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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa 

Denna text behandlar psykisk hälsa hon individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF), företrädesvis autismspektrumtillstånd (AST) samt ADHD. Texten nedan kommer redogöra för 

de förutsättningar denna grupp har i nuvarande samhällsstruktur för en god psykisk hälsa, d.v.s. en 

tillfredställelse med möjligheter att hantera sitt liv. Sammanfattningsvis konstateras att det finns 

vissa samhälleliga hinder för god psykisk hälsa inom denna grupp vilket inkluderar brister i stöd för 

samordning, brister i tillgängliga resurser samt bristande kunskaper om NPF.   

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsbegrepp för olika typer av svårigheter 

som beror på hur hjärnan fungerar. Dessa inbegriper bl.a. Tourettes syndrom och språkstörning men 

även Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Dessa funktionstillstånd är biologiskt betingade, 

medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i delar av nervsystemet leder till en nedsatt förmåga inom 

några av hjärnans kognitiva funktioner, d.v.s. tankeprocesser som inbegriper att tänka, bearbeta, ta 

in och förstå information (Socialstyrelsen, 2010). Vid AST påverkas de kognitiva funktionerna som är 

nödvändiga för att utveckla ömsesidig social och språklig kommunikation samt föreställningsförmåga 

och flexibilitet. AST kan även karaktäriseras av mindre flexibilitet och variation i beteenden och 

intressen. Numera finns även större förståelse för den annorlunda perception som associeras med 

AST, d.v.s. förmågan att hantera sinnesintryck. ADHD är en benämning på ett tillstånd som 

karaktäriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och 

överaktivitet. Ett sådant tillstånd påverkar en individs vardagsfunktion i så hög grad att det medför 

en funktionsnedsättning i flera situationer och kontexter, t.ex. hemma och i skolan. Vidare kan 

funktionsnedsättningen vara starkt kopplad till motivation så att koncentrationsförmågan kan bli 

betydligt bättre i situationer där det finns mycket motivation. Individer med ADHD har dock ofta 

generellt mycket mindre marginaler, blir trötta fortare och använder mer energi för att genomföra 

aktiviteter som individer utan ADHD genomför utan dessa ansträngningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Förekomst av NPF 

Antalet diagnosticerade med NPF har ökat avsevärt sedan år 2000. Prevalensen för unga vuxna (18-

24 år) med ADHD är uppskattad till mellan 2.5-5% och för samman åldersgrupp med AST är 

prevalensen runt drygt 1 % i Stockholms län (CES, 2016). Prevalensen av ADHD och AST bland unga 

vuxna kommer med stor sannolikhet att öka då eftersom båda tillstånden är kroniska och 

prevalensen bland tonåringar i dagsläget ligger på en högre nivå. Bland barn och ungdomar 

uppskattas förekomsten av ADHD vara cirka 5-7% (Thomas, Sanders, Doust, Beller & Glasziou, 2015). 



Bland tonåringar uppskattades cirka 2.6% ha en AST diagnos år 2011 i Stockholms län (CES, 2014). 

Orsaken till ökningen är okänd, men bidragande faktorer är troligen ökad kunskap och medvetenhet 

om dessa tillstånd bland kliniker och samhället, tidigare upptäckt, och även en utveckling mot bättre 

vård, avstigmatisering, diagnosticering av mildare varianter samt högre krav på funktion i skolan och 

arbetsliv. 

AST och ADHD är båda vanligare hos pojkar än hos flickor. År 2011 var AST 2.4 gånger vanligare hos 

pojkar i Stockholms län (CES, 2016) och ADHD rapporteras 3-5 gånger så ofta hos pojkar i förhållande 

till flickor (SBU, 2013b). Könskillnaderna tenderar dock att jämnas ut med stigande ålder vilket kan 

tyda på att kvinnor oftare diagnosetiseras senare. Kärnsymptomen är sannolikt desamma hos könen 

vid diagnoserna ADHD (Socialstyrelsen, 2014) samt AST (Holtmann, Poustka & Bölte, 2007). I 

avseende ADHD finns det ett antal faktorer som delvis kan förklara könskillnaden. Diagnoskriterierna 

kan vara lättare att känna igen hos pojkar och pojkarnas tilläggsproblem med mer utåtagerande 

beteende som gör att de uppmärksammas mer (Socialstyrelsen, 2014). I vissa fall är det möjligt att 

olika yttranden av symptomen mellan könen kan göra det svårare att känna igen AST hos flickor än 

pojkar (Socialstyrelsen, 2010). 

