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ADHD Barn 
– en skrift för dig som är förälder eller närstående

Vad är ADHD?  
– diagnostiska kriterier 
ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) är 
en diagnos som ställs utifrån en symtombild på ouppmärk-
samhet, impulsivitet och hyperaktivitet (överaktivitet).  
För att ett symtom ska räknas som uppfyllt vid diagnos 
behöver det vara ofta förekommande. 

Totalt har 9 symtom på ouppmärksamhet och 9 symtom 
på impulsivitet och/eller hyperaktivitet utkristalliserats. För 
att som barn möta diagnostiska kriterier angående symtom 
behöver minst 6 av 9 uppfyllas för ouppmärksamhet eller 
impulsivitet/hyperaktivitet.  Ofta har man symtom inom 
båda symtomkategorierna men antalet kan variera mellan 
olika barn. För att få en diagnos behöver också symtomen 
orsaka en påtaglig funktionsnedsättning. Märkbara symtom 
måste också ha funnits innan 12 års ålder. Symtomen måste 
också orsaka en  påtaglig funktionsnedsättning för barnet. 
När tillräckligt många symtom uppfylls och dessa symtom 
hindrar barnet från att kunna klara av två eller fler viktiga 
livsområden, som till exempel sociala relationer, skola och 
fritidsaktiviteter kan en ADHD diagnos ställas. 

En ADHD diagnos säger ingenting om orsaken till 
ADHD. Än så länge finns inget definitivt svar på frågan 
om orsaker. En stor del tros kunna förklaras av ärftliga 
faktorer och en mindre del av påverkan i moderlivet 
eller under första levnadsåren såsom syrebrist vid födsel, 
 hjärnhinneinflammation etc. Forskning pågår. 

ADHD anges i tre svårighetsgrader: mild, medelsvår 
och svår. Vad som avgör är hur många symtomkriterier 
som uppfylls utöver minimum och graden av funktions-
nedsättning.  När en ADHD diagnos ställs definieras 
också vilka symtomkriterier som är mest framträdande. 
Har du 6 eller fler symtomkriterier för både ouppmärk-
samhet/koncentrationssvårigheter och impulsivitet/hy-
peraktivitet anges ADHD, av kombinerad form. Har du 
enkom tillräckligt inom en av kategorierna anges det vid 
hyperaktivitet/impulsivitet som ADHD, främst hyperakti-
vitet samt vid ouppmärksamhet/ koncentrationssvårigheter 
ADHD, främst ouppmärksamhet. Förut kallades ADHD, 
främst ouppmärksamhet, för ADD.

Det är vanligt att barn med ADHD också har svårig-
heter med att lära sig läsa och skriva, med motorik, och 
med språklig utveckling. En del barn uppfyller också diagnos-
tiska kriterier för uppförandestörning eller trotssyndrom. 

Den manual som används för att vägleda gällande 
 diagnos är Diagnostiska statistiska manualen, DSM-5. 
Följande symtomkriterier listas däri: 

Ouppmärksamhet
•  Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel 

i skolarbetet, arbetslivet eller andra aktiviteter (till 
 exempel förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt 
genomförda uppgifter).

•  Har ofta svårt att kvar hålla uppmärksamheten inför 
uppgifter eller lekar (till exempel har svårt att kvar hålla 
fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder 
av läsning). 

•  Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (till exempel ter sig 
frånvarande även utan någon uppenbar källa till distrak-
tion). 

•  Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att 
genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgif-
ter (till exempel påbörjar uppgifter men tappar genast 
fokus och låter sig lätt distraheras). 

•  Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktivi-
teter (till exempel har svårt att klara av uppgifter i flera 
led; har svårt att hålla ordning på verktyg, redskap och 
tilhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; har svårt 
att tids-planera; kan inte hålla tidsramar).

•  Undviker ofta, ogillar eller är ovillighet att utföra 
uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel 
skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel sammanställa rapporter, fylla i formulär, 
läsa längre artiklar). 

•  Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för upp-
gifter eller aktiviteter (till exempel skolmateriel, pennor, 
böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, 
 glasögon, mobiltelefoner). 
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•  Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre 
 tonåringar och vuxna kan det inkludera  
ovidkommande tankar).

•  Är ofta glömsk i det dagliga livet (till exempel göra 
hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel följa upp telefonmeddelanden, betala 
 räkningar, komma till avtalande möten). 

Hyperaktivitet och impulsivitet
•  Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter 

eller kan inte sitta still på stolen.
•  Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas 

sitta kvar en längre stund (till exempel lämnar sin plats 
i klassrummet, på konter eller andra arbetsplatser, eller 
i andra situationer där det krävs att man sitter kvar). 

•  Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer 
där det inte kan anses lämpligt. Hos tonåringar och 
vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet. 

•  Klarar sällan av ett leka eller förströ sig lugnt och stilla. 
•  Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (till exempel 

oförmåga eller obekväm med att vara stilla en längre 
stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; 
kan uppfattas av omgivningen som rastlös eller ha ett 
sådant tempo att andra har svårt att hänga med). 

•  Pratar ofta överdrivet mycket. 
•  Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är 

färdig (till exempel fyller i och avslutar andras meningar, 
oförmåga att vänta på sin tur i ett samtal). 

•  Har ofta svårt att vänta på sin tur (till exempel när man 
står i kö). 

•  Avbryter eller inkräktar ofta på andra (till exempel 
kastar sig in i andras samtal, lekar eller aktiviteter; 
 använder andras saker utan att be om lov eller  
tillåtelse; för ungdomar och vuxna till exempel inkräk-
tar i eller tar över andras aktiviteter). 

ADHD 
– råd till vuxna i barnets miljö 
 En viktig insats för barn med ADHD är anpassningar i 
barnets miljö. Här följer en lista på vad föräldrar, skola 
och andra vuxna i barnets omgivning kan göra för att 
hjälpa barnet att utvecklas på ett positivt sätt.

 Allmänt bemötande 
•  Beröm och belöna barnet när det har lyckats, detta 

 skall ske så nära inpå det positiva beteendet 
som  möjligt. Detta ökar chanserna att beteendet 
 återupprepas. 

•  Försök att i möjligaste mån ignorera negativt beteende 
hos barnet eftersom det minskar risken för att det 
återupprepas. 

•  Avbryt oönskat beteende med handling hellre än  
med prat.  

•  Negativa konsekvenser på ett visst beteende, så kallad 
bestraffning, skall användas med försiktighet. Om det 
används skall bestraffningen (i form av exempelvis 
fråntagen veckopeng) vara direkt och tydligt kopplat till 
det oönskade beteendet.  

•  Använd inte hot. 
•  Ge ofta positiva påminnelser och förberedelser på 

förändringar, exempelvis ”efter det här avsnittet skall 
du få gå och sova gott”.  

•  Ha tydliga regler som följs konsekvent och som finns 
nedskrivna.  

•  Kalla på uppmärksamhet, gärna fysiskt, innan en  
instruktion ges. 

• Tala tydligt och kortfattat. 
•  Linda inte in uppmaningar i hövlighetsfraser eller frågor. 
•  Hjälp barnet att planera (gärna visuellt) och att  

följa planen.  

Kamratrelationer
Att skaffa kamrater och att upprätthålla relationer är 
någon som vi alla stundtals kämpat med. För barn med 
ADHD kan det innebära en extra utmaning. Att planera 
i förväg, förutse konsekvenser av ens handlingar och att 
reglera sitt humör är svårt för barn med ADHD och där-
för behöver de extra hjälp av de vuxna runtomkring.

Några tips för bättre kamratrelationer:
•  Observera hur ditt barn leker med andra barn. Var 

beredd att ingripa om du märker att det kan bli bråk. 
•  Om bråk uppstått tala lugnt och sakligt om vad som 

gick fel och vad hen kan göra annorlunda i en liknande 
situation framöver. Var dock taktfull, kritisera inte ditt 
barn för mycket. Hur mycket skulle du framföra till 
en vuxen vän? Lägg dig på samma nivå när du framför 
kritik till ditt barn.

•  För barn under 10 år- håll kamratträffar till under  
tre timmar. 

•  Utgå från barnets intressen när du väljer fritids aktiviteter.
• Det är okej att ha ett fåtal vänner. 
•  Arrangera en – till – en träffar med andra barn. Barn 

med ADHD har oftare lättare att umgås på det viset. 
•  I relation till jämnåriga eller äldre barn kan barn med 

ADHD ibland bli lurade att göra saker som de senare 
ångrar. Visa intresse för ditt barns lekar och kamrater 
och vägled till välfungerande samspel. 

•  Se till att barnet är engagerat i någon form av sport. 
•  Inför första mötet med en ny träningsgrupp, ring 

ledarna och fråga dig om de har kunskapen för att ta 
emot ett barn som behöver extra anpassning. Träffa 
dem innan tillsammans med ditt barn någon gång innan 
själva träningstillfällena börjar. 

