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Vad innebär Intellektuell 
funktionsnedsättning? 
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Begränsningar i intellektuella funktioner 
 – klinisk bedömning och testning 

Begränsningar i adaptiva funktioner 
– stödbehov i vardagsfungerande 
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BUP
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Habiliteringen

Vårdcentral

Länk till försäkringskassans hemsida där du kan läsa mer om detta:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/
om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning

Skickas hem och till inremiterande

Logoped

Fysioterapeut

*Vid behovSök i din kommun/habiliteringen

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Tillsammans med förskola/skola, 
vårdnadshavare och psykolog

Ta kontakt med din kommun
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Lättläst om intellektuell funktionsnedsättning 
 

Vad är intellektuell 
funktionsnedsättning? 
Det som förut kallades utvecklingsstörning 
heter nu intellektuell funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen går inte över. 
Men man kan träna, 
för att klara av mer och nya saker. 
Alla kan olika mycket. 

Man kan ha lindrig, måttlig eller svår 
intellektuell funktionsnedsättning. 
Den som har det 
behöver längre tid 
och mer hjälp 
för att lära sig saker. 

Många kan läsa, skriva och prata 
och sköta mycket i sitt liv själva. 
En del behöver mer hjälp. 

Om man inte kan prata 
kan man visa vad man vill 
med tecken eller bilder. 

En del saker i vardagen kan vara svåra. 
Det kan vara svårt att veta 
hur mycket pengarna räcker till 
och hur man betalar 
när man ska handla i en affär. 

Det kan vara svårt att passa tider, 
och veta hur man ska ta sig till en ny plats. 
En del personer 
med intellektuell funktionsnedsättning 
kan ha ett annorlunda utseende. 
På många syns det inte alls. 

Hur vet man om någon har 
intellektuell 
funktionsnedsättning? 
När ett barn är litet kan de vuxna se 
att barnet har svårt att lära sig olika saker. 
Ibland märks det först 
när barnet börjar i skolan. 

 

När föräldrarna börjar fundera 
på om deras barn har svårigheter 
kan de prata med en psykolog eller läkare. 
Då pratar man om hur det har varit, 
ända sedan barnet föddes. 

Barnet får göra olika prov och tester 
för att visa vad det kan och förstår. 
På så sätt tar man reda på 
vilka saker barnet är bra på 
och vad som är svårt. 

Har barnet svårt 
för många saker 
kan det få en diagnos 
som heter intellektuell funktionsnedsättning. 

Varför har man intellektuell 
funktionsnedsättning? 
Man kan inte alltid veta varför en person 
har intellektuell funktionsnedsättning. 
Det kan bero på något som hände 
i mammans mage innan barnet föddes. 

Det kan vara så att barnet blev sjukt 
när det var nyfött 
eller när det var riktigt litet. 
Det kan också bero på andra saker. 

Varför går man i särskola? 
Alla barn i Sverige måste gå i skola. 
Det står i lagen. 
Barn som har intellektuell 
funktionsnedsättning 
kan få gå i särskola. 
I särskolan är lärarna duktiga 
på att berätta för varje elev 
så det blir lättare att förstå. 

De som kan lära sig läsa får göra det 
och de som behöver träna 
på vardagssaker får göra det. 

I särskolan har man inte lika bråttom 
som i grundskolan, 

Från infoteket om funktionshinder på lul.se 
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eftersom eleverna behöver 
mer tid för att lära sig. 

Vad händer när man blir vuxen? 
Intellektuell funktionsnedsättning 
har man hela livet. 
En del behöver mycket hjälp 
också när de är vuxna, 
medan andra klarar det mesta själva. 

Nästan alla flyttar hemifrån 
när de blir vuxna. 
De som behöver mycket hjälp 
flyttar till ett boende 
där det finns personal 
som hjälper till. 

De som inte behöver så mycket hjälp 
kan bo själva, 
men ändå få hjälp av en särskild person. 

De kan få hjälp 
med att läsa svåra papper, 
fylla i blanketter, 
hålla ordning på sina pengar 
och andra behov. 

Version: 2019-03-19 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Inf
oteket/Funktionsnedsattningar/Lattlasta-
faktablad1/Vad-ar-intellektuell-
funktionsnedsattning---Lattlast/

 

 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Lattlasta-faktablad1/Vad-ar-intellektuell-funktionsnedsattning---Lattlast/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Lattlasta-faktablad1/Vad-ar-intellektuell-funktionsnedsattning---Lattlast/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Lattlasta-faktablad1/Vad-ar-intellektuell-funktionsnedsattning---Lattlast/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Lattlasta-faktablad1/Vad-ar-intellektuell-funktionsnedsattning---Lattlast/
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Fakta om intellektuell funktionsnedsättning 
Från Habilitering & Hälsa, Region Stockholm 

 

Intellektuell funktionsnedsättning påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av 
sin vardag. Det finns olika grader; från att innebära en mycket svår funktionsnedsättning, 
till att med stöd kunna leva ett självständigt liv. 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning är unika personer med olika talanger, 
personligheter, styrkor, svagheter och behov, precis som alla andra. Men funktionsnedsättningen 
innebär en långsammare utvecklingstakt under barn- och ungdomsåren och finns sedan med under 
hela livet. Det medför svårigheter att ta emot och bearbeta information, att bygga upp egen kunskap 
och att använda sig av den kunskap man har. 