Fortsättningsvis är det av vikt att poängtera att dessa funktionstillstånd kan få mycket olika 

konsekvenser i olika individers liv (Socialstyrelsen, 2014). Vissa förhållanden (s.k. riskfaktorer) ökar 

sannolikheten för att en individ ska utveckla problem i sin vardagsfunktion. Skyddsfaktorer kan 

istället öka individens motståndskraft eller dämpa effekten av olika riskfaktorer. Att ha en NPF 

diagnos som t.ex. ADHD ger en extra sårbarhet som innebär ökad känslighet för olika riskfaktorer. 

Påfrestningar kan aldrig undvikas men en individ har större chans att möta olika svårigheter på ett 

konstruktivt sätt om t.ex. de upplever att de kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin 

situation. Uppväxtmiljön, t.ex. hemma och i skolan, har stor betydelse för hur problemen vid t.ex. 

ADHD utvecklas så att trygga och stabila förhållanden ger förutsättningar för att utveckla 

kompetenser. Det är således skyddande om individen möts av förståelse för sina förutsättningar, om 

det råder acceptans för olikheter och om barnet kan få hjälp att tackla svåra situationer och även 

hjälp vid inlärning (Socialstyrelsen, 2014). Detta har med andra ord betydelse för hur individer med 

NPF utvecklas och i vilken mån de utvecklar tilläggsproblem eller har förutsättningar för god psykisk 

hälsa. 

Psykisk ohälsa och NPF 

Det är mycket vanligt att såväl barn och ungdomar som vuxna med t.ex. AST och ADHD har annan 

problematik samtidigt (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2010; SBU, 2013a). Hos barn med 

ADHD kan även beteendeproblematik som trotssyndrom och uppförandestörning förekomma 



samtidigt (Socialstyrelsen, 2014). Personer med ADHD löper en större risk än andra att utveckla 

missbruk eller beroende. Det finns uppgifter att upp till 50 % av vuxna med ADHD kan uppfylla 

kriterier för substansmissbruk eller substansberoende (Socialstyrelsen 2014; SBU, 2013b). Viss 

forskning indikerar att graden av impulsivitet och antisocial problematik har betydelse för risken att 

hamna i t.ex. missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2014). Vidare är samtidigt förekommande 

psykiska sjukdomar som depression och ångesttillstånd vanligt vid ADHD och AST. Det är möjligt att 

dessa samtida problem kan ha gemensamma bakomliggande orsaksfaktorer (Socialstyrelsen, 2014), 

men diagnosen kan i sig påverka måendet. Att leva med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

kan påverka hur man mår psykiskt av olika orsaker. Man kan t.ex. känna sig arg och ledsen över de 

begränsningar som funktionsnedsättningen innebär, och bli trött på att vara beroende av andra i sin 

vardag. Detta kan leda till nedstämdhet och depression hos barn och unga men även hos vuxna. 

Psykisk hälsa refererar till att vara tillfreds med inre och yttre möjligheter att hantera sitt liv (CES, 

2015). Vidare definieras psykisk hälsa som ett tillstånd där individen kan förverkliga egna möjligheter, 

klara av vanliga påfrestningar och kan bidra produktivt till det samhälle hen lever i. Således finns 

grund för att påstå att psykisk hälsa handlar om mer än frånvaro av diagnostiserad psykiatrisk 

diagnos. I motsats till detta finns indikationer på att individer med NPF kan sakna vissa 

förutsättningar för psykisk hälsa enligt definitionen ovan. Det är ambitionen i det påföljande att 

redogöra för några av dessa aspekter. 

