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Till Diskrimineringsombudsmannen 
 
Förändringar i föräldraförsäkringen gällande tillfällig föräldrapenning 
Barn- och ungdomshabiliteringarna i landet har en lång tradition av att erbjuda föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar föräldrautbildningar, individuella planer, evidensbaserad föräldraträning och 
annat föräldrastöd. Av de utvärderingar som görs efter varje föräldrautbildning vet vi att de är 
synnerligen uppskattade. Att tillsammans med andra föräldrapar få dela tankar och erfarenheter är av 
största vikt. Båda föräldrarna har alltid kunnat ansöka om tillfällig föräldrapenning hos 
Försäkringskassan för att delta och detta har aldrig varit några problem. 
 
Sverige behöver en familjepolitik som möjliggör en föräldraförsäkring där båda föräldrarna ges 
möjlighet att delta på lika villkor. Forskning visar att interventioner som görs på en strukturell 
samhällelig nivå är de mest kostnadseffektiva insatserna. Dessa insatser är mer kostnadseffektiva än 
interventioner som ges på individ nivå.  
 
Barn behöver få tillgång till båda sina föräldrar. I habiliteringens arbete betyder det att båda 
föräldrarna får lära sig att t.ex. kommunicera med tecken som stöd och annan alternativ 
kommunikation, delta i föräldrakurser, samt kris- och stödsamtal och ett psykosocialt stöd för att orka 
vara föräldrar under barnets olika faser.  
 
Det finns vetenskapligt stöd för att familjebaserad habilitering minskar föräldrastress, stärker känslan 
av delaktighet och kontroll, förbättrar föräldrabeteende och främjar barnens utveckling. Föreningen har 
därför rekommenderat att förstärka och utöka det riktade föräldrastöd som ges inom habiliteringen och 
som bl.a. innefattar föräldrakurser, information till hela familjen och stöd i samordning kring barnet. 
 
Vi har nu blivit uppmärksammade på att det inte är möjligt för båda föräldrarna att delta samtidigt med 
tillfällig föräldrapenning. Vi ser med stor oro på denna försämring av tillämpningen av 
föräldraförsäkringen. Det är inte heller rimligt att läkarintyg ska krävas för varje informationstillfälle 
som riktas till båda vårdnadshavarna. 
 
De konsekvenser vi ser av att båda föräldrarna inte beviljas tillfällig föräldrapenning är minskade 
möjligheter till ett jämlikt föräldraskap till gagn för barnet. Föräldrarna får svårigheter att kunna ta 
emot habiliteringens erbjudande och båda vårdnadshavarna får därför inte samma kunskap och 
information. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver tillsammans ges möjlighet till stöd i 
sin föräldraroll. I riksrevisionsverkets rapport 2011:17 redovisas att ohälsan hos familjer med barn med 
funktionsnedsättning ökar. I detta läge bör vi arbeta gemensamt för ett föräldravänligt samhälle med en 
basservice att lita på och känna sig trygg med och som även räcker till för de föräldrar som har behov 
av särskilt stöd kring sina barn. 
 
Föreningen Sveriges habiliteringschefer gm 
 
Lena Dahlman ordf Carina Folkesson styrelseledamot 
Handikappcentrum  Kolbäckens habilitering 
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås Kandidatv.31-33, 90733 Umeå 
Tfn 021-17 60 38 Tfn 090-785 4205 
lena.dahlman@ltv.se carina.folkesson@vll.se  


