
Samhällets stöd 

Till föräldrar som har barn med NPF



Det här ska vi prata om idag

• Många upplever att samhället brister

- Alla myndighetskontakter

- En pressad tillvaro

• Familjehjälpen

- Hur kan Familjehjälpen hjälpa?

- Framgångsfaktorer

• Vad kan samhället göra?

• Vad kan man göra på egen hand?



Många upplever att 

samhället brister



Brister i samhällsskyddet

• Nedskärningar i välfärden genom t.ex. tuffare lagstiftning och högre 

krav

• Stora geografiska skillnader

• Otydlig ansvarsfördelning mellan samhällets aktörer där få tar ansvar 

för att samordna insatser 

• Man får ingen eller felaktig information om sina rättigheter 

• Man får inte det stöd eller den ersättning man har rätt till
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Vi genomförde undersökningar bland föräldrar 

till barn med NPF

• Vi ville få en djupare förståelse för de familjer med barn 

som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

• Vi vill undersöka om det fanns något vi kunde göra för 

att förstärka stödet till dessa familjer med hänsyn till deras

behov 

Tillsammans med insiktsbyrån 

Augur genomfördes: 

a) En desk research där insikter 

från tidigare liknande studier 

samlades

b) Djupintervjuer med föräldrar

Tillsammans med Attention 

genomfördes en enkät bland 

deras medlemmar



7 av 10 tycker att det är svårt eller känns 

omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd 

9 av 10 är oroliga för barnets framtid

8 av 10 uppger att kraven lett till förändringar 

i deras arbetssituation

9 av 10 upplever ofta eller ständigt att de 

känner stress kopplad till sitt barns situation

Vad upplever föräldrar till barn med NPF?



”Ja ibland har man väl bara skrikit och undrat 

över om det aldrig kommer att ta slut. Det har 

varit så jobbigt ända sedan detta började. Jag 

har mått så jäkla dåligt under denna tiden. Jag 

tror att jag alltid kommer att behövas och jag 

finns ju alltid där. Ibland kan jag tänka att gud 

vad håller jag på med”

Mamma till ung kvinna 23 år



Alla myndighetskontakter

• Viktigt med rätt myndighetskontakter för att få rätt stöd och hjälp – alla dessa 

kontakter tar mycket tid och kraft 

• Många upplever det som svårt att veta var de ska vända sig gällande sitt barn –

familjen hänvisas ofta runt mellan aktörerna 

• Ett heltidsjobb att bevaka barnets rättigheter – det är sällan myndigheterna som tar 

kontakt utan det är föräldrarna själva som aktivt måste leta information

• Information önskas i samband med fastställande av diagnos – många föräldrar 

menar att det borde finnas en specifik myndighet med ansvar för att ta kontakt med 

föräldrarna då barnet fått sin diagnos

• Saknas en samordnande funktion – det finns många bitar

i familjens historik som aldrig förts samman till en helhet 

och som i sig skulle skapa bättre förutsättningar för att 

sätta in adekvat hjälp och stöd

• En enda person att ha kontakt med – många föräldrar 

menar att det både skulle kännas tryggare och enklare 

om de endast hade en kontaktperson



En pressad tillvaro för föräldrar

• Föräldrarnas egna liv får stå tillbaka – föräldrar måste alltid finnas till 

hands för sitt barn och behöver barnet hjälp går det före allting annat

• Ekonomin har för många begränsats 

• Lever här och nu för att orka – tänker man för långt fram ökar oron 

för hur allt kommer att gå

• Har ett begränsat socialt liv – många gånger begränsas umgänget 

enbart till den egna familjen

• Upplever utsatthet och ensamhet 

• Oro över hur det ska bli för barnet när de inte finns kvar



Sjukskrivningar och ökad stress hör till vardagen

En kvantitativ studie genomförd av Attention stärker bilden av att föräldrar till 

barn med neuropsykiatriska diagnoser har en utsatt tillvaro



Föräldrarna uttrycker ett behov av hjälp på många 

olika plan



Familjehjälpen

En vägledning i samhällets skydd



”Det skulle vara skönt att ha en 

kontaktperson som kände till vår situation 

och som kunde vara en spindel i nätet. 