Förutsättningar för psykisk hälsa hos individer med NPF 

I en tidigare paragraf beskrivs övergripande att skyddsfaktorer är förhållanden under vilka effekten 

av riskfaktorer kan dämpas, d.v.s. under vissa positiva förhållanden har individer ofta större 

möjligheter att klara av svårigheter och påfrestningar. Att leva med en NPF utgör en sårbarhet för att 

utveckla psykisk ohälsa vilket påvisas av vanligt förekommande samsjuklighet. Däremot kan 

förhållanden som en trygg och stabil miljö kan utgöra skyddande faktorer, d.v.s. utgöra 

förutsättningar för god psykisk hälsa. Vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för det enskilda 

barnet beror således på den omgivande miljön och dess krav, men också på de habiliterande eller 

utvecklande insatser som barnet får tidigt. 

Tidiga insatser 

Det finns ingen insats som botar NPF som AST eller ADHD då dessa är livslånga tillstånd som måste 

tillgodoses över livsbanan. Dock har kunskapen om bl.a. AST ökat närmast explosivt under senare 

årtionden (SBU, 2013a). Det har lett till att tecken på AST kan upptäckas redan under de första åren 

vilket i sin tur motiverar tidiga insatser (Socialstyrelsen, 2010). Det finns numera habiliterande 

insatser som riktar sig mot de funktionsnedsättningar som associeras med AST och riskerar att hindra 



barnets utveckling, lärande och delaktighet i samhället (Socialstyrelsen, 2010). Dessa är planerade, 

ofta intensiva, och strukturerade aktiviteter som syftar till att aktivt lära det som andra barn ofta lär 

sig intuitivt (SBU, 2013a). Insatser kan grunda sig i inlärningsteori och fokusera på att utveckla vissa 

typer av beteenden (t.ex. ABA). Andra insatser kan fokusera på bl.a. social färdighetsträning (t.ex. 

grupp- eller datoriserade träningar), kommunikation (t.ex. PECS) eller miljöanpassning och tydlig 

pedagogik (t.ex. TEACCH). Det är av vikt att övergripande notera att vissa studier har påvisar vissa 

positiva effekter av dessa insatser men att mer forskning är nödvändig (SBU, 2013a). I Sverige får 

barn diagnostiserade med AST ofta någon forma av eklektisk behandling, vilket generellt innebär att 

flera strategier oberoende av ideologisk grund kan användas i en individuell behandling (SBU, 2013a). 

Samhällets främsta stödinsatser för individer med svårigheter inom NPF associerade t.ex. till AST eller 

ADHD är psykopedagogiska (t.ex. PEGASUS, Koll på Asperger). Denna typ av stödinsatser innefattar 

kunskap om funktionsnedsättningen, konsekvenser i vardagen samt råd och tips på hur 

vardagsproblem kan hanteras. De kan även ge möjligheten att träffa andra i liknande situation. Hit 

räknas insatser som riktar sig till individen själv men även till föräldrar, syskon och andra anhöriga 

och kan vara utformade som samtalsgrupper (Socialstyrelsen, 2014). Det kan även vara aktuellt med 

så kallade kognitiva stöd vilka kan ge struktur i tillvaron och kompensera för de svårigheter som 

associeras med NPF som AST och ADHD. Dessa kan t.ex. inbegripa schema med bilder som delar upp 

en aktivitet i flera steg vilket kan kompensera för bristande planerings- eller föreställningsförmåga, 

eller ett tidur som kan kompensera för bristande motivation eller svårigheter att koncentrera sig 

under en aktivitet. Mobiltelefoner har numera många av dessa funktioner och det finns ett utbud av 

användbara app:ar som kan agera kognitiva stöd (Socialstyrelsen, 2014).  

