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Remiss – Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården enligt LSS 

 

 

 

Riksförbundet FUB välkomnar Socialstyrelsens förslag till vägledning för barnhälsovården och har 

endast följande tillägg att göra: 

 

 

Innehåll (s. 4) 

Under rubriken Perspektiv i barnhälsovårdens arbete samt underrubriken till denne Perspektiv 

utifrån barnets familj saknar Riksförbundet FUB aspekten gällande barn till föräldrar med 

utvecklingsstörning. Därmed föreslår Riksförbundet FUB att Socialstyrelsen kompletter 

perspektivlistan med: 

 

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning 

 

I efterföljande text till ovanstående rubricering föreslås denna text: 

 

I samband med besök inom barnhälsovården då barnet har en förälder/föräldrar med 

utvecklingsstörning är det av största vikt att kommunicering med föräldrarna kring barnet anpassas 

och säkras efter förälderns förmåga att ta in information samt dennes förmåga att kommunicera med 

barnhälsovården. Saknas denna kompetens inom barnhälsovården är det önskvärt att utbildning sker 

i ämnet för barnhälsovårdens personal så att inte missuppfattningar uppstår kring barnets 

omvårdnad uppstår eller att föräldern känner sig överkörd. Socialstyrelsens lägesbeskrivning 

gällande barn som har föräldrar med utvecklingsstörning samt tryckt information från Riksförbundet 

FUB finns att inhämta för att öka kunskapsnivån kring detta område. 

 

Vidare är det för barnets bästa om ett samarbete mellan barnhälsovården och kommunen 

aktualiseras om familjen önskar detta. Samarbetet ska syfta till att föräldrar får möjlighet att erhålla 

adekvat anpassat stöd i hemmet vid t.ex. rehabilitering eller kommuniceringsutveckling för att 

känna sig trygga i sin roll som föräldrar. Ett ytterligare syfte till samarbete kan vara att säkra barnets 

rehabilitering/utveckling. LSS-insatsen råd och stöd kan förslagsvis aktualiseras hos LSS-

handläggaren inom kommunen. 
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Innehåll (s. 6) 

Under rubriken Utveckling och psykisk hälsa samt underrubriken till denne saknar Riksförbundet 

FUB Utvecklingsstörning som en egen rubrik till bakgrund av att flera andra diagnoser har tillägnats 

en sådan och det är viktigt att det redan i innehållsförteckningen lyfts fram att vägledningen tar upp 

utvecklingsstörning samt man kan hitta information kring utvecklingsstörning.  

 

Förslagsvis ska rubriken Utvecklingsstörning anges som en egen rubrik efter rubriken 

Utvecklingsförsening och utvecklingsavvikelser.  Förslagsvis bör nedanstående text först och främst 

lyftas ur avsnittet utvecklingsförsening och utvecklingsavvikelser och därefter läggas till i den egna 

föreslagna rubriken Utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB har dock några kommentarer enligt 

nedan men godkänner i övrigt texten: 

 

Utvecklingsförsening och utvecklingsavvikelser (s. 71) 

I fjärde meningen definieras barn med utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB vill att 

Socialstyrelsen kompletterar sista meningen ”Det är först i skolåldern som det är rimligt att 

diagnostisera uttalade former av utvecklingsstörning” enligt följande: 

dvs. när barnet framförallt har en lätt utvecklingsstörning och inte en måttlig eller grav 

sådan. 
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