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Autism Barn

– en skrift till föräldrar, lärare och närstående
Sedan ett par år tillbaka har begreppsfloran gjorts om när
det kommer till autism. I dagsläget kallas allt autism men
förut fanns olika begreppsförteckningar beroende på hur
autismen yttrades sig och grad av svårighet. Samlingsnamnet som användes var då autismspektrumtillstånd. Dessa
diagnoser ingick:
• Autistiskt syndrom (Autism i barndomen).
• Aspergers syndrom eller högfungerande Autism, vilket
är en form av autism hos normalbegåvade personer.
• Atypisk autism eller Autismliknande tillstånd som
innebär att man har svårigheter med ömsesidigt socialt
samspel men inte uppfyller samtliga kriterier för Autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom.
• Desintegrativ störning (Hellers syndrom) som är ett
mycket sällsynt tillstånd som innebär att ett barn efter
2–3 års ålder tappar förmågor och utvecklar ett autistiskt syndrom.
• Autistiska drag som inte är en egen diagnos utan används som ett tillägg till andra diagnoser.

Inom det andra huvudområdet (begränsade, repetitiva
mönster i beteenden, intressen och aktiviteter) handlar
kriterierna om stereotypier eller upprepningar i tal, motorik eller i sättet att använda föremål, överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster samt
om starkt begränsade intressen. Ett helt nytt kriterium
inom området handlar om över- eller underkänslighet för
sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa sensoriska
stimuli i omgivningen. Inom det andra huvudområdet
behöver två av fyra kriterier uppfyllas.
Förutom ovanstående två huvudområden finns det tre
kriterier till: (1) att symtomen ska ha funnits sedan tidig
barndom, men de kan ha blivit mer synliga först senare
när kraven överstigit den egna förmågan (2) att symtomen tillsammans ska begränsa personen socialt, i arbete
eller på annat viktigt område och (3) att symtomen inte
förklaras bättre av intellektuell funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning). Om personen har en intellektuell
funktionsnedsättning ges autismdiagnos när den sociala
kommunikationsförmågan är under förväntan sett till
utvecklingsnivån.

Autism, den svårare graden, är möjligt att upptäcka hos
små barn före 2-3 års ålder. Aspergers syndrom, den lättare graden av autism, går att upptäcka från 4 – 7 års ålder.
Sett till antal ställda diagnoser är autism vanligare hos
pojkar än flickor. Hur stor skillnad som egentligen föreligger är mer osäkert. Diagnoskriterierna bygger på kunskap
som kommer från studier av framförallt pojkar. Symtomen
yttrar sig delvis olika hos pojkar och flickor vilket antas
leda till att flickor inte lika ofta kommer till utredning.

Vad är Autism?
– diagnostiska kriterier
I DSM-5 anges två huvudområden:
• begränsning i social kommunikation och socialt samspel
• begränsade repetitiva beteenden, intressen
och aktiviteter
För en autismdiagnos enligt DSM-5 behöver kriterier
uppfyllas inom båda huvudområdena. Det finns en stor
enighet bland forskare och kliniker att det är en kombination av symtom inom dessa två huvudområden som
definierar autismspektrumtillstånd. Har man symtom bara
inom ett av dessa områden så är det inte autism.
Inom det första huvudområdet (begränsning i social
kommunikation och socialt samspel) handlar kriterierna
om begränsningar i socioemotionell ömsesidighet, ickeverbal kommunikation och i personliga relationer. För det första huvudområdet skall minst tre kriterier vara uppfyllda.

Fler individuella faktorer
Den övergripande autismdiagnosen i DSM-5 görs tydligare
än tidigare genom att fler individuella faktorer anges. Ett
sätt att göra det är att gradera behovet av stöd. Inom de
två huvudområdena anges graderingen i tre nivåer:
• I behov av stöd
• I behov av omfattande stöd
• I behov av mycket omfattande stöd
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rätt till förlängt barnbidrag. Liksom studiebidraget betalas
även det förlängda barnbidraget ut automatiskt. Läs mer
på www.forsakringskassan.se

Stödbehovet kan graderas olika inom de två huvudområdena. Graderingen kan också förändras över tid utan att
diagnosen behöver ändras. Det ger tydligare information
om det individuella behovet av stöd och insatser.
Andra individuella faktorer som kan beskrivas med en
autismdiagnos enligt DSM-5 är när symtomen visade sig,
utveckling och eventuell tillbakagång i utvecklingen, om
det finns kända medicinska, genetiska eller andra faktorer
eller om det finns andra samtida funktionsnedsättningar som till exempel intellektuell funktionsnedsättning,
ADHD eller språkstörning. DSM-5 tillåter samtidiga
överlappande diagnoser i betydligt större utsträckning än
i tidigare versioner, där en diagnos ofta uteslutit en annan.

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.
• Låt barnet ha en plats där hen kan dra sig undan om
den sensoriska stimulansen blir för mycket.
• Många lugnar sig med egenvald sensorisk stimulans.
Försök ta reda på vad för slags sensorisk stimulans som
just ditt barn gillar. Kanske är det ett visst tyg, att pilla
på en leksak etc. Se till att barnet har tillgång till detta
då det ofta är barnets sätt att lugna sig.
• 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 komma 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 eller till barnkalaset/festen. 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, och eventuell partner, där du
får återhämta dig ett tag. Helst en stund varje dag.