Samtliga av dessa insatser har således som övergripande mål att bidra till utveckling av bästa möjliga 

funktionsförmåga och skapa goda villkor för ett självständigt liv, ett aktivt deltagande i samhällslivet 

och i förlängningen god psykisk hälsa. I beskrivningen av de åtgärder och insatser som kan vara 

nödvändiga vid dessa genomgripande funktionstillstånd tydliggörs att NPF sträcker sig över 

individens samtliga vardagsaktiviteter. Detta innebär att åtgärder som stöd och anpassningar även är 

nödvändiga i individens lärandemiljö. Skolgång, från förskolan och vidare, är självklara 

förutsättningar för senare delaktighet i samhället genom vidare utbildning och/eller arbete i den mån 

individen har möjlighet. Enligt skollagen har alla elever rätt till behovs- och individanpassat stöd för 

att klara undervisningsmålen (Skolverket, 2014). I Skolverkets (2014) rekommendationer poängteras 

att en elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 

finns ska ges stöd så långt som möjligt för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser på 

inlärning. Således har skolan ett kompensatoriskt uppdrag att ta hänsyn till elevers olika behov och 

väga upp skillnader i elevers förutsättningar och på så vis skapa en inkluderande skolan. Detta 



innebär närmare att om en elev upplever svårigheter i skolan ska fokus ligga på arbete för att 

individen ska kunna stanna kvar i sin klass. Adekvata resurser, insatser och stöd är således av yttersta 

vikt för att sträva mot denna ambition. De anpassningar och stöd som en elev kan behöva planeras i 

ett individualiserat åtgärdsprogram. Dessa kan innefatta allt från extra tid vid prov, anpassningar i 

elevens fysiska såsom placering i klassrummet elleranpassningar av uppgifter och kognitivs 

hjälpmedel. Ibland kan det även vara motiverat att eftersöka specialpedagogiska insatser under en 

tid för att arbeta särskilt med individen. 

Sammanfattningsvis kan NPF som AST eller ADHD kräva omfattande anpassningar och stöd i en 

individs vardagsmiljöer för att kompensera för de svårigheter som är associerade med dessa 

diagnoser. Om möjligt bör tidiga, intensiva insatser implementeras för att aktivt utveckla bästa 

möjliga funktionsförmåga hos en individ. Vidare är det vanligtvis aktuellt med stödinsatser och 

anpassningar i individens vardagsmiljö vilken inkluderar hem, skola och fritid. Om dessa insatser och 

stödfunktioner brister riskeras utanförskap, stigmatisering och eventuellt psykisk ohälsa. Dessvärre 

rapporteras en trend idag där många individer med NPF och anhöriga upplever sig utlämnade. Detta 

relaterar ofta till kraven på tillgänglighet och samordning av stöd och insatser samt brist på resurser 

och även stora brister i kunskap hos berörda verksamheter men även i samhället i stort. 

Brister i förutsättningar för psykisk hälsa för individer med NPF 

Då NPF diagnoser som AST och ADHD är genomgripande funktionsnedsättningar kan även stöd och 

årgärder i individens liv behöva vara genomgripande i vardagsmiljöer. Detta multimodala 

angreppssätt kräver en helhetssyn och samordning mellan ofta ett stort antal aktörer som 

psykiatriker, psykolog, logoped, arbetsterapeut och skolpersonal. Ett sådant samordnande arbete 

kan få långtgående konsekvenser i en familj där någon har en NPF. Beräkningar visar att enbart 

organisationen och samordningen av vardagen samt av hjälp och stöd eller träning för en person 

med NPF kan uppgå till 1000 timmar mer per år jämfört med en individ utan funktionsnedsättning 

(Järbrink, 2007).  