•  Reagerar ditt barn med stark ilska på förluster  eller 
mycket retsamt när hen vinner kan det förstöra 
 kontakten med andra barn i träningsgruppen.  Överväg 
sporter som har en stark gemenskap men inte är 
lagsport som t.ex. kampsport, simning, friidrott.
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Föräldraskap
Har ditt barn ADHD eller annan funktionsnedsättning 
rekommenderar vi att du kontaktar barn- och ungdoms-
medicinsk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen 
på den ort du bor. I Sverige skiljer det sig åt mellan olika 
landsting vem som har ansvar för att ge råd och stöd till 
barnet och föräldrar/anhöriga. Stockholms läns lands-
ting har mycket information på sin habiliterings hemsida 
http://habilitering.se/adhd-center/. De har flera faktablad, 
varav denna är specifikt för föräldrar http://habilitering.
se/sites/habilitering.se/files/2._foraldrar_till_barn_med_
adhd_141022.pdf 

För föräldraskap i stort vill vi också rekommendera 
Martin Forsters föreläsning Rädsla, oro och självkänsla hos 
barn, från 2015, som finns på http://urskola.se eller hans 
bok Fem gånger mer kärlek - Forskning och praktiska råd 
för ett fungerande familjeliv, 2009, Natur & Kultur.  
Greene Ross Explosiva barn, 2003, Cura förlag. 

Några tips för föräldrar är:
•  Åskådliggör dagen eller veckan med ett tydligt schema 

där aktiviteter och tider skrivs in eller visas med bilder. 
Schemat sätts upp där barnet kan se det eller kan följa 
med barnet under dagen. 

•  Beröm! Beröm! Beröm och uppmuntra barnet så fort 
det gör något bra. Beröm även för det som kan tyckas 
vara småsaker eller självklarheter. Berömmet ska kom-
ma direkt i anslutning till det positiva beteendet och du 
ska tala om vad du tyckte barnet gjorde bra.

•  Situationer där det inte är tydligt vad som ska göras, 
så som vid en övergång från en aktivitet till en annan 
eller ostrukturerade situationer överlag kan vara svåra 
att hantera. Gör en skriftlig plan i förväg med exakta 
anvisningar om vad ni ska göra t.ex. när ni kommer till 
affären, barnkalaset. Hänvisa till den under aktiviteten 
och beröm både dig själv och barnet när ni håller er  
till den. 

•  Har du fler barn? Sätt av enskild tid med vart och ett 
av barnen varje vecka. 

•  Kom ihåg att du som förälder gör så gott du kan och 
att det brukar räcka. Schemalägg tid för dig, eventuell 
partner, där du får återhämta dig ett tag. Helst en 
stund varje vecka.

Ibland kan man som förälder/anhörig behöva externt 
stöd för att klara av sitt samliv. Kommunerna bistår med 
Familjerådgivning och kan ofta erbjuda parsamtal, familje-
samtal, samtal för de som skiljt sig och samarbetssamtal. 
Se Stockholms kommun för mer information om de olika 
typerna av samtal www.stockholm.se/Fristaende-webb-
platser/Fackforvaltningssajter/ Socialtjanstforvaltningen/
Familjeradgivningen- Stockholms-stad/Vara-behandlingar1/ 
Gå in på din kommuns hemsida för att se vad de har  
för dig. 

En broschyr för syskon http://www.levamedadhd.se/index.
php/adhd-material/informationsmaterial

För att läsa mer generellt om relationer rekommenderar 
vi Kärlekens ACT, 2012, av Russ Harris.

Studier
Ofta har studiegången varit besvärlig när man har ADHD 
och det är ofta i den miljön ens symtom blir till ett funk-
tionhinder. Nu när ditt barn är litet kontaktar du skolan 
för att få hjälp med anpassning av barnets skolsituation. 
Förskolan och skolan är skyldiga att utforma stödinsatser 
till de barn som behöver. Ett bra samarbete mellan föräld-
rar och förskola eller skola är viktigt. Lärarna behöver ofta 
stöd för egen del i form av specialpedagogisk handledning. 
Det finns också ofta gratis läxläsning som ges på biblio-
tek, universitet eller skola. I Stockholm finns bland annat 
www.lararjouren.se/for-foraldrar/gratis-laxhjalp. https://
biblioteket.stockholm.se/

Några tips för klassrummet: 
• Minska störningsmomenten. 
• Sänk ljudnivån. 
• Minska antalet synintryck. 
• Låt barnet arbeta i små grupper. 
• Ge tillfälle till arbete en-till-en med en vuxen. 
•  Pröva att använda skärmar mellan bänkar i klassrum-

met. 
• Pröva att använda musik som ljudkuliss. 
•  Öka fokus genom att skärma av omgivningen, till ex-

empel med musik, öronproppar eller med en keps.
•  Låt barnet spela in viktiga instruktioner eller fota av 

tavlan. 
• Placera barnet långt fram i klassrummet.

I pedagogiken: 
• Utgå ifrån och bygg på barnets förmågor. 
•  Ha tydliga avgränsade arbetsuppgifter, gärna med 

inbyggd belöning. 
• Ha så lite material som möjligt framme. 
• Ta ett moment i taget.  
•  Använd intresseväckande arbetsuppgifter (bygg på 

nyfikenhet, omväxling och snabba lustfyllda resultat). 
•  Visa konkret, rita, exemplifiera med rollspel,  

skriv upp regler. 
•  Ge hjälp att hitta materialet, använd exempelvis  

färgkodade böcker.  
•  Hjälp barnet att få erfarenhet av att göra färdigt  

en uppgift. 
•  Ha korta arbetspass, tydligt avgränsade i tid och med 

lustfylld paus, gärna rörelsepaus. 
•  Uppmärksamma vad barnet gör och benämn det. 
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Detta hjälper barnet att själv sätta ord på det som 
utförs och öka sin medvetenhet om händelsekedjor 
och konsekvenser. 

• Hjälp barnet att hitta en lämplig studieteknik.   
•  Låt barnet ha något för händerna t.ex. en stressboll då 

det kan göra det lättare att lyssna.

För föräldrar: 
•  Sitt ner tillsammans med ditt barn när det är dags  

för läxor. 
• Ge korta instruktioner.
•  Be läraren i den mån det går om skriftliga instruktioner 

för läxor och andra uppgifter. 
•  Bestäm kortare pass, t.ex. studera i 15 minuter med e 

n viss uppgift. Fokusera på några uppgifter i taget. Dela 
upp arbetet i mindre delar. 

•  Växla mellan två olika uppgifter för minska 
 uttröttbarheten.

•  Börja studiepasset med det som verkar roligast eller 
enklast, för att komma igång bättre.

•  Ha dubbla uppsättningar av arbetsmaterial, en för 
barnet att ha hemma och en att ha kvar i skolan. Ju 
mindre saker som måste tas med fram och tillbaka 
desto bättre. 

•  Ha i barnets ryggsäck en mapp med inkomna lappar 
från skolan och en mapp för det som ska tillbaka  
till skolan. 

När ditt barn blivit större erbjuds det stöd för att klara 
av eftergymnasiala studier. En del folkhögskolor erbjuder 
kurser speciellt anpassade efter personer med ADHD 
diagnos. Högskolor och universitet har en speciell sam-
ordnare för personer med funktionsnedsättning. Just nu 
är det Stockholms Universitet som koordinerar de olika 
läroinstituten. 

www.allastudier.se 
www.studeramedfunktionshinder.nu 
www.csn.se 

Resurser
Kommun
Kommunens socialtjänst kan ge stöd i form av t.ex. 
föräldra träningskurser och avlastningsfamilj. Insatser från 
kommunen går oftast via SoL, socialtjänstlagen. Man 
ansöker själv direkt om varje insats. Vid insatser via social-
tjänstlagen betalar man oftast en del av kostnaden själv.

Kommunen erbjuder också stöd via LSS, lagen och 
särskilt stöd och service. Enbart en ADHD diagnos 
kvalificerar inte barnet automatiskt för LSS. Ibland, om 
din funktionsnedsättning till följd av din diagnos är särskilt 
svår, kan du dock ändå beviljas stöd. Har du även autism-
diagnos räknas du till något som kallas ”personkrets I” och 
har rätt att direkt ansöka om LSS-insatser. LSS-insatser är 
oftast helt bekostade av kommunen. 

En del är i behov av hjälpmedel för att klara av  vardagen. 
Dessa föreskrivs även inom Barn- och ungdomspsykiatrin 
eller inom habiliteringen (vem som ansvarar för detta 
skiljer sig åt mellan olika landsting). Hjälpmedel kan vara 
timstockar för att se över tids åtgång, tyngdtäcken för att 
minska orolig sömn, anpassade kalender system etc. Nu 
för tiden finns många appar till datorer och mobila en-
heter som kan underlätta vardagen och som du kan ladda 
ner själv. 

Kom ihåg att ta med en kopia på ditt neuropsykiatriska 
utlåtande när du ansöker. 

www.socialstyrelsen.se/socialtjanst Om SoL
https://lagen.nu/1993:387 Om LSS. 
www.fritidsnatet.se/
http://habilitering.se/adhd-center/

Landsting
Utredning och behandling av ADHD sker oftast på barn- 
och ungdomsmedicinsk mottagning, inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) eller på privata mottagningar 
som har avtal med landstinget. Läs mer om BUP på  
www.bup.se När utredningen är gjord vid Moment 
Psykologi står BUP i ditt hemlandsting för uppföljning 
med behandling. Oftast innebär det att vi vid avslutad 
utredning skickar utredningen till den mottagning som 
remitterade ditt barn till oss. Ska remissen gå till annan 
mottagning hjälper vi dig med det. 