Råd till Vuxna i barnets miljö
Barn med autism mår bra av tydlig struktur och att omgivningen går att förutsäga, vilket kan inkludera följande:
• Att få information i god tid, att anpassa sig till plötsliga
förändringar är ofta svårt.
• Att ha planerat in gott om tid för uppgifter. Extra tid
minskar stressen och personer med autism har en
ökad stresskänslighet.
• Att utrycka sig konkret och tydligt.
• Att hålla sina överenskommelser. Om någon inte håller
vad de lovat skapar det osäkerhet.
• Struktur är utgångspunkten; vardagsstruktur – tider
och rutiner för måltider och städning, var sak på sin
plats etc.
• Hjälp med att tolka och sortera intryck, att få saker
gjorda: att se hur andra gör, start- och stoppstöd.
• Strukturerad miljö som bygger på att minimera antalet
störningsmoment.
• Hjälp med att dela upp större uppgifter till mindre
deluppgifter för att minska upplevelsen av att bli överväldigad eller stressad.
• Att det finns en plats att dra sig undan för
återhämtning.
• Att ha något som känns sensoriskt bra, t ex en stressboll eller något annat att pilla med, nära till hands.
• Vid ljudkänslighet, ha öronproppar eller hörselkåpor
tillgängligt.
• Att inte underskatta förmågor men att ha i åtanke att
förmågorna kan vara ojämna.

Socialt
Att upprätthålla relationer kan vara en utmaning för oss
alla. Vid autism kan det vara ytterligare en utmaning då
ens funktionsnedsättning innebär att det inte är lika lätt
att läsa av andra människor, och att generalisera kunskaper mellan olika situationer.
Har ditt barn mer uttalade svårigheter finns det
träningsprogram som fokuserar på utveckling av sociala
färdigheter. De vanligaste är att i specifika situationer lära
ut färdigheter, gärna tillsammans med jämnåriga barn. I
början tar de vuxna majoriteten av initiativen för att sedan
gradvis minska sina initiativ när barnen själv börjar ta fler. På
barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen finns det mer information om träningsprogram.

Föräldrar
Som förälder till ett barn med autism står man inför
både utmaningar men även mycket glädje. Det första vi
rekommenderar är att etablera kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen på den ort där ni bor (det skiljer sig åt i landet vem
som är huvudman för råd och stöd till barn med autism).
Stockholms läns landsting har mycket information på sin
habilitering http://habilitering.se . Har man barn som går
kvar i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller
specialskola efter det att barnet har fyllt 16 år har eleven
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Svårigheterna i socialt samspel kan medföra att man råkar
illa ut, att andra lurar eller utnyttjar en. Det är vanligt att
ha erfarit mobbning eller att ha blivit retad under uppväxten när man har autism. Kom ihåg att det aldrig är ditt
barns fel om det sker. Det är inte heller ditt fel som förälder. Vänd dig till skolan och påtala mobbningen. Nedan
följer länkar som kan vara användbara nu men framförallt
när ditt barn blir äldre.

•
•
•
•
•

Nätresurser:
• 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

•

föra till en vuxen vän? Lägg dig på samma nivå när du
framför kritik till ditt barn.
Utgå från barnets intressen när du väljer fritidsaktiviteter.
Det är okej att ha ett fåtal vänner.
Arrangera en – till – en träffar med andra barn. Barn
med autism har oftare lättare att umgås på det viset.
Barn med autism har ibland lättare att umgås med
barn som är yngre eller äldre än de själva.
Se till att barnet är engagerat i någon form av sport eller intresse där möjlighet till sociala interaktioner finns.
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.

Studier
Vissa barn med autism behöver omfattande stöd och
får börja i särskola. Andra barn klarar sig med hjälp av
elevassistent och vissa barn klarar den vanliga skolmiljön
rätt väl. Gemensamt är dock att de alla behöver pedagogiska anpassningar. Skolan har en skyldighet att försöka
ordna en så bra skolgång som möjligt för alla barn, och i
synnerhet barn med funktionshinder. www.skolverket.se
regelverk för att läsa om ditt barns rättigheter.
När ditt barn blir äldre och vill studera vidare efter
gymnasiet finns det möjlighet till det. En del folkhögskolor
erbjuder kurser speciellt anpassade efter personer med
autismdiagnos. För högskola eller universitet finns det en
speciell samordnare som hjälper till med studieanpassning.
Just nu är det Stockholms Universitet som koordinerar de
olika läroinstituten. Se www.studeramedfunktionshinder.nu

Om ditt barn har råkat ut för särskilt
påfrestande livshändelser:
• http://www2.datainspektionen.se/ungdom/ Kränkt
på nätet?
• http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-ar-hedersrelaterat-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

www.allastudier.se Har mycket information om studier
och angränsande områden.
www.csn.se Centrala studie nämnden har hand om studiebidrag.
www.spsm.se Specialpedagogiska myndigheten som har
mycket om hur studiemiljö kan anpassas.
http://laromteknikstod.se/ Sida där du kan lära dig mer
om hjärnans kognitiva funktioner och vilket tekniskt stöd
som finns för att underlätta studiesituationen.
www.lararjouren.se/for-foraldrar/gratis-laxhjalp/ Gratis
läxhjälp i Stockholm. Sök i din hemkommun om vad som
kan finnas.