Det är mycket svårt att veta vart man skall 

vända sig och väldigt jobbigt att om och om 

igen utlämna sin familj till olika instanser”

Förälder till barn med NPF



Därför startade Trygg-Hansa Familjehjälpen

• Många av våra barnförsäkringskunder uttrycker andra behov än ”bara” 

ersättning vid sjukdom, funktionsnedsättning eller olycksfall

• Pengar är viktigt men långt ifrån tillräckligt för att föräldrar ska kunna 

hjälpa sina barn och hantera hela familjens situation på bästa sätt

• Många föräldrar upplever en hopplöshet över att inte få det stöd och 

den hjälp de har rätt till och behöver från samhället

• Föräldrarna vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp och upplever 

ett stort behov av samordning och vägledning i samhällets djungel

• På grund av att samhällets aktörer inte alltid tar sitt ansvar ser vi ett 

stort lidande hos individen

Kundernas behov styrde



Mål med Familjehjälpen

• Skapa en miljö där kunden känner sig trygg, tagen på 

allvar samt lyssnad på varje gång de är i kontakt med 

Familjehjälpen

• Ge individuellt anpassat stöd, möta kunden där den 

befinner sig och stötta i prioriteringar

• Genom vägledning och kunskap hjälpa kunden 

framåt i sin nuvarande situation samt stärka 

familjens egna förmågor 

• Ge kunden en positiv upplevelse samt lindra deras 

oro

Människan i fokus



”Har tidigare inte haft någon som förstått vad 

vi går igenom och man känner många gånger 

att man vill bara koncentrera sig på barnen 

och vet inte alltid hur man ska orka ta itu med 

alla viktiga papper osv. Är enormt tacksam för 

det goda stöd man får av er. Ni har empati och 

är kompetenta, sakliga och informativa på ett 

bra sätt. Vilket ger förtroende.”

Kund som fått vägledning av Familjehjälpen



Vad innebär Familjehjälpen?

• Familjehjälpen är en service som erbjuder vägledning och information 

gällande samhällsskyddet till Trygg-Hansas kunder med barnförsäkring

• En förutsättning för att få stöd är att frågeställningen utgår från barnets 

situation

• Stödet ges främst till barnets föräldrar och det kan t.ex. handla om 

frågor kring ersättningar från försäkringskassan, stöd via kommunen 

eller rätten till stöd i skolan

• Barnet behöver ännu inte ha fått någon diagnos, och kunden kan få 

vägledning oavsett om barnet får ersättning från försäkringen eller inte

• Vägledningen sker via telefon vanligtvis under kontorstid, vid ett eller 

flera samtal på en tid som passar kunden

Vägledning och guidning i samhällets skydd 



Mötet med föräldrarna

Familjehjälpen arbetar med alla diagnoser Inga begränsningar i tid 

Trygg-Hansas barnförsäkringskunder

• Det är familjens behov som styr inte vilken diagnos 

barnet har

• Vi vill inte värdera vilka diagnoser som behöver mer 

stöd kring samhällets skydd än andra

• I de flesta familjer Familjehjälpen möter finns dock 

en diagnos inom NPF

• TIDEN som läggs på samtalet med kunden 

begränsas inte

• ANTAL samtal som erbjuds till kunden begränsas 

inte

• Vi anser att dessa båda förhållanden kan upplevas 

som en stressfaktor i sig och begränsningar kan 

därmed påverka möjligheterna att hitta långsiktiga 

lösningar



Vägledningsområden

Vägledning i samhällets skydd

• Frågeställningar som utgår från barnets situation

• Försäkringskassan – t.ex. Tillfällig föräldrapenning, Vårdbidrag, Aktivitetsersättning 

• Skola – t.ex. rätten till stöd, frånvaro, samverkansmöten

• Kommun – t.ex. stödinsatser enligt SoL och LSS, färdtjänst, förvaltare/god man, 

Samordnad individuell plan (SIP)

• Landsting – t.ex. habilitering, BUP, vuxenpsykiatri, SIP

• Annat – Arbetsförmedling, intresseorganisationer, fonder och stiftelser

Hjälper kunden framåt samt stärker familjens egna förmågor  



”Man får information från så många olika 

instanser och ofta blir det rörigt och svårt att 

förstå. Här fick man samlad information som 

man kunde överblicka och fick hjälp att förstå 

det som man inte fick ihop. Här fick man tips och 

stöd att orka kämpa vidare för sitt barn.”

