
 

 

 

 

Rapport 20180609: 

Hur påverkas anhöriga av krisen inom personlig assistans? 

Med tre månader kvar till valet har Riksförbundet för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar, RBU, ställt frågor till föräldrar till barn som har 
personlig assistans. Svaren ger en nedslående bild av ohälsa hos 
föräldrar kopplad till barnets funktionshinder eller assistanssituation. 
Dessutom är det tydligt att föräldrarna i väldigt hög grad påverkas 
negativt av dagens debatt kring personlig assistans. 

Under den innevarande mandatperioden har en mer restriktiv tillämpning av reglerna för 
personlig assistans medfört att det nu är omkring 1 500 personer färre som har personlig 
assistans jämfört med tidpunkten för det förra valet. Debatten har varit livlig och 
konsekvenserna för de som har drabbats har varit oerhörda. 

RBU:s undersökning visar att även bland de som ännu inte har drabbats av indragna 
beslut är konsekvenserna stora i form av ohälsa och en mycket betungande oro. 

 

För frågor kring rapporten 
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU 
telefon 072-250 88 31 
e-post maria.persdotter@rbu.se 

 

 

 

 



Fråga 1 

Har du någon gång under åren 2015-2017 varit sjukskriven mer än tre 
månader på grund av barnets/ungdomens funktionshinder eller 
assistanssituation? 

Totalt 404 svar 

Ja, på grund av barnet/ungdomens funktionsnedsättning 26 st (6,4 %) 
Ja, på grund av assistanssituationen   23 st (5,7%) 
Nej      355 st (87,9 %) 

 

RBU:s kommentar 

Det är anmärkningsvärt att en så stor andel som 12 % av de svarande föräldrarna uppger 
att de har varit långtidssjukskrivna på grund av en situation som är relaterad till barnets 
funktionsnedsättning. 

Vi har sökt jämförande siffror för befolkningen som helhet men inte funnit någon statistik 
som mäter helt och hållet på samma sätt. Men som jämförelse kan nämnas att 
sjukfrånvaron enligt SCB:s senast publicerade statistik låg på mellan 2-6 procent.  

SCB - Sjukfrånvaro efter sektor och kön 
(första kvartalet 2018, procent) 

 

 

 



Fråga 2 

Hur påverkas du av dagens debatt kring personlig assistans? 
(Svara 1-7 där 1 är inte alls och 7 är väldigt mycket) 

Totalt 400 svar 

1 4 (1 %) 
2 3 (0,8 %) 
3 14 (3,5 %) 
4 19 (4,8 %) 
5 47 (11,8 %) 
6 64 (16 %) 
7 249 (62,3 %) 

 

Några av de svarandes kommentarer 

”Den ständiga oron att känna sig otrygg om sitt barns framtid och våran framtid som 
familj. Som läget är nu så törs vi inte skaffa fler barn pga att vi vet inte vad som händer 
om assistansen tas i från våran dotter.” 

”Det ligger som en klump i magen hela tiden. Egentligen skulle vi behöva söka om mer 
timmar, vet att en massa föräldraansvar nu egentligen är borta - men vågar inte pga att vi 
är rädda att förlora timmar istället. En förlorad assistans skulle vara en katastrof för vår 
son.” 

”Jag kan inte sova ordentligt. Ständiga migränanfall. Extrem trötthet. Allt orsakat av 
enorm stress inför framtiden. Hela min vardag kretsar kring att vårt liv kan slås sönder när 
som helst. Att vår familj inte kommer att överleva om sonen mister hela eller delar av sin 
assistans. Att vi kanske måste tvingas lämna bort honom på en institution. Vilket jag inte 
kommer att göra förrän jag faller död ner.” 

”Vi påverkas oerhört mycket av detta och känner oss djupt oroade för hur vår dotters 
framtid blir. Vi ser ju också problemen som finns i övriga delar av omsorgsverksamheten i 
kommunen där det är neddragningar, brist på personal mm och det blir stor otrygghet 
vid tanken på om hur vår snart vuxna dotter ska kunna bo själv.” 

”Vi som föräldrar lever i daglig stress av hela vår situation. Att dessutom ständigt gå och 
oroa sig för omprövning av assistanstimmar leder till ett ännu sämre mående.” 

 

 