Det läkemedel vid ADHD som skyddas av särskild 
licens och som bara kan föreskrivas av psykiatriker och 
barnläkare är gruppen centralstimulerande. Läkemedel 
för ADHD ger biverkningar för en del och är därför 
inte lämpliga för alla, t.ex. om du har risk för hjärt- och 
kärlproblem. För barn kan det också hämma längdtill-
växt. Om barnet tolererar behandlingen har den dock 
visats vara hjälpsam för många. Den form av psykologisk 
 behandling som visat sig hjälpa många familjer med mer 
utåtagerande barn är olika föräldraträningsprogram så-
som exempelvis Kometprogrammet  
www.kometprogrammet.se 

Det är vanligt att det finns andra psykiska och sociala 
 problem när man har ADHD. Mår ditt barn psykiskt 
dåligt vänder du dig till barn-och ungdomsmedicinsk 
 mottagning, vårdcentral eller BUP mottagning.
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Privata initiativ
Det finns en del patient- och anhörig organisationer samt 
andra privata initiativ med bra information och stöd. Den 
största, och som också har mycket information på sin 
hemsida arrangerar kunskapsträffar på olika teman som 
föräldraskap, ekonomi, relationer etc. är  
www.attention-riks.se. Du anmäler dig själv till föreningen.
Andra sidor med bra information är  
www.underbaraadhd.se,  
www.sjalvhjalppavagen.se,  
http://gillbergcentre.gu.se/, 
På engelska: http://smartgirlswithadhd.com/,  
www.additudemag.com, http://childmind.org/about-us/ 

Myndigheters publikationer
Allt material som tas fram av myndigheter samlas på 
www.kunskapsgudien.se. 

Några exempel: 
•  Lättläst om ADHD hos barn och ungdomar,  

Socialstyrelsen, 2016.
•  Lättläst om ADHD hos vuxna,  

Socialstyrelsen 2016.
•  Stärkt stöd till barn som anhöriga – resultat och slut-

satser från fem års utvecklingsarbete, 2016.
•  Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD,  

kunskapsstöd, Socialstyrelsen 2014. Läkemedels-
behandling av ADHD hos barn och vuxna  
– Stöd för beslut och behandling,  
Socialstyrelsen 2014. 

•  ADHD- diagnostik och behandling, vårdens 
 organisation och patientens delaktighet, SBU 2013. 

•  Prioritering av kunskapsluckor  
– behandlingsmetoder vid ADHD, 2014.

Läsa mer
•  Almer GM, Mandel Sneum M. ADHD hos barn och 

vuxna. Lund: Studentlitteratur; 2012. 
•  Gillberg C. Ett barn i varje klass – om ADHD och 

DAMP. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013. 
•  Hellström A. Värt att veta om ADHD hos barn och 

ungdomar. Broschyr. Sinus AB; 2012. 
•  Hellström A. Att vara förälder till barn med ADHD  

– så kan du underlätta vardagen för  
ditt barn. Habilitering & Hälsa,  
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ADHD Tonår – en skrift till dig med  
diagnosen och till föräldrar och närstående

Vad är ADHD?  
– diagnostiska kriterier  
ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) är 
en diagnos som ställs utifrån en symtombild på ouppmärk-
samhet, impulsivitet och hyperaktivitet (överaktivitet).  
För att ett symtom ska räknas som uppfyllt vid diagnos 
behöver det vara ofta förekommande. 

Totalt har 9 symtom på ouppmärksamhet och 9 
symtom på impulsivitet och/eller hyperaktivitet utkristal-
liserats. För att som tonåring möta diagnostiska kriterier 
angående symtom behöver minst 6 av 9 uppfyllas för 
ouppmärksamhet eller impulsivitet/hyperaktivitet.  Ofta 
har man symtom inom båda symtomkategorierna men 
antalet kan variera mellan olika barn. För att få en diagnos 
behöver också symtomen orsaka en påtaglig funktions-
nedsättning. Märkbara  symtom måste också ha funnits 
innan 12 års ålder.  Symtomen måste också orsaka en 
påtaglig funktionsnedsättning. När tillräckligt många sym-
tom uppfylls och dessa symtom hindrar individen från att 
kunna klara av två eller fler viktiga livsområden, så som till 
exempel sociala relationer, skola och fritidsaktiviteter kan 
en ADHD diagnos ställas. 

En ADHD diagnos säger ingenting om orsaken till 
ADHD. Än så länge finns inget definitivt svar på frågan 
om  orsaker. En stor del tros kunna förklaras av ärftliga 
faktorer och en mindre del av påverkan i moderlivet 
eller under första levnadsåren såsom syrebrist vid födsel, 
 hjärnhinneinflammation etc. Forskning pågår. 

ADHD anges i tre svårighetsgrader: mild, medelsvår 
och svår. Vad som avgör är hur många symtomkriterier 
som uppfylls utöver minimum och graden av funktions-
nedsättning.  När en ADHD diagnos ställs definieras 
också vilka symtomkriterier som är mest framträdande. 
Har du 6 eller fler symtomkriterier för både ouppmärk-
samhet/koncentrationssvårigheter och impulsivitet/ 
hyperaktivitet anges ADHD, av kombinerad form. Har du 
enkom tillräckligt inom en av kategorierna anges det vid 
hyperaktivitet/impulsivitet som ADHD, främst hyperakti-
vitet samt vid ouppmärksamhet/koncentrationssvårigheter 
ADHD, främst ouppmärksamhet. Förut kallades ADHD, 
främst ouppmärksamhet för ADD.

Det är vanligt att tonåringar med ADHD också har haft 
svårigheter med att lära sig läsa och skriva, med motorik, 
och med språklig utveckling. En del tonåringar  uppfyller 
också diagnostiska kriterier för uppförandestörning, 
 trotssyndrom, ångest eller depression. 

Den manual som används för att vägleda gällande diag-
nos är Diagnostiska statistiska manualen, DSM-5. Följande 
symtomkriterier listas däri: 

Ouppmärksamhet
•  Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel 

i skolarbetet, arbetslivet eller andra aktiviteter (till 
 exempel förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt 
genomförda uppgifter).

•  Har ofta svårt att kvar hålla uppmärksamheten inför 
uppgifter eller lekar (till exempel har svårt att kvar hålla 
fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder 
av läsning). 

•  Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (till exempel ter 
sig frånvarande även utan någon uppenbar källa till 
 distraktion). 

•  Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att 
genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbets uppgifter 
(till exempel påbörjar uppgifter men tappar genast 
fokus och låter sig lätt distraheras). 

•  Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och 
 a ktiviteter (till exempel har svårt att klara av uppgifter i 
flera led; har svårt att hålla ordning på verktyg, redskap 
och tilhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; har 
svårt att tids-planera; kan inte hålla tidsramar).

•  Undviker ofta, ogillar eller är ovillighet att utföra 
uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel 
skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel sammanställa rapporter, fylla i formulär, 
läsa längre artiklar). 

•  Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för upp-
gifter eller aktiviteter (till exempel skolmateriel, pennor, 
böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, glasö-
gon, mobiltelefoner). 
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•  Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre 
 tonåringar och vuxna kan det inkludera ovidkomman-
de tankar).

•  Är ofta glömsk i det dagliga livet (till exempel göra 
hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel följa upp telefonmeddelanden, betala 
 räkningar, komma till avtalande möten). 

Hyperaktivitet och impulsivitet
•  Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter 

eller kan inte sitta still på stolen.
•  Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas 

sitta kvar en längre stund (till exempel lämnar sin plats 
i klassrummet, på konter eller andra arbetsplatser, eller 
i andra situationer där det krävs att man sitter kvar). 

•  Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer 
där det inte kan anses lämpligt. Hos tonåringar och 
vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rast-
löshet. 

•  Klarar sällan av ett leka eller förströ sig lugnt och stilla. 
•  Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (till exempel 

oförmåga eller obekväm med att vara stilla en längre 
stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; 
kan uppfattas av omgivningen som rastlös eller ha ett 
sådant tempo att andra har svårt att hänga med). 

• Pratar ofta överdrivet mycket. 
•  Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är 

färdig (till exempel fyller i och avslutar andras meningar, 
oförmåga att vänta på sin tur i ett samtal). 

•  Har ofta svårt att vänta på sin tur (till exempel när man 
står i kö). 

•  Avbryter eller inkräktar ofta på andra (till exempel kas-
tar sig in i andras samtal, lekar eller aktiviteter;  använder 
andras saker utan att be om lov eller  tillåtelse; för 
ungdomar och vuxna till exempel  inkräktar i eller tar 
över andras aktiviteter). 

