ansökte om stöd, och knappt 12 % var i åldern 19-23 år. 

Riksförbundet Attentions bild har varit att stödbehovet för barnet och belastningen på föräldrarna 

ökar med barnets ålder. I denna enkät framkommer dock att många föräldrar söker stöd redan när 

barnet är under 12, vilket motsäger den bilden.  
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Figur 2 Vi sökte/fick insats för ett barn/vuxen i åldern 

 

Förälderns egen försörjning 

Gällande sysselsättning är en klar majoritet av de svarande i arbete (79 %). 15 % svarar att de är 

sjukskrivna, och totalt 17 % svarar att de ofta är sjukskrivna eller har sjukersättning. Bland frisvaren 

nämns att en del inte arbetar heltid för att ge sina barn mer tid, eller att de önskar att de kunde gå 

ner i arbetstid. 

Det finns inga skillnader i föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning beroende på vilken 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som deras barn har. Riksförbundet Attentions erfarenhet av 

att föräldrar till barn med Aspergers syndrom/AST överlag är i en mer utsatt situation syns således 

inte i detta material.  

En faktor som påverkar föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning är huruvida de själva också har en 

funktionsnedsättning. I urval på dessa svaranden visar siffrorna istället att andelen sysselsatta är 56 

%. 

Figur 3 Föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning (samtliga) 
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Figur 4 Föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning (vid egen funktionsnedsättning) 

 

Övrig ekonomisk ersättning 

En förälders ekonomiska situation påverkar barnen är känt sedan tidigare1. Vi vill se hur 

möjligheterna att gå ner i tid, anlita barnvakt eller åka på semester såg ut för de svaranden, faktorer 

som påverkar vilken avlastning/vila föräldern kan få. Vi valde därför att ställa en fråga kring vilket 

annat ekonomiskt stöd föräldern har, förutom lön och sjukersättning. Det har också tidigare varit 

svårt för föräldrar till barn med NPF att erhålla t ex vårdbidrag eller handikappersättning. I denna 

enkät svarade anmärkningsvärt många att de får vårdbidrag (64 %). En knapp tredjedel (30 %) som 

svarar att de inte har någon extra ekonomisk ersättning.  

Figur 5 Annan ekonomisk ersättning 

 
                                                           
1 I Handisams rapport Barn äger! från 2014 framkom att barn med psykiska funktionsnedsättningar har en 

svårare ekonomisk situation än andra barn, och att detta ofta beror på att föräldern själv har psykisk ohälsa.   
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Egen funktionsnedsättning 

Bland föräldrarna som har svarat på enkäten är det förvånansvärt få som svarar att de själva även har 

en funktionsnedsättning. 77 % har svarat att de inte har någon funktionsnedsättning själva. Med 

tanke på att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en övervägande genetisk förklaring drar vi 

slutsatsen att det i regel inte är föräldern med egen funktionsnedsättning som svarar på denna 

enkät.  

Figur 6 Jag har egen funktionsnedsättning 

 

Bland dem som uppger att de har en funktionsnedsättning finns blandade upplevelser av 
bemötandet från socialtjänsten. Enbart knappt 6 % svarar att de till fullo har fått anpassad 
information efter sin funktionsnedsättning, medan 50 % svarar att de sällan eller inte alls har fått det. 
5 % svarar att de till fullo har fått hjälp att förstå vad man ska vända sig med sina frågor, medan 65 % 
svarar att de sällan eller inte alls har fått det.  
 
Enligt Förvaltningslagen ska varje myndighet ”lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan 
hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den 
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet.”  
 
Med tanke på att personer med egen funktionsnedsättning alltså har en uttalad rätt till stöd så är 
siffrorna anmärkningsvärt låga. 
 

”Man ser oss inte som en helhet. Jag erbjuds insatser för min 

funktionsnedsättning och barnen erbjuds för sina, alltså inte samordnat, 

vilket är vad vi behövt...” 

”Man behöver vara så drivande och påläst för att få några insatser över 

huvud taget. Speciellt socialtjänsten finns det stora svårigheter med!” 
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Figur 7 I kontakten med socialtjänst och kommunal omsorg har jag själv fått 

 

Som tidigare nämnts är förvärvsfrekvensen lägre i gruppen med egen funktionsnedsättning, men 

även i andra svar avviker gruppen med egen nedsättning. T ex uppger denna grupp föräldrar att man 

i lägre utsträckning än andra föräldrar ges insatser som inte är de man själv begärt, se vidare under 

Figur 9 

Kontakt med socialtjänst/kommun senaste året 

65 % svarar att de har haft kontakt med socialtjänsten under det senaste året, så enkätens resultat är 

väldigt dagsaktuellt. 

Figur 8 När hade du/ni kontakt med socialtjänsten senast? 
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Anledning till kontakt med socialtjänst/LSS 

De flesta föräldrarna har kommit i kontakt med socialtjänsten genom att själva vända sig dit. Så 

många som 52 % har på eget initiativ kontaktat socialtjänsten. 19 % svarar att skälet till kontakt var 

en orosanmälan, och 19 % anger att de slussades vidare till socialtjänsten via någon annan 

myndighet.  

 

En anmärkningsvärt stor andel av de svarande föräldrarna har på eget initiativ tagit kontakt med 

socialtjänsten. Detta stämmer med de samtal som kommit in till Attention, där många föräldrar 

uttrycker hur man söker stöd för att vara en bra förälder, och vänder sig till socialtjänsten för att få 

detta stöd. Hälften av dem som på egen hand har kontaktat socialtjänsten, har gjort det när deras 

barn har varit i åldern 0-11 år. 