De här svårigheterna beror dels på en nedsatt intelligens, dels på en nedsatt adaptiv förmåga. 
Adaptiv förmåga är att kunna anpassa sig till omgivningen och klara sin vardag, till exempel att 
sköta sitt hem och att hantera pengar. Cirka 1 % av befolkningen har en intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Det är vanligt att också ha andra funktionsnedsättningar, som exempelvis rörelsenedsättning, 
cerebral pares, autism och syn- eller hörselnedsättning. Istället för begreppet intellektuell 
funktionsnedsättning används ibland utvecklingsstörning begåvningsnedsättning, 
förståndshandikapp, mental retardation, eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Diagnoskriteriern 
 För att ställa diagnosen intellektuell funktionsnedsättning görs en utredning av bland annat läkare 
och psykolog. Då används oftast diagnoskriterierna från en diagnosmanual som heter DSM-5 – 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. I manualen beskrivs diagnoskriterierna för 
intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) enligt följande: 

Diagnoskriterierna i DSM-5: 

A. Brister i intellektuella funktioner som till exempel slutledningsförmåga, problemlösning, 
abstrakt tänkande och omdöme. Bristerna ska bekräftas av både en klinisk bedömning och en 
standardiserad intelligenstestning. 

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga som gör att man inte når det oberoende och ansvarstagande 
som kan förväntas i förhållande till ålder och kultur. För att kompensera bristerna behöver man 
därför fortlöpande stöd i vardagen för att möjliggöra självständighet och delaktighet i hem, skola, 
arbete och samhälle. 

C. Bristerna visar sig under utvecklingsperioden. 

I manualen delas intellektuell funktionsnedsättning in i lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. 
Svårighetsgraden baseras på omfattningen av bristerna i adaptiv funktionsförmåga. Vid graderingen 
vägs följande områden samman: 

• Kognitiv domän – där man bedömer bland annat inlärning och begreppsförmåga 
• Social domän – där man bedömer bland annat social och kommunikativ förmåga 
• Praktisk domän – där man bedömer bland annat förmåga att hantera vardagliga aktiviteter 
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Orsaker 
Det finns en mängd orsaker till intellektuell funktionsnedsättning: ärftliga faktorer, genetiska 
skador, sjukdomar, skador under graviditet eller förlossning. Olyckor och sjukdomar under 
uppväxtåren kan också ge hjärnskador som kan vara orsaken. Downs syndrom är den vanligaste 
genetiska orsaken till intellektuell funktionsnedsättning. Idag vet professionen mera om orsakerna 
än tidigare, men det går inte alltid att hitta orsaken till en persons intellektuella 
funktionsnedsättning. 

Barn 
Intellektuell funktionsnedsättning visar sig på olika sätt hos barn. Barn med intellektuell 
funktionsnedsättning utvecklas som andra barn inom flera områden men i långsammare takt. 
Grundläggande behov och känslor är de samma som hos alla barn, men barn med intellektuell 
funktionsnedsättning kan ha svårare att uttrycka sina behov. 

Barn med svår funktionsnedsättning kan helt sakna tal och barn med lindrigare har ofta en försenad 
språk- och talutveckling. Detta ställer krav på omgivningens förmåga att tolka och förstå barnets 
kommunikation. Ofta behöver man använda kompletterande kommunikationsstöd som tecken 
eller bilder. Ett barn med intellektuell funktionsnedsättning behöver också mer stöd och 
uppmuntran från vuxna än andra barn. 

Ungdomar och vuxna 
Gemensamt för personer med intellektuell funktionsnedsättning, är att man uppfattar och förstår 
sin omvärld på ett mer konkret sätt än andra. Man har ofta svårigheter att använda och tolka 
abstrakta symboler som siffror och bokstäver. Man har också ofta svårigheter med att planera, 
kontrollera och värdera det egna handlandet i olika situationer. Det innebär att man har mer eller 
mindre svårt att anpassa, utvärdera och förändra det egna beteendet. 

I vardagen kan det här innebära att man får svårt att komma igång och göra saker eller att avgöra 
när man är färdig. De flesta med intellektuell funktionsnedsättning behöver stöd under hela sitt liv 
för att klara sin vardag. Många bor i en gruppbostad och har en anpassad daglig sysselsättning, 
andra kan leva ett relativt självständigt liv och ha en egen bostad med stöd. 