Vad underlättar vardagen?
Individer med uppmärksamhetsproblematik mår bra av 
tydlig struktur, vilket kan inkludera följande: 
•  Regelbundna pauser och variation mellan olika 

 uppgifter för att förebygga uttröttbarhet. 
•  Strukturerad miljö som bygger på att minimera antalet 

störningsmoment. 
•  Tydliga och konkreta instruktioner, gärna såväl skrivna 

som framförda muntligt. 
•  Hjälp med att dela upp större uppgifter till mindre 

deluppgifter för att minska upplevelsen av att bli 
 överväldigad eller stressad. 

•  Hjälp med igångsättning, uppföljning och avslutning av 
uppgifter.  

•  Appar, alarm och andra funktion i telefonen som 
 hjälper till med att påminna om olika uppgifter. 

• Stöd för att vidmakthålla fokus under uppgifter.

•  Hjälp med att minska distraktioner och motverka 
 uppskjutande av uppgifter.   

•  Systematisk träning i att slutföra uppgifter som 
 påbörjats, återföring till påbörjat men inte avslutat 
arbete. 

•  Hjälp och stöd vid planering genom tydliga och 
 konkreta scheman för dag- och veckoplanering. 

•  Hålla ett regelbundet schema med sömn, träning  
och mat.

Studier
Ofta har studiegången varit besvärlig när man har ADHD 
och det är ofta i den miljön ens symtom blir till ett 
funktionhinder. Under tonåren ökar kraven i högstadiet 
och gymnasiet vilket leder till en ökad upplevelse av 
stress. Lärarna utgår från att du klarar mer på egen hand 
och samtidigt kan föräldrarnas inblandning i ens studier 
väcka irritation. Det är vanligt att tonåringar med ADHD 
känner sig stressade. När kraven ökar i högstadiet och 
gymnasiet kan många tonåringar med ADHD känna sig 
stressade.  Många tonåringar med ADHD har svårt att 
somna på kvällen fast de verkligen vill sova. På morgonen 
har de svårt för att vakna och på dagen är de trötta. Att 
sova för lite gör att det blir ännu jobbigare att gå i skolan 
och att jobba med skolarbete hemma efter skolan.
Om man vill studera eller redan studerar kan man också 
få extra stöd för att klara av det. Om man senare som 
vuxen studerar på grund – eller gymnasienivå kan man få 
extra stöd och anpassade studier för att klara av det. 
En del folkhögskolor erbjuder kurser speciellt anpassade 
för personer med ADHD diagnos. Om du vill läsa vidare 
på högskola eller universitet finns det en speciell sam-
ordnare för det. Just nu är det Stockholms Universitet 
som koordinerar de olika läroinstituten. 

www.allastudier.se 
www.studeramedfunktionshinder.nu
www.csn.se 
www.lararjouren.se/for-foraldrar/gratis-laxhjalp Gratis 
läxhjälp i Stockholm. Sök i din hemkommun om vad som 
kan finnas. 

Här följer några generella tips om hur du kan göra för att 
underlätta för studier: 
•  Använd något hjälpmedel, till exempel en kalender 

eller talsyntes (program som gör om tal till skrift). Ta 
hjälp av din mobil. Med många mobiler kan man göra 
anteckningar, fota av tavlan, spela in vad läraren säger, 
eller sätta påminnelsealarm. Kom ihåg att informera 
föreläsaren om att du spelar in.  

•  Anteckna under lektionerna eller be att få titta på 
någon kurskamrats anteckningar. Eller fråga om läraren 
har någon hand-out på föreläsningen.  

•  Sysselsätt dig själv med något, exempelvis en stressboll. 
Det kan göra det lättare att lyssna. 

• Repetera det du just läst eller hört.
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•  Bestäm kortare pass, t.ex. att du studera i 15 minuter 
med en viss uppgift. Fokusera på några uppgifter i 
taget. Dela upp arbetet i mindre delar. 

• Växla mellan olika uppgifter för att inte tröttna.
•  Öka ditt fokus genom att skärma av omgivningen, till 

exempel med musik, öronproppar eller med en keps.
•  Börja studiepasset med det som verkar roligast eller 

enklast, för att komma igång bättre.
• Sitt längst fram.
• Experimentera med musik för ökad fokusering. 
• Testa att tugga tuggummi för ökad fokusering. 

Arbete
Här är information om du redan har prövat att arbeta 
eller till den dag du kommer börja göra det. Arbets-
förmedlingen kan erbjuda olika stödinsatser för att hitta 
rätt arbete. Ofta har de olika samarbetsprojekt med t.ex. 
försäkringskassan riktade till personer med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. Samarbeten som kan 
innebära att du får extra tid med egen handläggare, får 
testa på att arbetsträna utan att riskera arbetslöshets 
ersättning etc. Sedan 31 mars 2016 gäller ny föreskrift om 
arbetsmilljö ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Den 
innehåller regler om bland annat arbetsbelastning, arbets-
tider och kränkande särbehandling. Syftet med reglerna är 
att underlätta för arbetsgivaren när det gäller att före-
bygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

www.arbetsformedlingen.se
www.adhdpajobbet.se
www.försäkringskassan.se 

Här följer några generella tips: 
• Informera din chef om att du har ADHD.
•  Ha din arbetsplats på en så lugn del av kontoret  

som möjligt.
•  Ha veckovisa uppföljningsmöten med närmsta chef 

eller arbetsledare.
• Sätt påminnelser för möten och liknande i din telefon.
•  Sätt av en samlad tid för att kolla mejlen två gånger per 

dag. Öppna däremellan inte mejlkorgen. 
•  Be om betänketid innan du tackar ja till nya uppdrag. 

Kolla din kalender för att se om det faktiskt finns ut-
rymme för att göra uppdraget. Svara sedan. 

•  Öppet kontorslandskap? Skärma av din arbetsplats,  
ha hörselkåpor eller lyssna på musik. 

Socialt
Att upprätthålla relationer kan vara en utmaning för oss 
alla. Ibland kan ADHD innebära ytterligare en utmaning 
då ens funktionsnedsättning ofta involverar relationer. För 
att läsa mer generellt om relationer rekommenderar vi 
Kärlekens ACT, 2012, av Russ Harris. 

Nätresurser:
•  www.umo.se Ungdomsmottagningarnas hemsida på 

nätet.
• www.bris.se Barnens rätt i samhället.
•  www.bris.se/?pageID=15 BRIS-mejlen Här kan du 

 mejla till en vuxen på BRIS! Det kan handla om vad 
som helst. Du bestämmer!

•  www.bris.se/?pageID=189 BRIS-chatten.I BRIS-chatten 
kan du chatta med en vuxen! Det kan handla om vad 
som helst. Du bestämmer!

• www.rb.se Rädda barnens hemsida
•  www.abkontakt.se Riksföreningen mot ätstörningar
• www.umr.nu Ungdomar mot rasism.

Om sex och kärlek:
•  www.okejsex.nu Myter och verklighet kring sex samt 

sex och respekt.
•  www.preventivmedel.nu Om säkrare sex.
•  www.rfslungdom.se Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter, ungdoms-
sektionen för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och queeras rättigheter.

•  www.egaliaung.se Egalia är ett fritidshäng för hbtq-ung-
domar i åldrarna 13-19 år. Sveavägen 59 1tr.

Om du eller någon du känner råkat illa ut:
•  www2.datainspektionen.se/ungdom/ Kränkt på nätet?
•  http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-ar-he-

dersrelaterat-vald-och-fortryck/ Om hedersrelaterat 
förtryck och våld. Information och kontaktuppgifter till 
stöd.

•  www.kuling.nu Att leva med psykiskt sjuk förälder.
•  www.friends.se Friends mot mobbning.
•  www.barnombudsmannen.se Barnombudsmannen.
• www.ungaboj.se Brottsofferjouren för unga.
•  www.brottsrummet.se Fakta om brott för ungdomar.

Mentorer:
•  www.mentor.se En ideell organisation som jobbar med 

mentorskap för unga mellan 13 och 17 år.
•  www.tjejzonen.se Tjejzonen är en stödorganisation för 

tjejer. De arbetar med att förebygga och lindra psykisk 
ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och viritu-
ella möten.

• http://stiftelsenstella.se/ Mentorsprogram för tjejer
•  www.hbtqkojan.se  Mentor för hbtq-ungdomar 13-25 

år att chatta med. Du kan chatta om allt möjligt som 
du tycker är viktigt.
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Några tips för att odla vänskapen: 
• Sätt av 10 minuter per dag att kontakta en vän. 
•  Slå två flugor i en smäll och ring en vän samtidigt som 

du plockar undan hemma eller fixar med disken. 
•  Träffa vänner samtidigt som du gör andra aktiviteter 

du behöver göra så som att äta eller träna. 
• För in bokade träffar i kalendern med påminnelse. 
•  Addera 20 minuter mer transport tid än du tror du 

behöver om tidspassning är en av dina svårigheter.  