Får familjerna det man ber om?  

Inom de allra flesta samhällsområden ökar medvetenheten och kunskapen om att delaktighet från 

den det berör också förbättrar resultatet. Många av de samtal vi får handlar om att 

kommunikationen mellan anhöriga och omsorgsgivaren inte fungerar. Vi ville därför undersöka om vi 

kunde se några sådana trender även inom detta område. Frågorna vi ställde var om man blivit 

beviljad de insatser men begärt och om det medfört några förbättringar.  

61 % av de svarande uppgav att man blivit beviljad, helt eller delvis, de insatser man bett om. 7 % 

svarar att de fick något annat än vad de bett om. 24 % eller 250 personer uppger att man begärt stöd 

men inte fått det och knappt 8 % uppger att de inte behöver något stöd.  
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Figur 9 Har ni blivit beviljade/fått de insatser som ni bad om? 

 

Minst stöd till dem med störst behov?  

Särskilt intressanta blir siffrorna när man filtrerar fram gruppen föräldrar med egen 

funktionsnedsättning. Bland de föräldrar som har svarat att de själva också har en 

funktionsnedsättning (182 st) är det enbart 48 % som har beviljats, eller delvis beviljats, de insatser 

som de bad om. Detta ska då jämföras med att 64 % av personerna utan funktionsnedsättning fick 

det man bad om. Forsätter man jämförelsen  fick 15 % i funktionshindersgruppen annat stöd än man 

begärt, jämför med 5 %.  Mest anmärkningsvärt är ändå att 31 % uppger att man inte fick någon 

insats alls, jämfört med 22 % av föräldrarna utan egen funktionsnedsättning. Det är alltså en påtaglig 

skillnad mellan föräldrar med eller utan funktionsnedsättning. Skulle dessa siffror spegla hur det ser 

ut i verkligheten så är den grupp föräldrar som har störst behov av stöd också den grupp som får 

minst stöd. De samtal som vi får till kansliet bekräftar tyvärr den bilden.  

I kombination med svaren på andra frågor framträder också en bild av att föräldrar med egen 

funktionsnedsättning oftare är arbetslösa eller sjukskrivna än andra, de uppger att bemötande har 

brister och kunskap kring deras egen funktionsnedsättning saknas, och de får ocskå stöd i lägre 

utsträckning än andra andra familjer.  

Vanligaste insatserna till barn med NPF 

Det är spridda svar på frågan om vilka insatser familjerna har blivit beviljade. Vanligast 

förekommande är kontaktperson (27 %), korttidsvistelse utanför det egna hemmet (22 %) eller 

samtalsstöd för barn eller förälder (21 %). Hemtjänst, städning och tvättning (1 %) och personlig 

assistent (2 %) är inte vanligt förekommande i gruppen och kan möjligen förklaras med att 

boendestöd är vanligare (11 %).  
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Bland frisvaren nämns främst att man har fått beviljat daglig verksamhet eller någon form av boende, 

till exempel gruppboende eller boende med särskild service. 

Tabell 1 Vi har blivit beviljade följande insatser idag (fler svar möjliga) 

Svarsval Svar % Svar antal 

Samtalsstöd för barn eller förälder 21 % 142 

Försörjningsstöd 5 % 36 

Familjebehandling 11 % 72 

Kontaktperson 27 % 185 

Kontaktfamilj 12 % 82 

Boendestöd 11 % 73 

Hemtjänst, städning och tvättning 1 % 9 

Anhörigstöd 6 % 41 

Rådgivning och annat personligt stöd 11 % 74 

Personlig assistent 3 % 18 

Ledsagarservice, 9 % 60 

Avlösarservice i hemmet 13 % 87 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 22 % 147 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (fritid) 4 % 25 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service 4 % 24 

Frivillig placering (placering enligt Socialtjänstlagen) 6 % 39 

Omhändertagen (enligt Lagen om vård av unga) 3 % 21 

Omhändertagen (enligt Lagen om vård av missbrukare) 0 % 2 

Svar 
Annat, ange vilket 

20 % 138 

 

Vanligaste skälen till avslag 

24 % av familjerna har inte blivit beviljade några insatser, och orsakerna som anges till det är flera. 

Den vanligaste orsaken har varit att man inte bedömdes ha tillräckligt stort behov (34 %), att de 

behov som familjen hade inte kunde mötas (29 %) eller att det var brist på personella eller 

ekonomiska resurser (28 %). I synnerhet det senare är särskilt intressant eftersom budgetmässiga 

eller personella hänsynstaganden inte är tillåtna enligt lag - den som har behov ska få stöd.  

Figur 10 Vi ansökte om insatser men fick dem inte. Skälen som angavs var följande (flera svar möjliga) 

Svarsval Svar % Svar antal 

Inte berättigade till stöd 17,5 % 43 

Inte tillräckligt stora behov 33, 7 % 83 

Sökte inte på rätt sätt 6,1 % 15 

Hänvisades till annan enhet/landsting/skola 13,4 % 33 
Brist på resurser (personella/ekonomiska) 28,1 % 69 
Det behov vi hade kunde inte mötas 28,9 % 71 
Ansökan ”försvann” eller besvarades aldrig 13,0 % 32 
Fick inte söka för någon annan (t ex för vuxet barn) 8,5 % 21 
Annat, ange gärna 28,5 % 70 
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Ett citat bland frisvaren som belyser hur familjernas behov krockar med förutsättningarna för stödet, 

och som är värt att lyfta fram, är ”Man kan bara få mycket hjälp, inte stöd efter behov. Vi kan inte få 

’lite stöd’.” Om barnets och familjens situation i vissa aspekter är fullt fungerande, hindras de av den 

anledningen från att få hjälp på de områden där tillvaron och vardagslivet kanske inte alls fungerar.  