Mentorer:
• 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 virtuella möten.
• http://stiftelsenstella.se/ Mentorsprogram för tjejer
Att hjälpa ditt barn till att få erfara framgång i kamratrelationer är viktigt. Några tips för att underlätta bättre
kamratrelationer:
• Observera hur ditt barn leker med andra barn. Var
beredd att ingripa om du märker att det kan bli en
konfliktsituation.
• Om konflikt uppstått tala om lugn och sakligt vad som
var som gick fel och vad kan göra annorlunda i en
liknande situation framöver. Var dock taktfull, kritisera
inte ditt barn för mycket. Hur mycket skulle du fram-
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Landsting

Arbete

Utredning och behandling av autism är barn- och ungdomspsykiatrins eller barn-och ungdomshabiliteringens
uppdrag inom hälso- och sjukvården, det skiljer sig åt
i landet vem som är huvudman. Även privata mottagningar med landstingsavtal utför utredning. En barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning är oftast de som ansvarar
för läkemedelsbehandling, och psykologisk behandling.
Utprovning av hjälpmedel sker oftast inom habiliteringen.
Habiliteringen är sen den verksamhet som har det livslånga uppdraget att erbjuda stöd för att anpassa barnets
vardag utifrån behoven som finns.
• Om läkemedel: Det finns inget speciellt läkemedel
som sätts in vid autism. Vid autism kan man reagera
annorlunda på vanliga doser av medicinering och detta
behöver uppmärksammas när medicinering sätts in.
När man medicinerar vid autism gör man det ofta för
att psykiatrisk samsjuklighet föreligger.
• Om psykologisk behandling: Vissa habiliteringscenter
och även vissa psykiatriska mottagningar erbjuds sociala
färdighetsträningsgrupper.

Det är viktigt för alla att ha en meningsfull sysselsättning.
Som förälder brukar många fundera på hur det skall
fungera med arbete för deras barn när de vuxit upp. Det
är svårt att ge prognoser om hur det enskilda barnet
kommer att utvecklas över lång tid. Med rätt diagnos följer ofta anpassningar och stöd som gynnar utvecklingen.
Generellt kan man säga att en del får sysselsättning inom
daglig verksamhet eller så kallas skyddad anställning. En
del barn kommer kunna söka vanliga arbeten. Det beror
på hur stor grad av funktionsnedsättning ditt barn har.
Om det är aktuellt med den vanliga arbetsmarknaden erbjuder arbetsförmedlingen olika stödinsatser för att hitta
rätt arbete. Ofta har de olika samarbetsprojekt med t.ex.
försäkringskassan riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.arbetsformedlingen.se
http://pedagogisktarbete.com/autism/
autistiskt-initiativ.se

En del är i behov av hjälpmedel för att klara av vardagen.
Hjälpmedel kan vara timstockar för att se över tidsåtgång,
tyngdtäcken för att minska orolig sömn, anpassade kalendersystem, pekplattor för att underlätta kommunikation
etc.

Resurser i samhället
Kommun
Kommunen erbjuder stöd via LSS, lagen och särskilt stöd
och service. Om du har en autismdiagnos kvalificerar du
automatiskt för LSS då du räknas tillhöra personkrets I.
LSS-insatser är oftast helt bekostade av kommunen.
För att kunna ansöka om LSS vänder du dig till Habiliteringen. Habiliteringen faller inom landstingens hälso- och
sjukvårds uppdrag men är porten in för att söka kommunens hjälp. Habiliteringen kan förutom att ge mycket
information om autism även tipsa om vilka boendemöjligheter som finns. Sedan är det en LSS-handläggare i
kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man
kan beviljas.
Kommunens socialtjänst kan även ge stöd genom SoL,
socialtjänstlagen. Dessa söker man om man inte beviljats
LSS – insats. Vid insatser via socialtjänstlagen betalar man
oftast en del av kostnaden själv.
Kom ihåg att ta med en kopia på ditt neuropsykiatriska utlåtande när du ansöker.
http://habilitering.se/
http://habilitering.se/autismcenter-vuxna-0
www.socialstyrelsen.se/socialtjanst Om SoL
https://lagen.nu/1993:387 Om LSS.
www.fritidsnatet.se

Stat
Statens ansvar är bland annat arbetsförmedling och högskola och universitet. Se under Arbete respektive Studier.