Kund som fått vägledning av Familjehjälpen



Framgångsfaktorer för ett positivt resultat

Lösningsfokus Tid

KunskapDokumentation

Helhetsgrepp

Bekräftelse och 

förståelse

Familjehjälpen en oberoende part 



Vad kan samhället göra? 



”Jag har kontakt med LSS, habiliteringen, BUP, 

sociala, fritids och skolan. Sen ska man försöka 

hålla reda på vem som gör vad, vem man ska 

kontakta o.s.v. Som ensam förälder blir det svårt. 

Habiliteringen känner man till men inget annat. De 

pratar med barnet och ger mig stöd och hjälp. Ja 

där får jag råd om hur jag ska bete mig mot 

honom.”

Pappa till pojke 9 år med autism och lätt utvecklingsstörning



9 av 10 föräldrar har inte erbjudits en SIP

Alla som behöver både hälso- och sjukvård och stöd 

från socialtjänsten, och dessutom behöver en plan för 

att behoven ska kunna tillgodoses, kan få en SIP

Socialstyrelsen

7 av 10 föräldrar känner inte till att 

möjligheten att erbjudas en SIP finns

SIP – Samordnad individuell plan 



Vad kan samhället göra?

• Tidiga insatser – alla barn ska få det stöd de behöver, finns behov av utredning ska det 

erbjudas 

• Individanpassat stöd – alla är olika och det är viktigt att ta hänsyn till den enskildes 

behov

• Kunskapsspridning – En satsning på att öka kompetensen kring NPF inom skola och 

myndigheter

• Samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser 

behöver prioriteras

• En kontaktperson – samordnare/koordinatorer som kan ge samlad information om 

rättigheter och möjligheter till stöd och ersättningar 

• Tydliggöra ansvarsfördelning – många föräldrar menar 

att det borde finnas en specifik myndighet med ansvar för 

att ta kontakt med föräldrarna då barnet fått sin diagnos

Bemötande och kompetens många gånger avgörande



Vad kan man göra på 

egen hand?



Vad kan man göra på egen hand?

• Ensam är inte alltid stark – att söka stöd från andra i liknande situationer ger kraft och 

styrka och minskar känslan av ensamhet

• Prioritera och sortera – vad är viktigast att börja med och vad kan man ta sen?

• Identifiera nyckelpersoner – någon du litar på och som kan hjälpa dig framåt

• Förbered inför möten - skriv ner dina frågor och vad du vill ska vara uppnått när mötet 

är klart

• Begär en SIP – har du kontakt med både Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten 

kan du begära ett samverkansmöte

• Avlastning – avlastning för föräldrar och anhöriga är många gånger helt avgörande för 

att man ska orka med det unika och många gånger livslånga föräldraskap som kommer 

med ett barn med NPF



www.npfguiden.com

http://www.npfguiden.com/


Tips på länkar!

• Information om NPF samt rättigheter och stöd, några exempel:

• Forum och inspiration - www.npfguiden.com/inspiration/kampa-for-autism/

• Centrala och lokala intresseorganisationer - http://samfor.se/foraldrar/intresseorganisationer/

www.npfguiden.com

www.attention-riks.se

www.autism.se

www.underbaraadhd.se

www.ungochasperger.se

http://www.npfguiden.com/inspiration/kampa-for-autism/
http://samfor.se/foraldrar/intresseorganisationer/
http://www.npfguiden.com/
http://www.attention-riks.se/
http://www.autism.se/
http://www.underbaraadhd.se/
http://www.ungochasperger.se/


”Jag visste inte ens att den fanns och såhär 

efteråt är jag så oerhört tacksam att ni har helt 

rätt människor i andra änden som kan sin sak 

och får en att känna tillit. Jag skulle aldrig 

tveka att påtala er för andra eller att själv 

uppta kontakten om så behövs. Ni utför ett 

fantastiskt jobb och får en att känna sig hörd 

och tagen på allvar.”

Kund som fått vägledning av Familjehjälpen



Besök vårt seminarium under Almedalsveckan!

Ung och utsatt

Hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?

Onsdag 6 juli kl. 15.30-16.30 med efterföljande mingel

Lokal: Vinäger, Hästgatan 2, Visby

TACK!
Kontakta oss gärna vid funderingar!

familjehjalpen@trygghansa.se

alexandra.gahnstrom@trygghansa.se