Bland frisvaren hittas följande exempel: 

”Beviljades kontaktperson men de hittar ingen.”  

 

”Soc sekreterarna påstår att de inget kan göra för oss.” 

”Hade möte med LSS handläggare som skulle kolla upp vissa saker och även 

skicka papper till mig som skulle gås igenom och dyl. men det kom aldrig 

några papper och heller ingen ytterligare kontakt.” 

”Hänvisades till annat mindre omfattande stöd, vilket inte hade kunnat gå 

att realisera. Efter att vi lämnat synpunkter kom beslutet att de ej tagit 

hänsyn till våra synpunkter och deras första beslut stod fast. Vi var båda 

utmattade och orkade inte överklaga. Sedan dess (aug -14) har vi inte hört 

ett ljud från någon i kommunen. Min dotter har fortfarande inga insatser.” 

”Vi var så bra föräldrar så vi skulle nog klara detta själva.” 

Effekter av stödet för barnet 

31 % svarar att insatserna har gjort situationen för barnet bättre, och 40 % svarar att det delvis 

stämmer. Bland frisvaren finns många exempel på vad insatserna har betytt: 

”Att få jobba har givit livet mening och mål efter år av skol-katastrof! Nu finns 

det framtidstro och glädje!”  

”Fått stöd och tips som lett till ökad social kontakt” 

”Äntligen får min tjugotreåriga son leva ett eget vuxenliv!” berättar någon om 

sin son som har beviljats boendestöd. 

”Korttis; fått mycket stöd och kunna träffa kompisar, träning på sociala 

aktiviteter, Avlösare: skönt att få mer stöd hemma, ngn som orkar leka och 

hitta på och stödja vid aktiviteter samt även utflykter” 

”Nu kommer han utanför dörren 2 gånger i månaden. Han börjar ta för sig mer 

och vågar prata mer. Vågar prova vissa saker samt har blivit lite mer 

självständig.” 
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Figur 11 Har insatserna inneburit att situationen har blivit bättre för ditt/ert barn? 

 

Det blir tydligt att insatser från socialtjänsten har stor möjlighet att göra avgörande skillnad för dessa 

familjer. 

Egna delaktigheten spelar roll för resultatet  

Resultatet i denna fråga påverkas i hög grad av huruvida man har fått den insats som man har bett 

om eller inte. Bland dem som har fått de insatser som de har bett om ser 73 % att situationen har 

blivit bättre för deras barn, åtminstone delvis. Det är positivt, och bör betyda att föräldrarnas 

uppfattning av sina barns situation och behov är korrekt, och att man når ett bättre resultat när det 

perspektivet vägs in. Bland dem som har fått något annat stöd än vad de bad om säger sig enbart 35 

% se att situationen för barnet har förbättrats. Det är en påtaglig skillnad. I Figur 9 ser man dessutom 

att det är hela 43 % som inte blivit beviljade de insatser som de begärt. Att kunna påverka besluten 

och ges möjlighet att vara delaktig i förfarandet är således betydelsefullt för resultatet. 

Om vi återigen studerar gruppen föräldrar med egen funktionsnedsättning, som beviljas de 

efterfrågade insatserna i lägre grad än andra föräldrar, är missnöjet med insatserna mycket stort. 

Visserligen har endast 27 st föräldrar svarat ”vi fick något annat än vi bad om”, men av dessa uppger 

drygt 3 av 10 att barnet har fått det bättre eller delvis bättre. Resterande uppger att situationen inte 

har blivit bättre för barnet.  
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Ges insatserna på rätt sätt? 

20 % av de svarande har angett att beviljade insatser inte inneburit någon förbättrad situationen för 

deras barn, och bland frisvaren återkommer vissa viktiga orsaker till det. Många upplever att stödet 

är inadekvat eller inte tillräckligt anpassat efter individen.  

”Aktiviteterna som gjordes passade inte vårt barn och det var för stort steg att 

vara borta från hemmet en helg. Ville få stöd i hemmet istället. Ville att en 

kontaktperson kom hem och att de gick ut på någon aktivitet tillsammans.” 

”På behandlingshemmet har han inte fått rätt hjälp med sina diagnoser” 

”Kunde varit bättre om inte soc ansett att sonen skulle avbryta sin hvb placering 

och byta till annat hvb. Till saken hör att placeringen fungerade bra och vi fick 

aldrig någon förklaring till varför de ville flytta på honom.” 

”Korttidsvistelser utgår inte från våra behov utan verksamhetens.” 

”Vi har provat två läger och ett helgkortis med det har inte fungerat. Inskolning 

saknades helt på det första. Vårt barn kan vi inte bara lämna in hur som helst. Jag 

är förvånad att det fungerar för andra barn med diagnos. Hade velat lära känna 

de andra barnen/vuxna först.” 

”Om man tar ett barn med Npf problematik är det viktigt att man vet vad det 

innebär! Lvu +okunskap har blivit en katastrof för vår situation.. Inlåst på 

obestämd tid skapar kaos hos pojken!” 

För att stödet ska hjälpa – och inte göra situationen än svårare – krävs det att insatserna är 

utformade på ett sätt som fungerar för familjen och passar de aktuella behoven. En del upplever att 

regelverket och systemet är alltför stramt. Man efterfrågar större förståelse för familjen och mer 

flexibilitet i systemet. Frågan vi ställer oss är om politiken eller professionen saknar tillräcklig kunskap 

om NPF för att kunna skapa insatser som fungerar i praktiken. 