Privata initiativ
Det finns en del patient- och anhörigorganisationer samt
andra privata initiativ med bra information och stöd. För
den som vill lära sig mer om autism, komma i kontakt
med andra barn/närstående/familjer eller bara få tillgång
till pålitlig information rekommenderas en kontakt med
riksföreningen Autism- och Aspergerförbundet. Föreningen erbjuder bland annat föreläsningar och medlemsträffar
som rör neuropsykiatriska funktionshinder www.autism.se.
Attention är en av de större intresseorganisationerna
med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder
www.attention-riks.se. Organiserade Aspergare är en
förening för högfungerande autister och aspergare. www.
aspergare.org. www.aspergerforum.se är ett aktivt medlemsforum som diskuterar det mesta.
Andra hjälpsamma sidor är www.sjalvhjalppavagen.se,
http://gillbergcentre.gu.se/. FUB –föreningen för barn och
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning www.fub.se.
Handikappförbundet är en paraplyorganisation för 43
handikappföreningar. De driver ett politiskt arbete för att
förbättra villkoren för funktionshindrade
www.handikappforbundet.se.
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Läsa mer

På engelska: Autism Europe, flera nationella intresseorganisationer är medlemmar www.autismeurope.org. World
Autism är en paraplyorganisation för nationella föreningar
som har som syfte att förbättra livskvalitet för sina medlemmar och deras anhöriga
www.worldautismorganisation.com. National Autistic
Society har mycket information för dig med autism, dina
anhöriga och de du träffar professionellt www.autism.org.
uk. Autism Society of America har som syfte att stödja
forskning om autism. Här finns också mycket information
www.autism-society.org.

• Barn som väcker funderingar- se, förstå och hjälpa
förskolebarn med en annorlunda utveckling av Gunilla
Gerland och Ulrika Aspeflo. 2015. Pavos Utbildning.
• Tonår med Autism och Asperger: en föräldraguide av
Carolina Lindberg. 2015. Natur & Kultur.
• The pocket occupational therapist: for families of children with special needs av Cara Koscinski. 2016. Jessica
Kingsley.
• Du, jag och något att tala om: om kommunikation och
kommunikationshjälpmedel för och med barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsättningar av Bitte Rydeman. 2015. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
• Motiverande samtal vid Autism och ADHD av Liria
Ortiz och Anna Sjölund. 2015. Natur & Kultur.
• Den kompletta guiden till Aspergers syndrom av Tony
Attwood. 2011. Studentlitteratur.

Myndigheters publikationer
Allt material som tas fram av myndigheter samlas på
www.kunskapsgudien.se. Några exempel:
• Autismspektrumtillstånd, Socialstyrelsen, 2015.
• Barn som tänker annorlunda - Barn med autism,
Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd, Socialstyrelsen 2010.
• Gott om ADHD-metoder men ont om bra studier,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU), 2012 (titeln till trots berörs även autismspektrumtillstånd).

Moment Psykologi AB • Drottninggatan 99, 5tr • 113 60 Stockholm
08-533 315 43 • kontakt@momentpsykologi.se • www.momentpsykologi.se
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Autism Tonår – information till dig

med diagnos, dina föräldrar och närstående
Att uppfylla kriterier för autism innebär att ha svårigheter med social ömsesidig kommunikation och repetitiva,
begränsade beteenden. Sedan ett par år tillbaka har
begreppen gjorts om när det kommer till autism. I dagsläget kallas allt autism men förut fanns olika begreppsförteckningar beroende på hur autismen yttrade sig och
grad av svårigheter. Samlingsnamnet som användes var då
autismspektrumtillstånd. Dessa diagnoser ingick:
• Autistiskt syndrom (Autism i barndomen)
• Aspergers syndrom eller högfungerande autism, som
är en form av autism hos normalbegåvade personer.
• Genomgripande störning i utvecklingen (Atypisk autism) eller autismliknande tillstånd som innebär att man
har svårigheter med ömsesidigt socialt samspel men
inte uppfyller samtliga kriterier för Autistiskt syndrom
eller Aspergers syndrom.
• Desintegrativ störning (Hellers syndrom) som är ett
mycket sällsynt tillstånd som innebär att ett barn efter
2–3 års ålder tappar förmågor och utvecklar ett autistiskt syndrom.
• Autistiska drag som inte är en egen diagnos utan används som ett tillägg till andra diagnoser.

Inom det första huvudområdet (begränsning i social kommunikation och socialt samspel) handlar kriterierna om
begränsningar i socioemotionell ömsesidighet, ickeverbal
kommunikation och i personliga relationer. Det kan till exempel vara svårt att per automatik läsa av andras känslor
och ansiktsuttryck, att uttrycka sig mångsidigt med sitt
kroppsspråk etc.
Inom det andra huvudområdet (begränsade, repetitiva
mönster i beteenden, intressen och aktiviteter) handlar
kriterierna om stereotypier eller upprepningar i tal, motorik eller i sättet att använda föremål, överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster samt
om starkt begränsade intressen. Ett helt nytt kriterium
inom området handlar om över- eller underkänslighet för
sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa sensoriska
stimuli i omgivningen. Ett stereotypt beteende kan vara
ett visst rörelsemönster så som handviftning eller vridning
på kroppen som kommer vid upphetsning eller stress. Ett
ritualiserat beteendemönster kan vara att äta samma typ
av mat varje dag.
Förutom ovanstående två huvudområden finns det
tre kriterier till: (1) att symtomen ska ha funnits sedan
tidig barndom, men de kan ha blivit mer synliga först
senare när kraven överstigit den egna förmågan (2) att
symtomen tillsammans ska begränsa dig socialt, i studier/
arbete eller på annat viktigt område och (3) att symtomen inte förklaras bättre av intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Om du har en intellektuell
funktionsnedsättning ges autismdiagnos när den sociala
kommunikationsförmågan är under förväntan sett till
utvecklingsnivån.