En period när detta blir tydligt senare i livet för en individ men NPF är i perioden övergången från 

barn- och ungdom till vuxenlivet (runt 17-25 år, Arnett, 2000). Denna period präglas av att skolans 

struktur och familjens ordnade tillvaro ofta stegvis försvinner för den unga. Utmaningarna för 

individen på väg i vuxenblivandet inbegriper ofta bland annat en övergång mellan eventuella vidare 

studier eller arbetssysselsättning, övergång från gemensamt boende med familjen till ett mer 

självständig boende, samt upprätthållande av vänskaps- och romantiska förhållanden. Parallellt är 

detta en tid då den unga förväntas göra bestående val som lägger grunden för individens tillvaro i 

vuxenlivet. Dessa inbegriper en eventuell utbildning som är lämplig, ett arbete som är intressant, en 



boendeform som passar och förhållanden som är ömsesidiga och givande för individen. Överlag är 

denna övergång till vuxenlivet vanligtvis den mest oförutsägbara och mest instabila perioden i en 

individs liv (Arnett, 2000). Utöver de utmaningarna som möter neurotypiskt utvecklande individer 

måste dessa unga vuxna ofta lösa övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin 

vid 18 års ålder. Fortsättningsvis kräver vuxenblivandet att individen samordnar en mångfald av 

kontakter för att få det samhälleliga stöd individen erhållet eller har rätt till i vuxenblivandets 

förändrade omständigheter. Kraven på framförhållning, organisering samt planering är således 

särskilt stora för individer med NPF. Däremot är det just dessa förmågor som är centrala 

funktionsnedsättningar hos individer med NPF som AST och ADHD. Det följer att de särskilda 

svårigheter individer med NPF kan uppleva rörande samordning av kontakter och planering under 

denna period särskilt bör kompenseras för att undvika långtgående negativa konsekvenser som 

marginalisering, utanförskap och tillika psykisk ohälsa (t.ex. Taylor & Seltzer, 2011). 

Det finns idag få möjligheter till stöd i den samordning av aktörer som ofta är nödvändig 

(Socialstyrelsen, 2014). Detta kan vara i form av en kontakt person (enligt Socialtjänstlagen), eller 

likanade enligt för individer med AST (enligt LSS). För personer över 18 år finns så kallade Personlig 

ombud som vid vissa tillfällen kan motiveras. Dessa resurser kräver dock ofta stora svårigheter att 

utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Detta kan t.ex. leda till att behov hos högfungerande 

individer med NPF inte tillgodoses och vidare till negativa konsekvenser avseende möjlighet till 

delaktighet i samhället. Vidare påvisar ett antal rapporter och undersökningar att upplevelsen hos 

många individer med NPF samt deras anhöriga inte stämmer överens med den samhälleliga 

ambitionen att kompensera för svårigheter associerade med NPF. Istället vittnar de om stora, 

upplevda brister i resurser och stöd de erbjudits eller erfarit.  

Upplevelsen av samhälleligt stöd 

Föräldrar är ofta hårt pressade när det gäller att tillgodose sina barns intressen och upplever att de 

kontinuerligt behöver förespråka dessa och förhandla om utbildningsstruktur och dylikt. En enkät 

utlyst av intresseorganisationen Attention undersöktes hur unga vuxna med ADHD upplevde det 

samhälleliga stöd de fått (Attention, 2013). Vidare, på frågan ifall man får det stöd man önskar och 

behöver svarar en klar majoritet, 64%, nej. Detta tyder på att det finns många som vill ha stöd men 

inte får det. Uppföljning påvisar att det som eftersöks är t.ex. hjälpmedel av olika slag (tex tekniska, 

planeringsverktyg), strategier för att strukturera vardagen, träffa andra med liknande erfarenheter, 

psykologisk behandling samt stöd i kontakt med myndigheter. Upplevelsen av otillräckligt stöd 

reflekteras även i det tunga ansvaret som kan flyttas över till anhöriga i och med samhällets brister. I 

rapporten eftersökte många bl.a. stöd i ekonomin, fler stödpersoner både till individen själv men 



även till stödjande anhöriga, och även en samordnare och samlad myndighetskontakt. I en annan 

rapport utförd av Attention undersöks situationen för anhöriga till unga vuxna med ADHD (Attention, 

2012). Där beskriver anhöriga att en ständig känsla av att behöva vara tillgänglig leder till mycket 

stress, något som fortsätter för föräldrar trots att deras barn blivit vuxet. Stressen grundar sig ofta i 

tid och energi som läggs ner på myndighetskontakter och att fixa problem i vardagen. 