”Avlösning i hemmet fungerar, men är ett något märkligt stöd. När man som 

förälder äntligen blir fri några timmar, ja då ska man inte kunna vara hemma! Det 

kanske ändå är det man längtar efter mest. Att bara få sitta ner en stund.” 

”Ibland känns det jobbigt att få till. Avlastare innebär att jag ska göra annat 

utanför hemmet. Men t ex bio hinner jag ej då bio plus resväg blir mer än tre 

timmar som är beviljat.” 

”Korttids var kombinerat med fritids så det fanns mycket få tider att nyttja. Sonen 

hade beviljats tre dygn på vardagar men det innebar att han fick komma tidigast 

efter 17.00 och var tvungen att gå senast 08.00 morgonen därpå och det gick inte 

att ha fler än ett "dygn" per vecka. Vi var tvungen att tacka nej till korttids trots 

stort behov, då detta upplägg skulle innebära ett stort extraarbete för oss 

föräldrar - inte en avlastning :(”  
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9 % svarar att de inte vet huruvida situationen för deras barn har förbättrats. En möjlig orsak till det 

är att insatserna inte har påbörjats än, vilket påfallande många nämner i frisvaren. I en del 

kommentarer nämns det uttryckligen att man har fått vänta alltför länge på stödet. 

”Det har snart gått 3 månader och vi har inte fått någon ledsagare ännu. Vi har 

fått en förfrågan om vi kan hjälpa till själva att ta fram en ledsagare.” 

”Vi är bara beviljade önskat stöd, men det är kö dit.” 

”Vi har fått beviljat men har i dagsläget inte fått någon kontaktperson.. Det har 

nästan gått 1år sedan det vart beviljat” 

Flera av frisvaren tar upp problem med avlösarservice och ger exempel på en insats som inte är 

anpassad efter NPF-gruppens behov.  

Effekter av stödet för föräldrarna 

Av de svarande uppger 29 % att situation har blivit bättre med insatserna.  41 % svarar att insatserna 

delvis har inneburit en förbättrad situation för föräldrarna själva.  

”Hela familjen har mått fantastiskt bra av korttidsvistelsen vi fått beviljad.” 

”fått tid att återhämta ork genom avlastning” 

”Vi föräldrar har börjat kunna släppa taget och börjat kunna förlita sig på att 

han får det stöd han behöver. Men vissa saker sköter vi fortfarande. Vi känner 

ju mer vi kan släppa och koppla av, ju tröttare blir vi. Vi har levt många år i 

katastrofberedskap.” 

Också detta resultat påverkas av huruvida familjen har fått de insatser som de har bett om eller inte. 

Även föräldrarna själva upplever i större utsträckning att situationen har blivit bättre om de har fått 

det stöd som de har bett om (71 %). Av dem som fick någon annan insats än dem som de bett om 

upplever enbart 36 % att situationen har förbättrats. 

Figur 12 Har insatserna inneburit att situationen har blivit bättre för dig/er föräldrar? 
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Det framkommer ingen skillnad i förbättrad situation beroende på vilken funktionsnedsättning 

barnet har. Till exempel upplever föräldrar till barn med ADHD respektive Aspergers syndrom eller 

AST i lika stor utsträckning att situationen har förbättrats både för barnet och dem själva.  

Vilken ålder barnet var i när man ansökte om stöd påverkar inte heller huruvida man upplever en 

förbättrad situation eller inte. Föräldrar till barn i alla de tre olika åldersgrupperna ser i ungefär 

samma utsträckning att situationen har förbättrats, både gällande barnet och dem själva. 

Varför fungerar inte alla insatser? 

22 % har svarat att situationen inte har förbättrats av insatserna. En viktig orsak till det upplevs vara 

att det krävs så mycket arbete för föräldrarna. Dels för att få till insatserna från början, dels för att 

beviljade insatser kräver mycket arrangemang från föräldrarna. Många känner trots insatser att ett 

stort ansvar ligger på dem själva och att det inte finns så mycket hjälp att få, att de är ensamma i sin 

oro för barnet. Trivs barnet på korttidsboendet? Vem skulle hjälpa om det inte vore för en själv? 

Ibland innebär det att insatserna inte är värda det extra slit som det kräver. 

”Måste ständigt pusha och kräva och så fort något fungerar börjar dialogen att ta 

bort stödet igen. Kräver enormt mycket tid och energi.” 

”Har blivit mkt mer extraarbete för mig. Även mer psykiskt påfrestande.” 

”Sonen fortfarande hemma. Jag blir jättefrustrerad övar att ingen bryr sig om att 

han bara sitter hemma. Allt hänger på mig .” 

”Fick till slut jourboende, men det var först när jag höll på att kollapsa” 

”Som sagt, det krävs mer än ett boendestöd då sonen har svårigheter på många 

områden i sitt liv. Hur ska han få inkomst? Sysselsättning? Meningsfull tillvaro? Är 

det verkligen meningen att man som förälder ska dra i alla dessa trådar?” 

”Ansvaret för att det ska fungera mellan kontaktperson och son ligger helt på oss 

som föräldrar. Kortids fick vi tacka nej till pga. det skulle leda till ökat extraarbete 

:(” 

Av frisvaren framgår att ett flertal föräldrar känner stark frustration, uppgivenhet, oro och ilska i 

kontakten med socialtjänst och omsorg. Det är ett stort ansvar man måste ta, när man inte erbjuds 

hjälp för att trygga ens barn vardag och utveckling. Särskilda hinder riskerar att dyka upp när barnet 

blir myndigt som gör att föräldrarna upplever att socialtjänsten i än mindre utsträckning finns till 

hands och visar engagemang för barnets tillvaro. 