Nu går alla dessa begrepp ovan under Autism.
Autism, den svårare graden, är möjligt att upptäcka
hos små barn före 2-3 års ålder. Aspergers, den lättare
graden av autism, går att upptäcka från 4 – 7 års ålder.
Sett till antal ställda diagnoser är Autism vanligare hos
pojkar än hos flickor. Hur stor skillnad som egentligen
föreligger är mer osäkert. Diagnoskriterierna bygger på
kunskap som kommer från studier av framförallt pojkar.
Symtomen yttrar sig delvis olika hos pojkar och flickor
vilket antas leda till att flickor inte lika ofta kommer till
utredning.

Diagnostiska kriterier
För att ställa diagnos utgår psykologen från manualen
DSM-5. För diagnosen Autism anges två huvudområden
som båda behöver uppfyllas. Det finns en stor enighet
bland forskare och kliniker att det är en kombination av
symtom inom dessa två huvudområden som definierar
autismspektrumtillstånd:
• begränsning i social kommunikation och socialt samspel
• begränsade repetitiva beteenden, intressen
och aktiviteter
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• Att det finns en plats att dra sig undan för återhämtning. Detta för at minska stressen som uppstår i miljöer med många intryck.
• Att ha något tillhands som känns bra för dina sinnen,
kan vara något som du gillar att ta på, lyssna på eller
lukta. För vissa kan det hjälpa till och lugna ner sinnen
när det behövs.
• Vid ljudkänslighet ha öronproppar eller hörselkåpor
tillgängligt.
• Att inte underskatta förmågor men att ha i åtanke att
förmågorna kan vara ojämna.

Fler individuella faktorer
Autism kan se olika ut mellan individer med samma
diagnos. För att ersätta tidigare olika diagnoser, som ju
nu alla benämns som autism, graderas istället behovet
av stöd. Ett syfte med graderingen är också att ge tydlig
information om varje individs behov av stöd och insatser.
En gradering görs för varje huvudområde. Graderingen
kan också förändras över tid utan att diagnosen behöver
ändras. Graderingen är i tre nivåer:
• I behov av stöd
• I behov av omfattande stöd
• I behov av mycket omfattande stöd

Socialt
Att upprätthålla relationer kan vara en utmaning för oss
alla. Vid autism kan det vara ytterligare en utmaning då
ens funktionsnedsättning innebär att det inte är lika lätt
att läsa av andra människor. Det kan medföra att man
råkar illa ut, att andra lurar en eller utnyttjar en. Det är
vanligt att ha erfarit mobbning eller att ha blivit retad.
Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du blir mobbad. Ta
stöd av andra och prata om det händer dig. Om du blir
utnyttjad på något sätt berätta det för någon, kanske
din förälder eller någon du litar på i skolan? För att läsa
generellt om relationer rekommenderas Kärlekens ACT,
2012, av Russ Harris.

Andra individuella faktorer som kan beskrivas med en
autismdiagnos enligt DSM-5 är när symtomen visade sig,
utveckling och eventuell tillbakagång i utvecklingen, om
det finns kända medicinska, genetiska eller andra faktorer,
eller om det finns andra samtida funktionsnedsättningar som till exempel intellektuell funktionsnedsättning,
ADHD eller språkstörning. DSM-5 tillåter samtidiga
överlappande diagnoser i betydligt större utsträckning än
i tidigare versioner, där en diagnos ofta uteslutit en annan.

Allmänt bemötande
Att ha en tydlig struktur i vardagen och att människor
runtomkring en är tydliga i sin kommunikation underlättar.
Det minskar stressen och kan bidra till ett ökat välmående. Här följer några generella tips som du och dina
anhöriga förhoppningsvis har glädje av.
• Att få information i god tid, att anpassa sig till plötsliga
förändringar är ofta svårt.
• Att ha planerat in gott om tid för uppgifter. Extra tid
minskar stressen och personer med autism har en
ökad stresskänslighet.
• Att utrycker sig konkret och tydligt, till exempel ”Kan
du plocka ur diskmaskinen innan kl. 14:00 och ställa in
den rena disken på sin plats i skåp/lådor?”.
• Att hålla sina överenskommelser. Om någon inte håller
vad de lovat ta upp det med personen. Tala om hur du
vill att personen ska göra annorlunda nästa gång.
• Struktur är utgångspunkten; vardagsstruktur – tider
och rutiner för måltider och städning, var sak på sin
plats etc.
• Hjälp med att tolka och sortera intryck, att få saker
gjorda: att se hur andra gör, start- och stoppstöd.
• 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 och stöd vid planering av större uppgifter.

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, ungdomssektionen för homosexuella, bisexuella, transpersoner
och queeras rättigheter.
• www.egaliaung.se Egalia är ett fritidshäng för hbtq-ungdomar i åldrarna 13-19 år. Sveavägen 59 1tr
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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 informerar
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.
• Bestäm kortare pass, t.ex. att du studerar 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. Bestäm en tidsgräns
tills du ska sätta igång med det som tar emot mer.
• Sitt längst fram.
• Experimentera med musik för ökad fokusering.
• Testa att tugga tuggummi för ökad fokusering.