Riksrevisionen (RiR, 2011:17) föreslog bl. a. att en försöksverksamhet inrättas med särskilda 

samordnare för att hjälpa individer med funktionsnedsättning och deras familjer att underlätta 

samverkan mellan alla inblandade aktörer runt individen. Detta kanske främst för att undvika 

personligt lidande och samtidigt förbättra och optimera individers livsmöjligheter. Dock kan detta 

även bidra till att minska samhällskostnader till följd av utanförskap hos individer med NPF som 

ADHD och AST. Sedan Riksrevisionens rapport (2011) utkom har Socialstyrelsen fått i uppdrag att 

föreslå en försöksverksamhet för samordnare. Trots satsningar har en sådan samordnare för 

stödinsatser till barn och unga med funktionshinder inte kommit på plats. Detta konstateras i en 

rapport som meddelar att det ofta fortfarande kvarstår hinder för samverkan mellan olika 

professioner vilket leder till ett tyngre ansvar för föräldrar (Nowak, Broberg & Starke, 2013). Till detta 

tillkommer mindre iögonfallande men ändå betydande indirekta samhällskostnader p. g. a. föräldrars 

(även när deras barn blivit vuxna) ökade risk för sjukfrånvaro, stress, depression, missbruk och 

skilsmässa (Mugno et al., 2007; Schieve et al., 2007). 

Utöver dessa stora utmaningar i samordningen av stödinsatser påvisar ytterligare undersökningar 

bristande stödfunktioner i skolan. Undersökningar som gjorts på uppdrag av intresseorganisationen 

Attention påvisar att det finns ett stort behov av förbättringar när det gäller elevgruppen med NPF. I 

en undersökning undersöktes skolsituationen för familjer med barn med NPF diagnos (Attention, 

2011). I denna rapporterar en majoritet av föräldrarna att insatser i skolan har fungerat ganska bra. 

Dock uppger en betydande andel att det fungerat mindre bra eller dåligt. Vidare analys av 

respondenterna gör klart att detta upplevs vara en följd bl.a. av uteblivet stöd som leder till stress för 

eleven, att föräldrar får lägga ner mycket tid på att följa upp insatser, samt till följd av att insatser 

enligt utarbetat åtgärdsprogram brister i kontinuitet och uppföljning.  

Bristen på resurser i skolan reflekteras troligtvis även i att många föräldrar får gå ner i arbetstid till 

följd av barnets skolsituation, föräldrar kan få hämta sina barn i skolan samt bli ombedda att följa 

med på eventuella utflykter eller sitta med i klassrummet. Vidare, de som upplever att de inte fått 

rätt stöd rapporterar att barnet fått sänkt betyg eller erfarit hög skolfrånvaro eller skolbyte till följd. 

Tillika påvisar fria kommentarer i enkäten att i tillfällen där skolsituationen anses lyckad innefattar 

det bland annat ett gott samarbete med skolan (och andra relevanta, berörda verksamheter), skolan 



lyhördhet till barnets behov och även en adekvat utbildad personal kring frågor och anpassningar 

som kan röra elever med NPF. Dessa fynd motiverande en uppföljande undersökning 2015 i vilken 

liknande resultat framkom vilket tyder på bestående bekymmer i den svenska skolan. Vidare noteras 

att även om eleven uppfyller kunskapskraven och följer med i undervisningen, kan det vara till ett 

högt pris. Att inte klara skolan och/eller inte få det stöd man behöver, leder ofta till bristande 

motivation och minskat självförtroende (Attention, 2011; Attention, 2016b). I rapporternas fria 

kommentarer framkommer att påvisad psykisk ohälsa såsom utmattning, ångest och depression 

liksom stress kopplat till prestation och aktiviteter. Vidare beskrivs utanförskap och ensamhet i 

förhållande till andra skolkamrater ofta som en stor bidragande faktor till den psykiska ohälsan. 