Ekonomi
Många av oss kan någon gång i livet hamna i en situation 
där vi har svårt att få ihop vår ekonomi. På  
www.kronofogden.se hittar du information både om vad 
som händer om du inte kan betala en faktura eller ham-
nat i skuld men även råd om hur du gör när ekonomin är i 
obalans. Några tips för att ha ordning på sin ekonomi:
•  Lägg undan och spara en slant varje månad på ett 

sparkonto. 
•  Ta inga SMS-lån. Räntan, dvs vad du behöver betala 

extra, är mycket hög. Många som tar SMS lån hamnar i 
skuld över lång tid. 

•  Be dina föräldrar om en uppdelad månadspeng som 
delas ut i portioner, på så sätt riskerar du inte att göra 
av med allt första veckan. 

•  Spärra din telefon från att kunna ringa med och ta 
emot data ifrån när du är utomlands.  

Dina föräldrar kan ha rätt till förlängt barnbidrag efter 
det att du fyllt 16 år. Detta gäller så länge man går kvar i 
grundskolan, grundsärskola, gymnasiesärskola eller special-
skola.  Liksom studiebidraget betalas även det förlängda 
barnbidraget ut automatiskt. Läs mer på 
www.forsakringskassan.se 

Föräldraskap
Här följer tips som du kan ge till dina föräldrar/annan 
 vuxen i din närhet eller läsa själv. För föräldraskap i stort 
vill vi rekommendera Martin Forsters föreläsning Rädsla, 
oro och självkänsla hos barn, från 2015, som finns på 
http://urskola.se eller hans bok Fem gånger mer kärlek - 
Forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv, 
2009, Natur & Kultur. Greene Ross Explosiva barn, 2003, 
Cura förlag. 

Några tips för föräldrar är:
•  Åskådliggör dagen eller veckan med ett tydligt schema 

där aktiviteter och tider skrivs in eller visas med bilder. 
Schemat sätts upp där barnet kan se det eller kan följa 
med barnet under dagen. 

•  Beröm! Beröm! Beröm och uppmuntra barnet så fort 
det gör något bra. Beröm även för det som kan tyckas 
vara småsaker eller självklarheter. Berömmet ska kom-
ma direkt i anslutning till det positiva beteendet och du 
ska tala om vad du tyckte barnet gjorde bra.

•  Situationer där det inte är tydligt vad som ska göras, så 
som vid en övergång från en aktivitet till en annan eller 
ostrukturerade situationer överlag kan vara svåra att 
hantera. Gör en plan i förväg. Hänvisa till planen under 
aktiviteten och beröm både dig själv och barnet när ni 
håller er till den. 

•  Har du fler barn? Sätt av enskild tid med vart och ett 
av barnen varje vecka. Kom ihåg att du som förälder 
gör så gott du kan och att det brukar räcka. 

•  Schemalägg tid för dig, och eventuell partner, där du 
får återhämta dig ett tag. Helst en stund varje dag.

Resurser från samhället
Kommun
Kommunens socialtjänst kan ge stöd i form av t.ex. för-
äldraträningskurser, stödfamilj, stödperson etc. Insatser 
från kommunen går oftast via SoL, socialtjänstlagen. Man 
ansöker själv direkt om varje insats. Vid insatser via social-
tjänstlagen betalar man oftast en del av kostnaden själv.
Kommunen erbjuder också stöd via LSS, lagen och särskilt 
stöd och service. Enbart en ADHD diagnos kvalificerar 
inte barnet automatiskt för LSS. Ibland, om din funktions-
nedsättning till följd av din diagnos är särskilt svår, kan 
du dock ändå beviljas stöd. Har du även autismdiagnos 
räknas du till något som kallas ”personkrets I” och har rätt 
att direkt ansöka om LSS-insatser. LSS-insatser är oftast 
helt bekostade av kommunen. 
Kom ihåg att ta med en kopia på ditt neuropsykiatriska 
utlåtande när ni ansöker. 

www.socialstyrelsen.se/socialtjanst Om SoL
https://lagen.nu/1993:387 Om LSS. 
www.fritidsnatet.se/
 http://habilitering.se/adhd-center/

Landsting
Utredning och behandling av ADHD sker oftast på barn- 
och ungdomsmedicinsk mottagning, inom barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP) eller på privata mottagningar som 
har avtal med landstinget. Läs mer om BUP på www.bup.se 
När utredningen är gjord vid Moment Psykologi står BUP 
i ditt hemlandsting för uppföljning med behandling. Oftast 
innebär det att vi vid avslutad utredning skickar utredning-
en till den mottagning som remitterade ditt barn till oss. 
Ska remissen gå till annan mottagning hjälper vi dig med det. 
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Det läkemedel vid ADHD som skyddas av särskild 
licens och som bara kan föreskrivas av psykiatriker och 
barnläkare är gruppen centralstimulerande. Läkemedel 
för ADHD ger biverkningar för en del och är därför 
inte lämpliga för alla, t.ex. om du har risk för hjärt- och 
kärlproblem. För barn kan det också hämma längdtillväxt. 
Om individen tolererar behandlingen har den dock visats 
vara hjälpsam för många.

I form av psykologisk behandling finns idag grupp-
behandlingar som syftar till att lära ut färdigheter för att 
klara av att hantera sina ADHD symtom bättre. De två 
som funnits längst baseras på principerna för kognitiv 
 beteendeterapi. 
•  KBT vid ADHD: psykologisk behandling av vuxen-AD-

HD Klienthandbok av Steven A. Safren, Susan Sprich, 
Carol A. Perlman, Michael W. Otto. Häftad 2011. 

•  Psykoterapi för vuxna med ADHD av Bernd Hessling-
er, Alexandra Philipsen, Harald Richter. Svensk  version: 
Tatja Hirvikoski, Cecilia Drott, Else Waaler, Julia Al-
fredsson, Matilda Larsson.

En del är i behov av hjälpmedel för att klara av vardagen. 
Dessa föreskrivs även inom Barn- och ungdomspsykiatrin 
eller inom habiliteringen (vem som ansvarar för detta 
skiljer sig åt mellan olika landsting). Hjälpmedel kan vara 
timstockar för att se över tidsåtgång, tyngdtäcken för 
att minska orolig sömn, anpassade kalendersystem etc. 
Nu för tiden finns många appar till datorer och mobila 
 enheter som kan underlätta vardagen och som du kan 
ladda ner själv. 

Stat
Statens ansvar är bland annat arbetsförmedling och hög-
skola och universitet. Se under Arbete respektive studier.

Privata initiativ
Det finns en del patient- och anhörig organisationer samt 
andra privata initiativ med bra information och stöd. Den 
största och som också har mycket information på sin hem-
sida, arrangerar kunskapsträffar på olika teman som föräld-
raskap, ekonomi, relationer etc. är www.attention-riks.se. 
Du anmäler dig själv till föreningen. Andra sidor med bra 
information är www.underbaraadhd.se,  
www.sjalvhjalppavagen.se, http://gillbergcentre.gu.se
På engelska: http://smartgirlswithadhd.com/,  
www.additudemag.com, http://childmind.org/about-us/  

Myndigheters publikationer
Allt material som tas fram av myndigheter samlas på 
www.kunskapsgudien.se. Några exempel: 
•  Lättläst om ADHD hos barn och ungdomar, Socialsty-

relsen, 2016.
• Lättläst om ADHD hos vuxna, Socialtstýrelsen 2016.
•  Stärkt stöd till barn som anhöriga – resultat och slut-

satser från fem års utvecklingsarbete, 2016.
•  Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD, kun-

skapsstöd, Socialstyrelsen 2014. Läkemedelsbehandling 
av ADHD hos barn och vuxna – Stöd för beslut och 
behandling, Socialstyrelsen 2014. 

•  ADHD- diagnostik och behandling, vårdens organisa-
tion och patientens delaktighet, SBU 2013. 

•  Prioritering av kunskapsluckor – behandlingsmetoder 
vid ADHD, 2014.

Läsa mer
•  Almer GM, Mandel Sneum M. ADHD hos barn och 

vuxna. Lund: Studentlitteratur; 2012. 
•  Gillberg C. Ett barn i varje klass – om ADHD och 

DAMP. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013. 
•  Hellström A. Värt att veta om ADHD hos barn och 

ungdomar. Broschyr. Sinus AB; 2012. 
•  Hellström A. Att vara förälder till barn med ADHD 

– så kan du underlätta vardagen för ditt barn. Habilite-
ring & Hälsa, Stockholms läns landsting; 2012. 

•  Kadesjö B. Barn som utmanar – barn med ADHD och 
andra beteendeproblem. Socialstyrelsen; 2010. 

•  Kutscher ML. ADHD – att leva utan bromsar. En prak-
tisk vägledning. Stockholm: Natur & Kultur; 2010.

•  Roca Ahlgren M. Israelson Stenberg S. Coolt med 
ADHD. Trollhättan: Kikkuli förlag AB; 2014. 

•  Westholm L. Föräldraboken om ADHD. Stockholm: 
Gothia fortbildning; 2014.