Om du eller någon du känner råkat illa ut:
• www2.datainspektionen.se/ungdom/ Kränkt på nätet?
• http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-ar-hedersrelaterat-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 virituella 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.
Några tips för vänner:
• Sätt av 10 minuter per dag åt att kontakta en vän.
• För in tiden för träff i kalendern och sätt en påminnelse.
• Finns det något du gillar att göra som går att bjuda in
någon annan till? Om du tar initiativ (även ett planerat sådant) är det lättare att styra vad ni gör, och hur
länge, till att passa dig.
• Informera dina vänner om att du uppskattar när
de tar kontakt.

Arbete
Här kommer information inför ditt första arbete eller om
du står utan arbete efter studierna. Arbetsförmedlingen
kan erbjuda olika stödinsatser för att hitta rätt arbete.
Ofta har de olika samarbetsprojekt med t.ex. försäkringskassan riktade till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Samarbeten som kan innebära att
du får extra stöd när du ska söka arbetet. Stödet kan vara
t.ex. extra tid mer handläggare, möjlighet att arbetsträna
utan att riskera arbetslöshetsersättning etc.
www.arbetsformedlingen.se
http://pedagogisktarbete.com/autism/

Studier
Om man vill studera, eller redan studerar kan man få extra stöd för att klara av det. Om man senare som vuxen
studerar på grund – eller gymnasienivå kan man också få
extra stöd och anpassad studiegång.
En del folkhögskolor erbjuder kurser speciellt anpassade efter personer med autismdiagnos. Om du vill eller redan läser på högskola eller universitet finns det en speciell
samordnare som hjälper till med studieanpassning. Just nu
är det Stockholms Universitet som koordinerar de olika
läroinstituten. Se www.studeramedfunktionshinder.nu

Här följer några generella tips:
• Informera din chef om att du har Autism.
• 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.
• Öppet kontorslandskap? Skärma av din arbetsplats, ha
hörselkåpor eller lyssna på musik.
• Inte återhämtad av gemensamma raster med kollegor?
Informera chef och kollegor om orsaken till att du inte
deltar. Om möjligt bestäm någon gång i veckan som du
ändå deltar. Se det inte som rast utan som viktigt möte
för att förbättra arbetsrelationer.

www.allastudier.se Har mycket information om studier
och angränsande områden.
www.csn.se Centrala studie nämnden har hand om studiebidrag.
www.spsm.se Specialpedagogiska myndigheten som har
mycket om hur studiemiljö kan anpassas.
http://laromteknikstod.se/ Sida där du kan lära dig mer
om hjärnans kognitiva funktioner och vilket tekniskt stöd
som finns för att underlätta studiesituationen.
http://www.lararjouren.se/for-foraldrar/gratis-laxhjalp/
Gratis läxhjälp i Stockholm. Sök i din hemkommun om
vad som kan finnas.
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vara småsaker eller självklarheter. Berömmet ska komma 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, och eventuell partner, där du
får återhämta dig ett tag. Helst en stund varje dag.

Ekonomi
Många av oss kan någon gång hamna i en situation där vi
har svårt att få ihop vår ekonomi. Kommunen erbjuder
ofta gratis ekonomisk rådgivning. För att läsa mer om mer
om ekonomiskt bistånd www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand, www.hallakonsument.se/
sok-din-kommuns-konsumentverksamhet/
På www.kronofogden.se hittar du information både om
vad som händer om du inte kan betala en faktura eller
hamnat i skuld men även råd om hur du gör när ekonomin är i obalans.
Några tips för att ha ordning på ekonomin:
• Hyran är en av de allra viktigaste räkningarna. Betalar
du inte den riskerar du att bli vräkt.
• Sätt så många av dina fakturor som möjligt på autogiro.
• Ordna med en automatisk överföring av pengar från
lönekonto till sparkonto varje månad i anslutning till
utbetalning av lön/bidrag.
• Se om du kan få ett billigare elavtal http://Elpriskollen.se.
• Sätt av en tid varje månad som du betalar dina räkningar på t.ex. den 26e kl. 18.00.
• Spara räkningar som kommer med posten på en förutbestämd plats. Ha en annan plats där du sedan lägger
de räkningar som du har betalat.

Resurser
Kommun
Kommunen erbjuder stöd via LSS, lagen och särskilt stöd
och service. Om du har en autism diagnos kvalificerar du
automatiskt för LSS då du räknas tillhöra personkrets I.
LSS-insatser är oftast helt bekostade av kommunen.
För att kunna ansöka om LSS vänder du dig till Habiliteringen. Habiliteringen faller inom landstingens hälso- och
sjukvårds uppdrag men är porten in för att söka kommunens hjälp. Habiliteringen kan förutom att ge mycket
information om autism även tipsa om vilka boendemöjligheter som finns. Sedan är det en LSS-handläggare i
kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man
kan beviljas.
Kommunens socialtjänst kan även ge stöd via ge stöd
genom SoL, socialtjänstlagen. Dessa söker man om man
inte beviljats LSS – insats. Vid insatser via socialtjänstlagen
betalar man oftast en del av kostnaden själv.
Kom ihåg att ta med en kopia på ditt neuropsykiatriska
utlåtande när du ansöker.