Närmare kan detta handla om utfrysning eller ren mobbning. Några kommentarer påvisar att skolans 

exkluderande åtgärder, tex enskild undervisning, kan medföra distans till de andra barnen. 

Ytterligare en annan enkät påvisade att även en stor majoritet av lärare som där blev tillfrågade 

upplevde att skolan har otillräckligt med resurser för att möta barn med funktionshinder associerade 

med NPF (Attention, 2007). Majoriteten av respondenterna rapporterade även att denna 

problematik var större vid den tidpunkt de blev tillfrågade än tio år tidigare. Denna upplevelse kan ha 

många orsaker men en bedömning i rapporten var att detta kan grunda sig i skolan sätt att arbeta i 

kombination med större klasser och högre tempo. Således kan påpekas att för att lärare ska kunna ha 

en rimlig chans att göra sina jobb krävs mer resurser och bättre kunskap om elever med 

funktionsnedsättningar.  

Skolans förutsättningar att tillgodose resurser 

Det är rektorns ansvar att fördela resurserna i en skolenhet på så sätt att elevernas individuella 

behov tillgodoses. Det är dock noterbart att det på kommunal nivå fördelas resurser på ett sätt som 

av vissa kan anses inte nödvändigtvis tillgodoser elever med NPF i tillräcklig utsträckning. I en studie 

av den kommunala resursfördelningen till grundskolan framkommen en tydlig slutsats: 

huvudmännen måste bli bättre på att styra resurserna dit där de bäst behövs (EY, 2013). I studiens 

kartläggning framkommer att inom många kommuner fördelas resurser till en skolenhet per elev, 

således delges större enheter en större peng. Tillägg utöver detta ges ofta främst på bakgrund av den 

socioekonomiska sammansättningen av elever i skolan. Således påpekas i studien att 

resursfördelningen sker i låg grad till följd av faktiska, konstaterade och dokumenterade pedagogiska 

behov hos elever. Istället sker det ofta utifrån den statistiska sannolikheten att elever vid en 

skolenhet är i behov av särskilt stöd för att uppnå målen. Elever kan ha omfattande behov av stöd 

utan att för del delen uppfylla kriterierna för resurstillägg. Vidare, påpekas det i kartläggningen att 

denna modell av resursföredelning inte beaktar vad som händer i skolan eller huruvida målen blir 



uppfyllda samt att det enkom blir eleven som blir bärare av problemet snarare än skolan eller lärares 

kompetens. Skolenhetens rektor måste således fördela den tilldelade resursen utifrån kriterier som 

inte nödvändigtvis reflekterar elevernas faktiska behov. Därigenom kan stödåtgärder åt elever men 

NPF hamna mellan stolarna.  

Sammanfattningsvis antyder paragraferna ovan att det finns stora brister i det kompenserande stöd 

individer med NPF och deras anhöriga får tilldelat. Således skapas suboptimala förutsättningar för 

delaktighet i samhället och vidare även för psykisk hälsa. Det påvisas även att nuvarande situation 

kan bidra till psykisk ohälsa. Utöver brister i stöd och resurser som beskrivits kan detta även 

associeras till bristande kunskaper om NPF. Denna diskussion följer nedan. 

Kunskap skapar förutsättningar för psykisk hälsa hos individer med NPF 

I ovan beskrivningar framkommer att adekvat stöd och lämpliga anpassningar ofta kan vara 

nödvändiga vid NPF. Således kan en del invanda arbetssätt behöva omprövas i mötet med personer 

med NPF som AST och ADHD. Detta kräver att verksamheter som är i kontakt med dessa individer är 

pålästa om relevant kunskap. Detta gäller inte endast kunskap om NPF diagnosernas karaktär och 

beteendemanifesteringar men även om lämpliga stöd och behovsrelaterade anpassningar som finns 

att tillgå. Däremot noteras stora brister även i kunskapsläget gällande NPF, särskilt där det är av 

yttersta vikt att den finns såsom i vården och inom skolverksamheter.  