Moment Psykologi AB  •  Drottninggatan 99, 5tr  •  113 60 Stockholm
08-533 315 43  •  kontakt@momentpsykologi.se  •  www.momentpsykologi.se 
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Ansökan om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 

– en hjälp på vägen 
 

Detta ska skickas till försäkringskassan: 

• Ansökan om bidrag – föräldrarna fyller i 

• Bilagor till ansökan: 

o Barnets behov av tillsyn och vård 

o Merkostnader 

• Läkarutlåtande för bidraget (original) 

• Utvecklingspsykiatriskt utlåtande (kopia) 

Du ansöker på Försäkringskassans hemsida: 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-

funktionsnedsattning 

 

Tips till föräldrar ang. omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättningen 
Här bifogas checklistan (se nedan) som du kan använda som stöd för att täcka in allt som tar extra 

mycket tid och energi under hela dygnet. När det gäller ADL (=Aktiviteter i det Dagliga Livet) kan 

man inte bara tänka på vad barnet kan utan hur svårt det kan vara att få hen att samarbeta och att 

göra det när du vill att hen ska göra det. Allt det där du måste anpassa och förbereda för att det ska 

fungera. Ge gärna exempel på vad som händer om du inte gör det. Om barnet t.ex. inte klarar att 

du skyndar på och kanske får utbrott om man pressar hen för mycket. 

Beskriv också svårigheter vid kommunikation. Även om barnet kanske har ett språk handlar det 

mycket om hur hen förstår, om det blir missförstånd och om ni måste lägga mycket tid på att se 

till att kommunikationen har gått fram. 

När det gäller träning är det säkert mycket som ni gör varje dag som kan kallas träning. Det kan 

vara allt som har med social träning att göra och även fysisk träning eller träna språk och begrepp 

genom att läsa, spela spel mm. 

Ta också upp all tid du troligtvis lägger ner på att läsa på internet, läsa böcker och kanske gå med i 

föräldraföreningar. Helt enkelt allt du gör för att lära dig mer om ditt barns diagnos. 

 

CHECKLISTA 

Vård och tillsynsbehov (hur ofta, tidsåtgång, på vilket sätt, av vem) 

• ADL, på/avklädning, äta/dricka, hygien i förhållande till ålder, sömn 

• Kommunikation (både att ta emot och ge info), speciella yttringar 

• Passivitet, påputtning, avstyra farliga situationer 

• Träning, som utförs av förälder 

• Vilken träning har barnet utanför hemmet? 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning
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• Hjälpmedel, bostadsanpassning 

• Deltar förälder i kurser o dyl. för barnets skull? 

(OBS! – om man kommer att ta ut "tillfällig vård av barn'' vid kurstillfällen t.ex på Autismcenter ska 
man inte ta upp tiden för dessa kurser i vårdbidragsansökan. Försäkringskassan kan då protestera och 
tycka att de redan betalat for detta en gång. Ta däremot upp allt annat som du som förälder gör för att 
lära mer om ditt barns funktionsnedsättning, t.ex:. läsa litteratur eller på internet.) 

• Planering och samordningsinsatser, info av föräldrar 

• Tillsyn ute/inne och nattetid i förhållande till ålder 

• Bundenhet 

• Extra arbete för städning, klädvård m.m. 

• Läkarbesök? Resor? 

 

Bidragets olika delar 

Merarbete 

Här kommer en beskrivning över vilket merarbete man kan ha med sitt barn. Så gott som samtliga 

saker som är beskrivna nedan är sådant som beskrivits i undersökningssvaren. Vi har dessutom 

kompletterat med några saker till för att få det så heltäckande som möjligt. Listan är säkerligen inte 

komplett då alla familjer är olika. 

Medicinering 

• Många barn är knepiga att få i medicin (även barn utan funktionsnedsättning). Att få i ett 

barn som har diagnos med autismspektrumtillstånd kan vara i princip omöjligt. Här krävs 

tankar och idéer utöver det vanliga, en stor uppfinningsrikedom med andra ord. 

Omvårdnad nattetid 

• En del barn med dåligt sömnmönster behöver tillsyn även nattetid. Många barn sover 

väldigt dåligt. En del medicineras och får därmed ett bättre sömnmönster 

• Detta leder till en dålig sömn för antingen ena eller båda föräldrarna 

Planering/struktur 

• Vara steget före i precis alla situationer som barnet kommer vara delaktig i 

• Tänka efter före i allt 

• Se till att man själv är förberedd på situationer som kan uppstå och hur man hanterar dessa. 

Detta är inte helt lätt och tar en hel del tid 

• Förbereda barnet på vad som skall hända, både i nya och redan kända situationer 

• Vara behjälplig när aktiviteten väl sker för att kunna ingripa om något är på väg att gå fel 

Schema/visuella bilder 

• De allra flesta barn blir hjälpta av att ha ett schema för att visa hur dagen ser ut. Detta tar 

tid att göra, man ska hitta ”rätt” bilder (som fungerar för barnet). Bearbeta dessa, skriva ut, 

klippa till, laminera 
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• Många har både dagsschema och veckoschema 

• En del får även göra scheman på detaljnivå. Ex toalettbesök, bilder för att gå in på toaletten, 

tända lampan, fälla upp toalettlocket, dra ner byxorna, dra ner kalsonger/trosor, sätta sig 

på toaletten, göra det man ska, torka sig, spola, fälla ner toalettlocket, tvätta händerna med 

tvål, torka händerna, dra upp kalsonger/trosor, dra upp byxor, släcka lampan, gå ut från 

toaletten 

• Olika barn behöver olika mycket bilder, det gäller alltså att prova sig fram med hur många 

som behövs. 

Äta 

• Det finns barn som inte klarar av att äta själva, de måste ha hjälp i varje moment 

• Hjälp att rensa, bena och skära maten 

• En förälder måste vara närvarande vid maten för att barnet skall äta 

• Många är selektiva (begränsade) i sitt ätande (de äter vara ett fåtal saker) 

• Vissa äter maten i en viss ordning 

• Maten får inte ligga ihop på tallriken 

• Att försöka vänja ”matvägrande” barn vid nya maträtter är krävande och tidsödande 

Personlig hygien 

• Att duscha/bada är för många barn oerhört obehagligt (ofta smärtsamt enligt barnet) 

• Borsta håret gör ont alternativt är obehagligt 

• Borsta tänder kan vara en evig kamp 

• Hjälpa till att torka efter utförda behov sker ofta även i stigande ålder 

• Klippa tå- respektive fingernaglar gör ont 

• Vissa barn använder blöja längre än normalt vilket är tidsödande 

På- och avklädning 

• Hjälpa barnet med att fysiskt klä på sig 

• Stödja barnet att klä på sig med rösten 

• Många kan fysiskt klä på sig men ser ingen nytta med det 

• Barnet går/springer iväg vid på- och avklädning 

Tillsyn 

• Aktiv tillsyn all vaken tid 

• Barnet förstår inte konsekvenserna av sitt eget handlande, det gäller att vara tillgänglig hela 

tiden 

• Kan behöva tillsyn under natten 

• Rymningsbenägen 
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• Sämre balanssinne som kräver mer koll på barnet 

• Barnet är impulsstyrt 

Stöd och hjälp 

Barnet kan behöva stöd och hjälp med diverse olika saker: 

• Framförhållning 

• Tillrättaläggande 

• Många förklaringar i många olika situationer varje dag 

• Hjälpa till med planering av olika aktiviteter som ska göras 

• Konstant säga till barnet vad som ska göras, när, hur, osv. 

• Vara med när olika saker ska utföras i flera steg, se till att ingenting glöms osv. 

• Mycket påminnelser 

• Många gånger hjälpa till med saker som ett barn i motsvarande ålder klarar själv 

• Leda i leksituationer då barnets egen ”motor” saknas 

• Läxläsning 

• Vägledning i kontakten med andra människor 

• Prioritering 

• Visuella instruktioner 

• Ge konkreta uppgifter 

Träning 

• IBT-träning 

• Annan form av träning eller specifika träningsprogram (ofta utformade tillsammans med 

habilitering och eventuellt förskola/skola). Till exempel språklig, grov- respektive 

finmotorik-träning samt ADL-funktioner m.fl. 

• Munmotorisk träning 

Kommunikation 

• Mycket tid går åt till tolkning av barnet både för egen skull men också inför omgivningen 

• Att behöva förklara ett antal gånger per dag för barnet varför en person gjorde si eller så 

tar också tid 

• Att hjälpa barnet i alla situationer som kräver socialt samspel 

Aktivering 

• Många barn har problem att fokusera på en uppgift, de studsar gärna fram och tillbaka 

mellan olika saker 

• I en del fall saknas även en ”egen motor”, detta gör att det händer ingenting utan att någon 
säger till barnet vad denne skall göra 
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• Dessutom måste man som förälder (eller syskon/släkting) vara delaktig i att hitta på saker 

för barnet att göra då de inte själva kan komma på vad de ska göra. En del famlijer har löst 

detta med en lista på saker man kan göra (se på film, rita, spela TV-spel osv). Exempelvis 

som med film, där man har satt upp filmerna som finns och därmed barnet själv kan peka 

på vilken film han/hon vill se om de saknar möjlighet/kunskap till att själv berätta detta 

verbalt 

Konflikthantering 

• Att ständigt ha koll på barnet för att undvika konflikter 

• Att förklara för att stävja eller undvika konflikter 

• Här kan man också förklara i vilka olika situationer som konfliker brukar uppstå, vad som 

händer (aggressiv, slänger saker osv), vad man själv gör för att dämpa konflikten, tiden 

barnet har själva utbrottet, tiden det tar för barnet att lugna ner sig efter sitt utbrott samt 

tiden det tar att förklara varför det aktuella beteendet inte är önskvärt 

Kurser/kunskapsinhämtning 

• Låna böcker på biblioteket. Läsa dessa böcker 

• Leta information om barnets diagnos/er på internet och därefter läsa detta 

• Utbildning av olika saker som har med barnets funktionsnedättning att göra 

• Leta efter och läsa om forskning 

• Seminarier/föreläsningar/kurser 

• Olika forum på internet där man själv deltar i diskussionerna samt har egna frågeställningar 

Möten 

• HAB 

• BUP 

• Logoped 

• Skola 

• Sjukgymnast 

• Arbetsterapeut 

• Kontakter med myndigheter, LSS, m-fl. 