Föräldrar
Om du är eller önskar bli förälder eller om du vill visa
dina egna föräldrar så kommer här information på temat
föräldraskap. Om ett barn har diagnos Autism, ADHD
eller annan funktionsnedsättning rekommenderar vi att
du kontaktar barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och
ungdomshabiliteringen på den ort du bor (det skiljer sig
åt i landet vem som är huvudman för att ge stöd och behandling). Stockholms läns landsting har mycket information på sin habilitering http://habilitering.se. Har man barn
som går kvar i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller specialskola efter det att barnet har fyllt 16 år har
eleven rätt till förlängt barnbidrag. Liksom studiebidraget
betalas även det förlängda barnbidraget ut automatiskt.
Läs mer på www.forsakringskassan.se
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.

http://habilitering.se/
http://habilitering.se/autismcenter-vuxna-0
www.socialstyrelsen.se/socialtjanst Om SoL
https://lagen.nu/1993:387 Om LSS.
www.fritidsnatet.se

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
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Landsting

Privata initiativ

Utredning och behandling av autism är psykiatrins eller
habiliteringens uppdrag inom hälso – och sjukvården
(det skiljer sig åt i landet vem som är huvudman för de
olika insatserna som kan komma ifråga). Vanligtvis är det
en psykiatrisk mottagning som ansvarar för läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Utprovning av
hjälpmedel sker oftast inom habiliteringen. Habiliteringen
är den verksamhet som har det livslånga uppdraget att
erbjuda stöd för att anpassa din vardag utifrån de behov
du har.
• Om läkemedel: Det finns inget speciellt läkemedel
som sätts in vid autism. Vid autism kan man reagera
annorlunda på vanliga doser av medicinering och detta
behöver uppmärksammas när medicinering sätts in.
När man medicinerar vid autism gör man det ofta för
att psykiatrisk samsjuklighet föreligger.
• Om psykologisk behandling: Vissa habiliteringscenter
och även vissa psykiatriska mottagningar erbjuds sociala
färdighetsträningsgrupper. I grupperna tränar man
tillsammans med andra t.ex. på hur man tar kontakt
med andra. Arbetet med att ta fram verksamma behandlingar för vuxna med autism men som i övrigt är
högfungerande är fortfarande i sin början.

Det finns en del patient- och anhörig organisationer samt
andra privata initiativ med bra information och stöd. Nedan följer ett urval:
• För den som vill lära sig mer om Autism, komma i
kontakt med andra barn/närstående/familjer eller bara
få tillgång till pålitlig information rekommenderas en
kontakt med riksföreningen Autism- och Aspergerförbundet. Föreningen erbjuder bland annat föreläsningar och medlemsträffar som rör neuropsykiatriska
funktionshinder www.autism.se.
• Attention är en av de större intresseorganisationerna
med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder
www.attention-riks.se.
• Organiserade Aspergare är en förening för högfungerande autister och aspergare. www.aspergare.org.
• www.aspergerforum.se är ett aktivt medlemsforum
som diskuterar det mesta.
• Andra hjälpsamma sidor är http://www.sjalvhjalppavagen.se/, http://gillbergcentre.gu.se/.
• FUB –föreningen för barn och ungdomar och vuxna
med utvecklingsstörning www.fub.se. Handikappförbundet är en paraplyorganisation för 43 handikappföreningar. De driver ett politiskt arbetete för att förbättra villkoren för funktionshindrade
www.handikappforbundet.se.

En del är i behov av hjälpmedel för att klara av vardagen.
Dessa föreskrivs av arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin
eller inom habiliteringen. Hjälpmedel kan vara timstockar för att se över tidsåtgång, tyngdtäcken för att minska
orolig sömn, anpassade kalendersystem etc. Nu förtiden
finns många appar till datorer och mobila enheter som
kan underlätta vardagen och som du kan ladda ner själv.
Det är vanligt att det finns andra psykiska och sociala
problem när man har autism. Det är vanligt med t.ex.
tvångssyndrom, social fobi och depressioner. Mår du psykiskt dåligt behöver det också behandlas och görs även
det på den psykiatriska mottagning som du tillhör eller genom kontakt med en psykolog på din vårdcentral. Har du
kroppsliga besvär är det viktigt att detta också behandlas
och du vänder dig då i första hand till din vårdcentral.

På engelska:
• Autism Europe, flera nationella intresseorganisationer
är medlemmar www.autismeurope.org.
• World Autism är en paraplyorganisation för nationella
föreningar. Har syftet att förbättra livskvalitet för sina
medlemmar och deras anhöriga
www.worldautismorganisation.com.
• National Autistic Society har mycket information för
dig med autism, dina anhöriga och de du träffar professionellt www.autism.org.uk .
• Autism Society of America har syfte att stödja forskning om autism. Här finns också mycket information
www.autism-society.org.

Stat

Myndigheters publikationer

Statens ansvar är bland annat arbetsförmedling och högskola och universitet. Se under Arbete respektive studier.