En person med funktionsnedsättningen utvecklas under hela livet även om den intellektuella 
utvecklingen stannar av. Man får nya erfarenheter och behoven förändras. 
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Utbildningen i grundsär skolan 
ska ge eleverna en god grund 
för att aktivt kunna delta i 
samhället och för att  kunna 
fortsätta att  utbilda sig
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Vem är grundsärskolan till för?
I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som be-
döms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått 
en betydande och bestående begåvningsmässig funktions  ned sättning 
på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans 
kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 
1–9 och elev grupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Hur påverkas barnets framtid? 
Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är an-
passad för elever med utvecklingsstörning och en undervisning som är 
anpassad för hans eller hennes behov och förutsättningar. Men grundsär-
skolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och 
vilket yrke man kan välja i framtiden. Därför måste hemkommunen 
(den kommun där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna 
bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Det är först efter 
bedömningen som man kan fatta beslut om att eleven ska gå i grundsär-
skolan. Bara de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp kan erbju-
das plats där. Det är hemkommunens ansvar att förklara för vårdnads-
havare vilka konsekvenser det får för barnet att gå i grundsärskolan, på 
kort och lång sikt. 

Inriktningen träningsskolan 
Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan 
bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbild-
ningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnes områden i 
inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombi-
nation av ämnen och ämnesområden.
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Läroplan och kursplaner 
Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kurs-
planer. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsär-
skolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till 
exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans 
ämnen än exempelvis bild. Språkval, till exempel spanska eller tyska, 
finns inte som ämne i grund särskolan. 

För varje ämne eller ämnesområde i grundsärskolan finns det en kurs-
plan som är utformad på det här sättet:

 • Syfte:  
Här finns det beskrivet varför ämnet finns i skolan och vilka förmågor 
eleverna ska utveckla.

 • Centralt innehåll:  
Här finns det beskrivet vilket innehåll eleverna ska få undervisning 
om i de olika ämnena eller ämnesområdena. I kursplanen i ämnet 
svenska står det till exempel att eleverna ska få lära sig att läsa och 
förstå texter och lära sig att skriva för hand och på dator.

 • Kunskapskrav:  
Här finns det beskrivet vilka kunskaper som krävs för att nå de olika 
betygsstegen i grundsärskolans ämnen. För inriktningen tränings-
skolan finns det beskrivet vad som krävs för grundläggande och för 
fördjupade kunskaper i ämnesområdena.
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Ämnen i grundsärskolan Ämnesområden i  
träningsskolan

Musik Estetisk verksamhet

Bild

Slöjd

Svenska eller svenska  
som andraspråk

Kommunikation

Engelska

Modersmål

Idrott och hälsa Motorik

Hem- och konsumentkunskap Vardagsaktiviteter

Samhällsorienterande ämnen 
(geografi, historia, religions-
kunskap och samhällskunskap)

Naturorienterande ämnen  
(biologi, fysik och kemi)

Verklighetsuppfattning

Teknik

Matematik

Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle 
klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kurs planer kan 
rektorn besluta om det. 
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Bedömning och betyg
Det är viktigt att lärarna hela tiden utmanar och stimulerar eleverna för 
att de ska kunna utvecklas och få så goda kunskaper som möjligt. 

Läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ska ha ett utvecklingssam-
tal minst en gång varje termin. Under samtalet ska läraren berätta om hur 
eleven har utvecklats och vilka mål och kunskapskrav han eller hon har 
nått, men också beskriva vad skolan kommer att göra för att hjälpa eleven 
att nå så långt som möjligt.

INTYG, STUDIEOMDÖME OCH BETYG
När en elev har gått ut grundsärskolan ska han eller hon få ett intyg om 
sin utbildning. Om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det ska 
eleven också få ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska  beskriva   
elevens möjligheter att studera, men innehåller inga betyg. 

I grundsärskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller 
elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskapskraven 
i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grund-
skolan. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Efter grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen 
i gymnasiesärskolan. Betygen från grundsärskolan gör däremot inte elev-
en   behörig att gå vidare till gymnasieskolan. Om eleven vill, och skolan 
bedömer att eleven kan klara det, kan eleven söka till några av gymna-
sieskolans introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ. 

Om du vill läsa mer om läroplanen och kursplanerna kan du göra det 
på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se

http://www.skolverket.se
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Att gå som integrerad elev
För många elever är det positivt att gå i en grundsärskoleklass där de får 
vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsätt-
ningar. Men en del elever trivs bra i grundskolan eller sameskolan och då 
är det möjligt att gå som integrerad elev där. Det innebär att eleven får hela 
eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser 
och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner. 

Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i 
en grundskoleklass, men det är grundskolans och grundsärs kolans huvud-
man (kommunen eller ägaren till en fristående skola) som fattar beslutet. 
Om det istället är huvudmannen som vill att eleven ska vara integrerad är 
det bara möjligt om elevens vårdnadshavare går med på det. 

Att börja i grundsärskolan
Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en 
noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsär-
skolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från 
elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan 
eller från eleven själv. 

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker:

 • Eleven har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada
 • Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

HUR GÅR EN UTREDNING TILL?
Utredningen kan göras när eleven går i förskoleklass, grundskolan eller 
i sameskolan. En utredning består av fyra olika bedömningar. Det är 
viktigt att alla bedömningar finns med så att utredningen ger en så bra 
beskrivning som möjligt av eleven.
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 • Den pedagogiska bedömningen 
Det är ofta en lärare som har specialpedagogisk kompetens som gör 
den pedagogiska bedömningen. Syftet med bedömningen är att be-
skriva vilka förutsättningar eleven har att nå kunskapskraven i grund-
skolans ämnen. Bedömningen ska också beskriva vilka insatser 
förskoleklassen eller skolan redan har gjort för att hjälpa eleven och 
vilka resultat det har gett.

 • Den psykologiska bedömningen 
Det är en psykolog som gör den psykologiska bedömningen. Syftet 
med bedömningen är att ta reda på om eleven har en utvecklings-
störning och i sådana fall i vilken grad. För att kunna göra en 
 psykologisk bedömning behöver elevens vårdnadshavare (oftast 
elevens föräldrar) godkänna det.

 • Den medicinska bedömningen 
Det är ofta en läkare som gör den medicinska bedömningen. Syftet 
med bedömningen är att ta reda på om det finns medicinska orsaker 
till att eleven har svårt att lära sig, och om det kan bero på att eleven 
har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada. Ibland kan 
bedömningen visa att det finns andra orsaker än utvecklingsstörning 
som gör att eleven har svårt att lära sig. Det ska i sådana fall stå med i 
bedömningen. För att kunna göra en medicinsk bedömning behöver 
 elevens vårdnadshavare godkänna det.

 • Den sociala bedömningen 
Det är ofta en kurator som gör den sociala bedömningen. Syftet med 
bedömningen är att ta reda på om det finns andra orsaker, i  eller 
utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig. Om 
det finns sådana orsaker ska det stå med i bedömningen. 
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HAR ELEVEN RÄTT TILL GRUNDSÄRSKOLA?
Det är först när alla bedömningar är klara och det finns en utredning som 
hemkommunen kan fatta beslut om eleven har rätt till grundsärskola. 
Det vill säga om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. 

RÄTT ATT TACKA JA ELLER NEJ
Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grund- 
särskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en av 
dem tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i grund särskolan. 
Vårdnadshavarna ska ge hemkommunen sitt svar skriftligt. 

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats 
i grundsärskolan, och det kan de göra även om utredningen visar att 
 eleven har rätt att gå i grundsärskolan. I sådana fall ska eleven gå 
i grundskolan och skolan ska se till att eleven får det stöd som han eller 
hon behöver.
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Även om en elev har börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna när 
som helst under hans eller hennes skoltid begära att han eller hon ska gå 
över till grundskolan. 

GRUNDSÄRSKOLA PÅ FÖRSÖK
Om en elev har blivit erbjuden att börja i grundsärskolan, men elevens 
vårdnadshavare är tveksamma till om det är en bra lösning, är det möjligt 
att låta eleven gå i grundsärskolan på försök under högst sex månader. 

BESLUTA OM INRIKTNING
Om vårdnadshavarna tackar ja till att eleven ska börja i grundsär skolan  
behöver huvudmannen bestämma om eleven i huvudsak ska läsa 
grundsärskolans ämnen eller de ämnesområden som finns i  inriktningen 
träningsskolan. Det beslutet grundas på vad som kom fram i utredning-
en . Efter beslutet ska eleven direkt börja läsa efter grund särskolans 
kursplaner. Om beslutet att börja i grundsärskolan innebär att eleven ska 
byta klass kan eleven börja i den nya klassen när som helst under läsåret, 
man behöver inte vänta på att en ny termin börjar. 

OM ELEVEN INTE ERBJUDS PLATS I GRUNDSÄRSKOLAN
En utredning kan visa att eleven inte har rätt till grundsärskola. Om hem-
kommunen beslutar att eleven inte ska erbjudas plats i grund särskolan 
trots att elevens vårdnadshavare vill det, kan elevens vårdnadshavare 
överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Finns det två 
vårdnadshavare måste båda vara överens om att överklaga beslutet.

FELPLACERAD ELEV
Om det skulle visa sig att en elev som går i grundsärskolan inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp är det viktigt att hemkommunen ser till att 
eleven får börja i grundskolan.  
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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. 
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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. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
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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. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110
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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 

 

 

 



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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