”Än så länge har vi inte fått några insatser som avlastar oss som föräldrar eller 

hjälper vårt barn att få en drägligare tillvaro.” 

”Får inget som helst stöd från handläggaren, biståndsbedömaren. Behöver 

betydligt mer men dom verkar tycka att det vi har räcker. Sonen mer deprimerad 

och isolerad nu.” 

”Insatserna är helt otillräckliga!!” 
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”Det viktigaste för mig är att hon får ett bra liv. Kommunen låter hennes så 

kallade liv/år bara går.” 

”Det är våra egna insatser som gjort att det blivit bättre. Insatser från skolor och 

BUP är väldigt små och inte en särskilt pådrivande kraft.” 

Förbättringarna riskerar att utebli när insatserna inte genomförs på ett bra sätt. Föräldrar upplever 

till exempel att det är svårt att få till kontinuitet och fungerande rutiner i stödet. Som exempel nämns 

alltför många personalbyten, vilket innebär extra stora påfrestningar på personer med NPF. 

”Mycket strul med LSS avlösarservice, lyssnar inte på vad vårt barn behöver. Nya 

människor hela tiden, på 1,5 år 4 olika människor. Vilket skapar oro och tar 

mycket energi för familjen, energi som vi inte har. Dåligt bemötande måste tjata 

på enhetschefen.” 

”Korttidshemmet har inte bra personal, dom lyssnar inte. Barnet trivs inte och kan 

inte sova 2 nätter innan han ska dit” 

Som tidigare nämnt ser en del föräldrar också bristen på kunskap om NPF som ett problem. 

”Eftersom kontaktpersoner och avlösarfamiljer inte får någon utbildning eller 

uppföljning är det svårt att få tag på och svårt att få kontinuitet i. Mao hjälpen blir 

bara en droppe i havet om den alls finns.” 

”Bitvis har vi haft problem med våra tidigare avlösare, då de inte fått 

introduktion av kommunen vad det innebär att vara avlösare, och vikten av att 

hålla överenskomna tider.” 

Stöd från annat håll 

När stödinsatserna från samhället inte fungerar optimalt är det många som får stöd från andra håll. 

Många har på denna fråga svarat att föräldrarna har ett delat ansvar för barnet och att 

familjemedlemmarna stöttar varandra. Det ger en något annorlunda bild än den av att främst 

mammor till barn med NPF tar ett större ansvar. Bland frisvaren nämner en del att kontakten med 

barnets ena biologiska förälder – oftast pappan – efter separation inte fungerar men att ens nya 

partner är ett stort stöd. 

”Det som fungerar är det privata nätverket. Tur att jag/vi har en stark och 

kärleksfull familj och vänner som orkar ställa upp.” 

”Jag har nu en underbar make som inte är far till barnen, men han är helt 

fantastiskt stöttande. Men jag har varit ensam med allt ansvar sedan tösen föddes 

för hennes far har själv asp o adhd . Han lämnade oss när tösen var 6 år.” 
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Figur 13 Har du/ni fungerande samarbete/stöd från annat håll? 

 

Angående att få stöd av andra släktingar än närmsta familjen och av vänner, eller att få träffa andra i 

liknande situation, har ca 60 % svarat att de saknar sådant stöd. Majoriteten av de svarande verkar 

således väldigt ensamma i sin situation, vilket innebär både mental och fysisk/praktisk påfrestning. 

Bilder av komplicerade och tuffa vardagsliv växer fram. 

”Eftersom jag är ofrivilligt hemma blir det jag som får ta det mesta praktiska 

runt våra barn. Det innebär att pappa sliter ont med att dra in pengar till 

familjen. Att söka stöd i föreningar etc. räcker inte energin till för. Jag har 

använt några få goda vänner som bollplank, sophink och energiboost. Eftersom 

våra barn krockar om det inte finns en kommunikatör som medlar dem emellan 

har det varit svårt/omöjligt att lämna hemmet med båda hemma 

tillsammans.” 

”mor- och farföräldrar orkar inte, syskon tar själva på sig ansvar fast de är 7 

och 9 år och inte borde behöva.” 

”Ensamstående på heltid. Vart med i föräldragrupper genom Aspergercenter i 

Stockholm vid olika tillfällen samt anhöriggrupper i hemkommunen vid nåt 

tillfälle. Finns ingen förståelse från omgivningen (närmaste familjen, vänner 

och bekanta). För att slippa förklara och undvika utbrott ute bland folk så har vi 

vart mycket hemma ensamma.” 

Vikten av att få avlastning och stöd från släkt eller bekanta blir tydlig i andra frisvar. Både föreningar, 

sociala medier, släkt och vänner stöttar. Dels är det givande att få träffa andra i liknande situation för 

utbyta tankar och råd kring ens situation, dels att få praktisk avlastning emellanåt.  
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”Det lite hoppiga svaret beror på att jag har varit helt ensam, då pappan inte varit 

närvarande (…) Jag har däremot haft en väninna med barn i samma ålder och med 

samma problematik. utan hennes stöd och våra oändliga samtal där vi stundtals 

verkligen"hatat" våra barn skulle jag antagligen legat på psyk! Men då jag själv 

har adhd/asperger och verkar ha svårt för att bli utbränd har det gått trots allt. 

Att ha någon att verkligen kunna prata om hur bedrövligt det kan vara att vara 

förälder till ett barn med i mitt fall adhd har varit räddningen. Jag har även haft 

kontakt med samtalsperson på soc för egen del. Hon kom tom hem när det var 

som jobbigast.” 

”Jag är ensam i min situation med min dotter men har träffat mammor i samma 

situation via dels Attention träffar. Det har gett mig styrka, och en massa värdefull 

hjälp. De förstår och ger kloka råd eller bara finns där!” 