• Dietist 

• Specialisttandvård 

• Övriga vårdgivare 

Övrigt 

• Att alltid behöva ”tjata” 

• Att förklara allt flera gånger 

• Låsningar som hindrar barnet under en tid (ibland 10 minuter eller hela dagen i värsta fall) 
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• Annorlunda perception 

• När barnet vägrar delta i en sak som ska göras och får ett stort utbrott 

• När man måste släppa allt på sekunden för att barnet behöver hjälp med något 

• Barnet saknar tidsuppfattning och förstår inte uttryck som ”sen”, ”om en stund” osv. 

• Barnet saknar förståelse för att andra också har behov/prioriteringar som inte är densamma 

som barnets 

• Lång hämtnings- och lämningstid på förskola/fritids/skola 

• Svårt att bryta aktiviteter (samt även starta och hålla igång). Här måste man ”pusha” för att 
få igång/hålla igång och få barnet att avsluta 

• Svårt med gruppaktiviteter, barnet behöver ofta mer stöd 

• Tolkar det mesta bokstavligt, leder till missförstånd som måste förklaras 

• Med ett stort klädanvändande (tex. måste barnet byta tröja om det kommer en blöt fläck 

på denna och vägrar använda den förrän den är tvättad) tar det mycket extra tid att tvätta 

och ta hand om tvätten 

• Städning, ofta mattallrikar som slängs i golvet på grund av utbrott 

 

Uträkning av merarbete för en vecka 

Något som kan vara bra är att göra en uträkning över allt man gör med sitt barn under en vecka. 

Det vill säga, skriv ner minut/timangivelser över hur lång tid olika situationer tar och räkna ut det 

totala antalet timmar du ägnar åt ditt barn över hela veckan. Glöm inte att ta med möten, 

telefonsamtal, administration, biblioteksbesök o.s.v. 

När man har ett barn som kräver total tillsyn all vaken tid är det lätt att räkna ut mertiden. Då 

räknas helt enkelt alla barnets vakna timmar ut där du som förälder måste vara i närheten hela tiden. 

Ibland behövs även tillsyn när barnet sover men vi har inte tagit hänsyn till det i exemplet nedan. 

Exempel 

Måndag – fredag 

Morgon 05.00-08.00 

Eftermiddag och kväll 14.00-22.00 

Helg 

05.00-22.00 

Morgonen ger 15 timmar 

Eftermiddag och kväll ger 40 timmar. 

Helgen ger 34 timmar. 

Totalt merarbete = 89 timmar i veckan. 

Har du ett barn som inte behöver ha konstant tillsyn hela dagen, natten och helgen så handlar det 

ju inte riktigt om samma antal timmar som ovan, då preciserar du bara det som du gör med barnet 

i timmar/minuter och räknar ihop det. 
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Vad har man fått merkostnader beviljade för? 

Vissa familjer får vissa saker beviljade som merkostnader medan andra inte får det. Anledningen 

till att vi inte har några belopp redovisade är för att det varierar väldigt mycket, vilket vi sett utifrån 

de svar som kommit in i undersökningen. Det lättaste är att själv sätta sig ner och räkna på vilka 

kostnader man har, sedan går Försäkringskassan igenom dessa. Nedan finns ett antal olika saker 

som blivit beviljade som merkostnader. 

• Vårdresor (föräldrautbildningar/föreläsningar/besök till skola/ habilitering/BUP osv). 

Vårdresor beviljas upp till sjukresors högkostnadsskydd (varierar mellan cirka 1000-1800 

kr beroende på län). Gå in på just ditt landstings sida och kontrollera summan där. Summor 

överstigande det beloppet anmäls till sjukrese-enheten i länet. 

• Andra resor, som exempelvis från och till Apotek 

• Bensinkostnader för att åka och ta bilder (som förberedelse inför nya platser som ni skall 

besöka med barnet etc.) 

• Parkeringskostnader för ovanstående besök 

• Träningsmaterial, träningsutrustning 

• Teckenmaterial (dataprogram, böcker, film) 

• Bild-, schema- och planeringsmaterial – digitalkamera, bild-utskrifter, lamineringsplast, 

papper, Iamineringsapparat, skrivare, program för bilder, färgpatroner mm 

• Pedagogiska dataspel samt andra speciella datorprogram 

• Medlemskap (Attention, Autism & Aspergerförbundet, DHB/ Talknuten m fl. beroende 

på diagnos) 

• Prenumeration på facktidningar (Föräldrakraft) 

• Litteratur, faktaböcker om NPF/Autism 

• Kläder och skor 

• Borttappade saker (mobiltelefon, busskort, kläder och/eller skor osv.) 

• Specialsydda kläder och/eller specialskor 

• Fläckborttagningsmedel 

• Extra tvätt (man får räkna ut ungefärligt hur mycket man tvättar extra i veckan med bara 

barnets kläder) 

• Extra torktumlare 

• Extra disk 

• Förstörd/uthälld mat och dryck 

• Telefonsamtal, exempelvis till HAB, sjukhus, BUP, skola, socialtjänst m.fl. instanser 

• Slitage i hemmet, förstörda saker i hemmet (de kastar saker, ritar och river i tapeter, ritar på 

möbler, hoppar i sängar och soffor så de går sönder, slår sönder dörrar, köksporslin mm.) 

• Reparation av dörrpost; vägg mm. 
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• Extra lås till 4 dörrar och grind till altan (avskrivning på 8 år) 

• Leksaker som går sönder, andra sönderslagna saker, tapeter till 3 rum, cykelreparationer 

(för en person som ej fick detta stöd beviljat med motiveringen att "bedömningen av 

vårdbidragets storlek är tillsyn för att hindra barnet att förstöra saker inräknat”) 

• Slitage av leksaker, dvd, spel, böcker, dator mm. 

• Dator X kr per år (avskrivningstid 3 år för totala inköpsbeloppet - här med hänvisning till 

att barnet p.g.a. installerade träningsprogram inte kunde vara utan dator och måste 

nödvändigtvis ha precis sin dator). Andra har fått en viss summa av det totala datorpriset 

godkänt med an avskrivningstid på 3 år (dvs. den summan delad på 3år) 

• Program för att få en talande dator, VITAL 

• Mediciner eller grundsumman för högkostnadskort för mediciner (ibland med avdrag på 

200 kr då alla barn behöver medicin då och då) 

• Skåp att förvara mediciner i 

• Specialmat 

• Blöjor, våtservetter 

• Extra sophämtning p.g.a. stora blöjbarn 

• Nappar 

• Tvättlappar, hushållspapper, salvor 

• Onormalt användande av schampo, balsam, tvål och toalett-papper 

• Hygienartiklar, såsom uthällt schampo, tandkräm, nedslängda toarullar i toaletten 

• Extra rengöringsmedel och diverse städartiklar när barnet kladdat med mat och andra saker 

• Extra förbrukning av städprodukter (astma/allergi) 

• Extra sängkläder, kläder, extra klädsel till bilstol, skydd av knapp (för sondmatning) p.g.a. 

uppkastningar (kräks ofta) 

• Kompresser, handsprit och annan apoteksnytta, sprutor till sondnäring, 

förbrukningsartiklar för sond 

• Hjälpmedel som timglas, klocka med larm (om det inte tillhandahålls via habiliteringen) 
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Exempel på bilaga till ansökan för Y 
Barnets behov av tillsyn och vård 

Det är stora svårigheter att få Y att somna på kvällarna. Vi börjar försöka söva henne vid 20-tiden 

men ofta somnar hon trots det inte förrän ca kl. 01.00. Vi har försökt med många olika saker för 

att få Y att sova i sin egen säng, tex. olika barnsängar eller gosedjur att ha i sängen för att locka 

henne till att vilja sova där men ingenting har hittills hjälpt. Y vaknar sedan flera gånger varje natt. 

Hon vill då ha mjölk att dricka men kan också vilja vara uppe och leka och sjunga och har svårt att 

somna om. Ca 75 % av min nattsömn blir förstörd av detta. Y har otroligt mycket energi. Just nu 

bor Ys mormor tillfälligt hos oss för att vi ska orka med. 