Allt material som tas fram av myndigheter samlas på
www.kunskapsgudien.se. Några exempel:
• Autismspektrumtillstånd, Socialstyrelsen, 2015.
• Barn som tänker annorlunda - Barn med autism,
Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd, Socialstyrelsen 2010.
• Gott om ADHD-metoder men ont om bra studier,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU), 2012 (titeln till trots berörs även autismspektrumtillstånd).
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Läsa mer
• Tonår med Autism och Asperger: en föräldraguide av
Carolina Lindberg. 2015. Natur & Kultur.
• The autism spectrum guide to sexuality and relationships: understand yourself and make choices that are
right for you av Emma Goodall. 2016. Jessica Kingsley.
• Att vara vuxen med Aspergers syndrom: om identitet,
relationer och vardagen av Paula Tilli. 2015.
Gothia Förlag.
• Motiverande samtal vid Autism och ADHD av Liria
Ortiz och Anna Sjölund. 2015. Natur & Kultur.
• Den kompletta guiden till Aspergers syndrom av Tony
Attwood. 2011. Studentlitteratur.
• The pocket occupational therapist: for families of children with special needs av Cara Koscinski. 2016.
Jessica Kingsley.
• Du, jag och något att tala om: om kommunikation och
kommunikationshjälpmedel för och med barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsättningar av Bitte Rydeman. 2015. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Moment Psykologi AB • Västmannagatan 6, 5 tr • 111 24 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-enfunktionsnedsattning

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?
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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
17

•

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.
20

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
förbrukningsartiklar för sond

•

Hjälpmedel som timglas, klocka med larm (om det inte tillhandahålls via habiliteringen)

annan

apoteksnytta,

sprutor

till

sondnäring,
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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.
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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
Från socialstyrelsens hemsida om LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder
goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket
stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver
det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär
inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från
en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats
som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.
Här kan du läsa hela lagtexten
LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem gäller lagen för?
LSS gäller för
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tio rättigheter/insatser
1 Rådgivning och annat personligt stöd
En rätt till kvalificerat expertstöd av personal som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap
om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog,
sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara ett
komplement till och inte en ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

2 Personlig assistans
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter
till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande
behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra
eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har
behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för
andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller
65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och sedan blivit beviljad.
Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år.
Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd
och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är
ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20
timmar per vecka.
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Den som har behov av att personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per
vecka har rätt att få assistansersättning, Rätten till denna ersättning kan du läsa om här
51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB
Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.

3 Ledsagarservice
Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara
en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde
att delta i samhällslivet.

4 Kontaktperson
En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge
råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

5 Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan
förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.

6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att
ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller
på något annat sätt t.ex. läger- eller kolonivistelse.

7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i
en bostad med särskild service. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn
som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj.

9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad.
Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.

10 Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig
verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten bör kunna
innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.
Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Omvårdnad - fritid - kultur
Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, boende i familjehem eller i bostad med
särskild service för barn, ungdomar eller vuxna omfattar också omvårdnad. Omvårdnad innebär
att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna
trygghet och säkerhet. I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna ingår
också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
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Vad kostar insatserna?
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några undantag finns. Den
som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen
om denna svarar för assistansen. Om man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga
avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. För barn under 18 år som
bor i familjehem eller i bostad med särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning
bidra till barnets kläder, fritidsverksamhet m.m.

Inflytande och medbestämmande
Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges enligt LSS.
Man ska få insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 år eller som uppenbart inte
själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (t.o.m. 17 år), god man eller
förvaltare begär detta. Kommunerna ska samverka med organisationer som företräder personer
med funktionshinder. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges
möjlighet att framföra sina åsikter.

Individuell plan
Den som får insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan med beslutade och planerade
insatser. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde och ska utgå från hans eller hennes
önskemål. Planen kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett
särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Rätt att överklaga
Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i domstol, i första
hand i förvaltningsdomstolen.

Lex Sarah
Anställda, uppdragstagare m.fl. som fullgör uppgifter enligt LSS ska medverka till att den
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Den som
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande som rör en enskild som får insats enligt LSS ska genast rapportera detta till den
som är ansvarig för verksamheten. Den som är ansvarig är skyldig att utan dröjsmål rätta till
missförhållandet. Om det är ett allvarligt missförhållande finns även en skyldighet för den som är
ansvarig att snarast anmäla det allvarliga missförhållandet till tillsynsmyndigheten.

Huvudmannaskap och tillsyn
Landstinget är som regel huvudman för insatsen rådgivning och annat personligt stöd.
Kommunen är huvudman för de övriga insatserna.
Kommun och landsting kan avtala om att flytta över huvudmannaskapet. Det förekommer t.ex. att
några kommuner är huvudmän för rådgivning och annat personligt stöd.
Socialstyrelsen har tillsyn över lagens tillämpning och kan ge ut föreskrifter och allmänna råd
angående LSS. Socialstyrelsen ska följa, stödja och utvärdera verksamheten, ta initiativ till
förändringar och vara kunskapsförmedlare.
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Socialstyrelsen har även tillsyn över alla verksamheter enligt LSS, både kommunala och enskilda,
och har rätt att inspektera dessa. Socialstyrelsen ska kontrollera att brister och missförhållanden
avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen samt informera och ge
råd till enskilda och till kommunerna.

För ytterligare information om stöd och service enligt LSS kontakta:
Din kommun eller Socialstyrelsen
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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
Vården
Försäkringskassan
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.

•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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.

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

Skolan
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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