”Sonen har en kusin som är några år äldre som hjälper oss med honom. Kusinen 

har stödjande samtal och umgås lite med sonen. Sedan har sonen en moster som 

tidigare varit stödfamilj, hon hjälper oss vid kriser med sonen hon är mycket bra på 

att tala vår son ’till rätta’” 

Det underlättar också att ha förstående kollegor och arbetsgivare som underlättar vardagen. Ibland 

kan man behöva ta med sitt barn till jobbet, eller vara redo att åka från jobbet plötsligt för att ta 

hand om sitt barn. 

Många nämner verksamheter, t ex insatser från Soc eller fritidsverksamheter för barnet, som 

hjälpsamt. Inte riktigt vad som efterfrågades, men det är fina exempel på vad det gör för skillnad att t 

ex ha fungerande kontakt med skolpersonal som är engagerad. 

Föräldrar med egen funktionsnedsättning har mindre stöd 

Bland svaren syns en skillnad mellan de föräldrar som uppger att de har en egen 

funktionsnedsättning, och de som inte har det. Föräldrar med funktionsnedsättning har i högre 

utsträckning (58,8 %) ensamt ansvar för barnet, jämfört med dem utan (43,8 %). Gruppen uppger att 

de har stöd i mindre utsträckning från mor- och farföräldrar (33,3 % jämfört med 40,2 %). Gruppen 

uppger att de inte har stöd från någon annan (47,3 % jämfört med övriga 42,7 %).  

Sammantaget visar bilden att föräldrar med egen funktionsnedsättning saknar stöd från flera håll, 

både från samhället, men även av den andre föräldern och andra anhöriga. Troligen har denna grupp 

föräldrar också svårare att få tid över för att engagera sig i föreningar eller söka stöd hos andra med 

samma erfarenhet, varför siffrorna blir låga även i denna del (32,3 % jämfört med 36,4 %).  

”För många år ensam. Attention blev min räddning” 

”Finns en grupp för npf föräldrar på facebook som jag är med i, där kan man få 

stöd i tankarna iaf! Även om det inte är praktisk hjälp.” 
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Vad föräldrarna själva efterfrågar 

Föräldrarna önskar mer stöd överlag, och frågan har relativt hög svarsfrekvens på de flesta 

svarsalternativen. 70 % svarar att de önskar större förståelse för familjens situation, vilket känns väl 

igen från enkätens resultat i övrigt. Många är frustrerade över brist på igenkänning, kunskap och 

engagemang inom socialtjänsten, och upplever att kontakten med omsorgen sliter hårt. Man måste 

tjata och vara enträgen för att komma framåt. En del känner sig ifrågasatta och anklagade, och så 

många som 42 % önskar att slippa bli skuldbelagda. 41 % önskar slippa att skolans problem skylls på 

föräldrarna. 

Figur 14 Det här skulle jag/vi föräldrar vilja ha mer av 

Svarsval Svar % Svar antal 

Insatser som vi begärt men inte fått 42,6 413 

Samordning av insatserna 61,6 598 

En samordnare för alla våra myndighetskontakter 61,3 595 

Samverkan mellan kommun och landsting 58,6 568 
Ett ombud som kan föra vår talan i kontakt med skola, 
psykiatri, omsorg mm 

56,2 545 

Mer information om våra rättigheter 66,2 642 
Större förståelse för vår situation 69,7 676 
Rimliga förväntningar på vad jag som förälder kan göra 60,9 591 
Kontakt med andra i samma situation 45,1 437 
Mer kunskap om funktionsnedsättningarna 36,2 351 
Barnet blir mer involverat i besluten 20,9 203 
Att de tar min/vår oro på allvar 55,5 538 
Att de inte hänvisar till min funktionsnedsättning som ett 
skäl att slippa ta mig på allvar 

15,4 149 

Att slippa skuldbeläggande 41,9 406 
Att de inte skyller skolans problem på föräldrarna 41,4 402 
Att de tar mitt/vårt barns hemmasittande på allvar 36,3 352 

 

”Bemöta oss med respekt och förstå att bara för att du har ett barn som hamnat 

fel så är det inte dig som förälder det är fel på! Jag har allt för många gånger blivit 

bemött illa och ifrågasatts som mamma... Personalen behöver lära sig mer om 

våra barns funktionsnedsättningar med vad det kan innebära” 

”Att ej bli hotad med LVU!” 

”Att någon gång träffa de personer som arbetar med vår son. Att involvera oss 

resursstarka föräldrar, och se oss som en tillgång, även för en myndig person.” 

Föräldrarna uttrycker att de vill bli tagna på allvar och önskar att professionen var bättre på att lyssna 

på föräldrarnas perspektiv och den kunskap om barnet som föräldrarna har. Många ropar på hjälp 

men känner inte att professionen lyssnar. 55 % av de svarande önskar att socialtjänsten i större 

utsträckning tog föräldrarnas oro på allvar. Det är vidare även kopplat till kompetens och kunskap 

kring NPF, vilket 36 % av de svarande önskar ökar. 
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”Utbildad personal inom socialtjänst. Är närmast chockad över den okunskap och 

det nonchalanta bemötande vi fått. Inom socialtjänst måste man kunna se 

kopplingen mellan adhd/add och svåra livssituationer och jobba förebyggande, så 

att vi kan upprätthålla vår vardag med arbete och skola.” 

Av de svarande efterfrågar 62 % samordning av insatserna, och 61 % önskar en samordnare för 

familjens samtliga myndighetskontakter. 59 % önskar samverkan mellan kommun och landsting. 