Y har ett selektivt ätande. Hon äter inget kött, bara kyckling och fisk men hon älskar soppor och 

kan då äta 3-4 portioner. Vi ger henne bara glutenfri kost eftersom vi ser en förbättring hos Y då 

hon inte äter gluten och läkare har även konstaterat att Y är allergisk mot gluten. Y äter inga andra 

frukter än banan. Att både handla och tillaga speciell mat till Y tar extra tid. Det går inte att få Y 

att sitta kvar vid matbordet om hon inte sitter i en barnstol. Om hon samtidigt får titta på något i 

mobilen kan hon för det mesta äta själv. Y blir lätt otålig och skriker att hon vill ha mjölk. 

Y kan ibland klä av och på vissa kläder men ofta behöver hon hjälp eftersom hon inte är intresserad 

av att göra det när vi föräldrar vill. Hon verkar inte förstå vitsen med att samarbeta. Y är mycket 

envis och bestämd med vilka kläder hon ska ha och kan vägra att medverka om kläderna hon vill 

ha inte passar väderleken eller inte finns till hands när hon vill. Det tar mycket tid och kraft och 

om hon inte får som hon vill skriker hon, sparkas och kan bli så utmattad att hon somnar på soffan. 

Det kan då vara svårt att väcka henne. Vi försöker med hög musik och ibland kan det gå att locka 

henne med att hon ska duscha och ibland lockar vi med telefonen eller glass för att få henne att 

vakna och piggna till. Y älskar vatten och det är inga problem att tvätta hennes hår. 

Tandborstningen och att tvätta händer och ansikte fungerar för det mesta bra men mycket sker på 

hennes villkor. Y har eksem och kliar sig så att hon får rivmärken och det börjar blöda. Hon 

behöver därför smörjas in regelbundet men det är mycket svårt att få henne att gå med på det. Y 

har också svårt att stå ut med att vi klipper hennes tånaglar. Y använder fortfarande blöja på 

nätterna och på väg till och från förskolan. Hon klarar annars att kissa på toaletten på dagtid men 

vill bara bajsa i blöjan. 

Y har en försenad språkutveckling. Hon blandar svenska, polska och engelska men har också ett 

"eget språk" som vi ibland kan förstå men oftast inte. Jag och hennes mormor förstår henne bäst 

men hennes pappa och morfar har svårare att förstå henne. Eftersom Y ibland inte förstår det man 

säger och inte heller alltid kan uttrycka sig så att man förstår henne blir det svårt att få henne att 

samarbeta och därför tar alla situationer under dagen då hon inte vill, eller inte förstår, lång tid. Vi 

måste jobba hårt för att Y ska kunna fokusera och kunna lyssna och förstå vad vi vill säga till henne. 

Ofta reagerar Y med att skrika och slåss då hon inte förstår, blir förstådd eller inte får som hon vill.  

Det blir svårt för oss föräldrar när hon "uppför sig illa" ute bland andra människor och hon kan 

också säga "aja baja" till personer som hon inte känner om hon upplever att de gör "fel". Jag som 

förälder får ofta vara hennes "tolk" gentemot omgivningen trots att jag själv inte heller alltid förstår 

henne. 

Y förstår inte faror. Vi måste passa henne ständigt. Hon är mycket smärttålig, kan göra illa sig så 

att det blöder, men hon reagerar inte adekvat och gråter inte. Vi klarar i stort sett inte att åka 

kommunalt med henne och inte heller att gå tex. på McDonald’s eftersom hon kan springa iväg 
och dessutom springer fram och kramar vem som helst som hon inte känner. Hon måste sitta i 
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vagnen om vi går ut och vi kör i stort sett alltid bil om vi ska någonstans. Y har sprungit sedan hon 

började gå. Vi blir väldigt bundna och kan i stort sett inte lämna Y till någon annan förutom den 

närmaste familjen eftersom vi inte känner oss trygga med att andra kan hjälpa och förstå henne. 

Hon har också svårt för vissa personer vilket kan bli besvärligt. 

Om Y får göra det hon vill går hon mest från det ena till det andra. Hon kan tex. öppna alla skåp 

men utan att stanna upp och koncentrera sig på något. Vi ägnar mycket tid åt att försöka få kontakt 

och stimulera Y till nya aktiviteter och till en bättre kommunikation. Vi ritar, sjunger och dansar. 

Vi försöker också läsa enkla böcker för henne och få henne att titta på bilderna och lära in nya ord. 

Vi kommer att få stöd från Autism center för små barn med hur vi ska träna Y mer systematiskt 

än vad vi gör i dag, främst i socialt sampel och kommunikation, troligtvis utifrån ett omfattande 

träningsprogram. Vi kommer i fortsättningen att delta i olika kurser och föreläsningar. Vi läser 

redan litteratur och läser mycket på internet för att lära oss mer och kunna hjälpa Y på bästa sätt. 

Det tar mycket tid med alla kontakter och kommer att gå åt ännu mer tid för telefonsamtal, möten 

och planeringar med förskola och habilitering. 

Y kastar skräp på golvet och kladdar ner mycket när hon äter. Hon kastar leksaker, speglar etc. så 

att de går sönder. Jag måste dammsuga och torka golven varje dag. Det blir överhuvud taget 

nedskräpat och blir mer tvätt och städning än vad som är rimligt utifrån hennes ålder. 

Merkostnader 

• Ersättning för allt som går sönder. 

• Extrainköp av mat – glutenfritt och mängder med mjölk. 

• Pedagogiska leksaker, appar och böcker som kan stimulera Ys kommunikativa utveckling. 

• Tvättmedel och slitage på kläder samt klädkostnad p.g.a. behov av många ombyten. 

• Skor – Y sliter skor ovanligt mycket. Hon springer mycket och "kastar sig'', vilket kan vara 

en bidragande orsak till slitage. 

• Material för kommunikationsträning såsom lamineringsmaskin, bilder, plast, papper, 

pennor mm. 

• Bensinkostnader då vi bor i en "andrahandslägenhet’ i ort A och har förskolan och mitt 
arbete i ort B. Det blir 2-2 ½ timmes bilresa varje dag. 

 



Översikt
- över olika verksamheter som kan bli aktuellt att få hjälp ifrån efter en utredning. Observera att dina rättigheter och behov ser olika ut beroende 

på diagnos och svårighetsgrad. Vården är också olika organiserad i olika delar av landet. 
Habilitering och hälsa

Råd, stöd och insatser
• Psykosocialt stöd
• Stöd till anhöriga
• Allmän rådgivning
• Motorisk träning
• Språk- och 

kommunikationsträning
• Hjälpmedelsutprovning
• Kognitivt stöd
• Specialpedagogiskt stöd

Verksamheter (Region 
Stockholm)
• Habiliteringscenter
• Aspergercenter
• Autismcenter
• ADHD-center
• UNG
• Dövteamet och 

Dövblindteamet
• StoCKK
• Kris- och 

samtalsmottagningen
• Forum Funktionshinder
• Mer flera…

Lagstöd: 
• Hälso- & sjukvårdslagen
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens chef 
eller Patientnämnden. LSS-beslut överklagas hos förvaltningsrätten.

Vården
• Vårdcentral/husläkarmottagning

o Kroppsliga sjukdomar och problem
o Lindrigare psykiska problem

• Syncentral
• Hörselmottagning
• Vuxenpsykiatrin

o Diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomstillstånd
• Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP med flera)

• Diagnostisering och behandling av barnpsykiatriska 
sjukdomstillstånd

Lagstöd:
• Hälso- och sjukvårdslagen

Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens chef 
eller Patientnämnden.

www.1177.se

Försäkringskassan
• Assistansersättning
• Bostadstillägg
• Handikappersättning
• Aktivitetsersättning upp till och med 29 år
• Sjukersättning från 30 år
• Bilstöd och körkortsutbildning
• Närståendepenning
• Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
• Ferievårdbidrag
• Tillfällig föräldrapenning/kontaktdagar
• Förlängt barnbidrag

Lagstöd:
• Socialförsäkringsbalken

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos 
förvaltningsrätten.

www.forsakringskassan.se

Kommunen
LSS-insatser
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Daglig verksamhet
• Boende med särskild service

Bistånd enligt socialtjänstlagen
• Hemtjänst
• Ledsagarservice
• Kontaktfamilj
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Ekonomiskt bistånd
• Boendestöd

Lagstöd:
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Skolan
• Rektor har ansvar för skolans verksamhet
• Kommunen eller huvudmannen (om det gäller en fristående skola) har det övergripande ansvaret för 

skolverksamheten. Läs mer på din kommuns hemsida.
• Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån skollagstiftningen. www.skolverket.se
• Skolinspektionen tar bland annat emot anmälan om brister i undervisningen/särskilt stöd. 

www.skolinspektionen.se
• Barn och elevombudet tar emot anmälan om kränkningar i skolan. www.skolinspektionen.se/beo
• Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd. www.spsm.se

Lagstöd:
• Skollagen

Skolväsendets överklagandenämnd tar emot överklagan av vissa beslut, till exempel om åtgärdsprogram.
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