Intresseorganisationen Attention undersökte upplevelser hos barn och ungdomar med NPF av 

kunskap och bemötande i vård i en rapport. Det framkommer att bland de tillfrågade upplevde en 

betydande andel, mer än var femte tillfrågad, att de inte fått tillfälle i vårdkontakten att själva 

berätta om sin situation och sitt mående. Ytterligare närmare en femtedel av de tillfrågade uppgav 

att vårdgivaren inte vände sig direkt till dem. Detta är anmärkningsvärt då forskning påvisar vikten av 

delaktighet i beslutsfattande inom vård kan vara en avgörande faktor i behandlingsutfall och 

följsamhet i behandling (t.ex. Loh et al., 2007). 

En enkät utlyst av intresseorganisationen Attention undersöktes hur unga vuxna med ADHD 

upplevde det samhälleliga stöd de fått. Över en tredjedel svarade att myndigheter, kommun, 

Arbetsförmedling, Försökringskassa, de haft kontakt med inte alls förstod deras behov kopplade till 

diagnosen. Bland det som eftersöks är således att andra ska öka få ökad kunskap och förståelse för 

vad diagnosen innebär. Många i rapporten vittnade även om att deras anhörige har stor psykisk 

ohälsa, tex ångest, depression, självskadebeteende, ofta till följd av kraven på sig själv men även av 

de som inte fungerar i jämförelse med jämnåriga. De vittnar också om stressen grundar sig i den 

okunskap de möter i olika verksamheter.  



I en undersökning undersöktes skolsituationen för familjer med barn med NPF diagnos (Attention, 

2011). I denna rapporterar en klar majoritet av föräldrarna att de anser att de flesta lärare vet för lite 

eller saknar helt kunskap för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov. Enligt en 

sammanfattande bedömning uppger en fjärdedel att skolsituationen fungerar dåligt. Denna 

uppfattning delas även av en grupp lärare som blev tillfrågade i en annan undersökning. Majoriteten 

rapporterar att de inte ägnat en enda dag år hur de ska hantera elever med NPF under sin utbildning 

(Attention, 2007).  

Vidare, i SBU (2013) sammanfattas insikter i upplevelser av delaktighet och samhälleligt stöd hos 

individer med AST och deras anhöriga i Sverige och jämförbara industriländer. Det framkommer att 

många med AST upplever att de saknar materiellt och emotionellt stöd och efterlyser resurser, 

samhörighet och acceptans. Vidare understryks de ofta otillräckliga kunskaper som råder hos 

personal inom olika verksamheter som vård och skola. Vidare har Föreningen Autism 

undersöktekunskapen och bemötandet inom vården i Stockholms län bland vuxna med AST. 

Resultaten av denna enkät antydde att bland de tillfrågade responderade en majoritet att även om 

de upplever en välvilja i bemötande i många fall är kunskapen samtidigt dålig eller mycket dålig om 

deras tillstånd (Föreningen Autism). 

Sammanfattningsvis har denna text belyst hur många individer med NPF såsom AST och ADHD 

upplever sina förutsättningar för god psykisk hälsa, närmare bestämt t.ex. möjligheter att delta i 

samhället. Det framkom att briser i stöd vid samordning, i resursers tillgänglighet och kanske 

framförallt brister i kunskaper om NPF kan utgöra hinder för dessa förutsättningar. Möjligen kan den 

vanligt förekommande okunskapen om NPF och oförståelsen av individer med NPF och dess 

konsekvenser i vardagen vara del i grunden till varför stödfunktioner och resurser brister i sin 

tillgång. Vidare är det möjligt att okunskap även är grunden för den upplevda känslan av oförståelse 

och stigmatisering många med NPF och deras anhöriga rapporterar. Det finns goda skäl att grundligt 

se över hur den rådande situationen kan utvecklas i en mer informerad riktning. 
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