Många ur målgruppen har ett flertal olika myndighetskontakter samtidigt, och mycket av den tid och 

energi som föräldrar tvingas lägga på att insatserna till deras barn ska fungera, skulle åtgärdas av 

bättre samordning. Föräldrarna önskar mer kontinuitet och att de till exempel inte ska behöva träffa 

så många olika handläggare. 

”under alla dessa år som vi har kämpat för vår sons rättigheter, har vi hela tiden 

bett om ett samarbete mellan kommun och landstinget utan resultat, olika 

ekonomier har vi fått höra hela tiden.” 

”Att man gör Individuell Plan med barnet/den unga vuxna i centrum oavsett hur 

omsorgen eller behovet/-en ser ut.” 

”När problem med droger/kriminalitet uppstår i tonåren flyttas fokus till enbart 

detta. Man får "byta fack" och hänvisas till socialtjänst för enbart detta när det i 

själva verket hänger starkt ihop med diagnosen och de problem det skapat, skolk, 

utanförskap, känsla av att misslyckas...” 

Till stor del handlar det om att man önskar förbättrad samverkan och samordning gentemot skolan. 

Väldigt många nämner skolan som central för problemen i tillvaron och som en viktig faktor för att 

hur pass fungerande tillvaron är. När det går bättre i skolan fungerar mycket annat bättre också, 

något som bekräftas i de andra enkäter Attention gjort kring skolans verksamhet. En givande 

samverkan mellan skolan och andra myndigheter nämns som en framgångsfaktor. 36 % av de 

svarande föräldrarna önskar att socialtjänsten tog barnets hemmasittande på allvar.  

56 % efterfrågar ombud som kan föra familjens talan i kontakt med myndigheter, och 66 % önskar 

mer information om sina rättigheter. Det är mycket att sätta sig in och ta reda på för att veta vart 

man bör vända sig och vad man kan begära, särskilt om man som förälder själv också har en 

funktionsnedsättning. Som beskrivits i den här rapporten upplever många att de möts av motstånd 

inom socialtjänsten som gör att man måste kämpa hårt för att få den hjälp man behöver, och att då 

önska stöd av ett ombud är begripligt. 

”att vi själva ska slippa göra det byråkratiska arbetet kring vårt barn, tex fylla i 

ansökningar.” 

”Vilka rättigheter har jag/min son - gällande skola BUP Socialtjänsten? 1 dator, 6 

mobiltelefoner, skadestånd ca 17.000 kr, skadat däck 800 kr mm - hur mycket och 

vad måste jag betala själv? Hur och när får min son hjälp i skolan och med vad 

(ADHD) Ipad Mobiltelefon för påminnelser? Dator? Extra lärare som sitter bredvid 

och peppar ibland (behövs inte hela tiden) Uppmuntrande Bemötande mot både 

mig och min son? Ekonomisk ersättning????” 
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”När diagnos gavs. Önskar jag fick ett häfte i handen med mig hem där det stod 

vad man kan söka för ekonomisk hjälp, föreningar man kan vara medlem i, olika 

myndigheter och vad man kan få för hjälp från dem. etc. När min son fick diagnos 

gick vi hem tomhänta och har i alla år själva fått leta info på internet alt. fått tips 

från bekanta. Skulle önskat att det även fanns vardagliga tips hur man kan 

bemöta sitt barn och lösa vardagskonflikter hemma.” 

Som tidigare nämnts drabbas familjer ibland vidare av en slags stramhet i systemet, som gör att 

kontakten med socialtjänsten och insatserna i praktiken inte fungerar som de behöver. Det kan till 

exempel handla om att kunskapen om NPF brister och leder till att stödets utformning inte är 

tillräckligt anpassat efter familjens behov och förutsättningar. 

”Socialpsykiatrin i kommunen behöver skapa rutiner och samarbetsavtalet med 

BUP, Socialtjänst och IFO för att optimera stödet, rätt insatser, i rimlig och 

nödvändig omfattning på tider som individen eller familjen behöver! Inte som nu, 

att stöd bara kan ges under kontorstid....” 

Kopplat till behov av ett flexibelt system framkommer också i önskemål om att få hjälp på områden 

som kan verka ha lägre prioritet, men som egentligen har stor betydelse för individen. En del 

upplever att vissa stödbehov faller utanför ramarna, och önskar att socialtjänsten kunde se mer till 

helheten snarare än att göra punktinsatser. Någon önskar till exempel hjälp för sitt barns övervikt. 

Nedanstående citat tydliggör hur viktigt det är att man utgår från ett helhetsperspektiv, och hur 

övergripande aspekter som man kan behöva stöd i, som förälder. 61 % efterfrågar rimliga 

förväntningar på vad jag som förälder kan göra.  

”Att det skulle finnas stöd för ungdomar med funktionsnedsättning vad gäller att 

hitta fritidssysselsättning, att umgås med jämnåriga och få stöd med en 

praktikplats, sommarjobb, extrajobb för att ta del av det sociala livet utanför 

familjen, övning i att ta kontakter.” 

 

”Som förälder är det svårt att veta och förstå hur man ska tackla son, AF, soc. och 

arb.givare. Det är överhuvudtaget mycket svårt att förstå hur man ska bemöta 

sonen och hur man ska agera i många situationer. Att aldrig känna tillit till sitt 

barn, inte förstå honom på det sätt han behöver och förtjänar, att inte vara den 

trygghet som han behöver för att komma vidare. Att det ibland är så svårt att 

jobba med sina egna tillkortakommanden vad gäller honom och känslan av att 

aldrig kunna bli en "normalfungerande" familj med vanliga problem och 

glädjeämnen istället för att ofta bli indragen i ändlösa icke-diskussioner om allt 

mellan himmel och jord som inte är bra och bli hånad och utskälld av sitt barn, 

utan empati eller hänsyn eller någon som helst respekt eller känsla av gemenskap. 

(Puh!)” 

Något som nämns bland en del frisvar är stöd till andra familjemedlemmar än barnet som har NPF. 

Föräldrar ser till exempel att syskon till barnet i fråga behöver stöd för egen del. 

Svarsalternativet ”Att de inte hänvisar till min funktionsnedsättning som ett skäl att slippa ta på mig 

ansvar”, har kryssats i av 43 % av personerna med egen funktionsnedsättning.  
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

71 % av föräldrarna som har svarat på vår enkät anser att insatserna från socialtjänsten har, eller 

delvis har, förbättrat situationen för deras barn. 70 % anser att deras egen situation har, eller delvis 

har, förbättrats av insatserna.  Det är relativt höga siffror, som Riksförbundet Attention ser positivt 

på. Många kompletterande fria kommentarer beskriver också på ett målande sätt hur livsavgörande 

insatserna kan vara.  

Familjer som har beviljats de insatser som de själva har önskat ser i större utsträckning att stödet har 

lett till förbättringar, än familjer som har beviljats något annat slags stöd. Av det kan man dra 

slutsatsen att det är viktigt att låta familjerna vara delaktiga i beslutsfattandet, och väga in 

föräldrarnas uppfattning av vilka insatser deras barn behöver.  

En majoritet av de svarande föräldrarna ser en förbättrad situation genom insatserna, men ca 20 % 

anser att situationen inte har förbättrats. Bland frisvaren återkommer en rad exempel på brister som 

familjerna upplever inom socialtjänsten, och som behöver åtgärdas för att stödet ska vara till den 

hjälp för familjerna som det borde vara. Målgruppen upplever en brist på förståelse för familjens 

situation, och ser brist på kunskap om NPF inom omsorgen. Man blir visserligen beviljad stöd, men 

insatserna är utformade på ett sätt så att de inte är till hjälp, utan kanske till och med istället orsakar 

merarbete och än större svårigheter i tillvaron. Att föräldrarna tvingas dra ett tungt lass är också 

tydligt i resultatet. Stödet till barnen verkar ofta vara avhängigt av att föräldrarna orkar strida för det. 

Många kämpar hårt för att få tillgång till det stöd som de så väl behöver, och många fortsätter lägga 

ner väldigt mycket tid och energi även efter att insatserna har blivit beviljade, för att samordna och 

stötta upp. Många av föräldrarna beskriver en stark ensamhet och utsatthet i deras engagemang för 

deras barns tillvaro och framtid. 

Vidare svarar 9 % att de inte vet ännu huruvida insatserna innebär någon förbättring, då de inte har 

påbörjats än. Åtminstone i vissa fall är det långt efter att insatserna har blivit beslutade om. Alltför 

långsamma processer och ej verkställda beslut är med andra ord ytterligare brister som behöver 

åtgärdas. 

Föräldrarnas uppger själva att de saknar kunskap om sina rättigheter och att detta underläge innebär 

en fördel för socialtjänst och omsorg. Bland frisvaren märks att föräldrar får bättre hjälp efter att ha 

anlitat en jurist.    

– Situationen för föräldrar med egen funktionsnedsättning är särskilt svår och behöver 

uppmärksammas särskilt säger Anki Sandberg, Attentions förbundsordförande. Av svaren i vår enkät 

drar vi slutsatsen att de föräldrar som har en egen funktionsnedsättning, och troligen är i behov av 

mer stöd, får mindre än andra. En möjlig tolkning av det är att dessa föräldrar inte tillmäts tillräcklig 

kunskap för att göra en egen bedömning, vilket är problematiskt. Föräldrarna har ofta kunskap om 

sina barns behov och förutsättningar som borde vara en tillgång för både socialtjänsten och andra 

aktörer, och som bör ges utrymme när man beslutar om stöd.  

Situationen för dessa föräldrar är även utsatt ur flera aspekter, de har lägre etableringsgrad på 

arbetsmarknaden, är sjuka eller arbetslösa i högre utsträckning och de saknar också stöd från andra. 

Sammantaget visar enkäten att denna grupp har det mycket svårt och vi uppmanar kommunerna att 

titta på hur stödet är utformat för föräldrar med egen funktionsnedsättning.  
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BEHOV AV INSATSER – ATTENTIONS FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

 Ökad samordning av insatserna. 

 Ökad samordning och samverkan mellan olika instanser, för att underlätta för de familjer 

som har flera olika myndighetskontakter. 

 Ökad kunskap inom socialtjänsten om NPF hur de funktionsnedsättningarna påverkar 

tillvaron både för barnet i fråga och hela familjen. 

 Att familjerna ges möjlighet att komma till tals, och att man väger in föräldrarnas kunskap 

om sina barns situation i beslutsfattandet. 

 Insatser utifrån individens behov, och som är anpassade i utformningen för att passa den 

enskilda familjen. Det är en förutsättning för att stödet ska vara effektivt och underlätta i 

praktiken. 

 Att föräldrar med egen funktionsnedsättning bemöts på respektfullt och tillgängligt sätt, 

genom att till exempel ges anpassad information. 

 Att situationen för föräldrar med egen funktionsnedsättning uppmärksammas särskilt och att 

kommuner utvecklar metodstöd för hur dessa föräldrar ska kunna få ett bättre stöd. 

 Att föräldrar och andra familjemedlemmar ges stöd för egen del. 

 Möjligheten att få juridisk hjälp förbättras 

 


