
Utan assistans blir konsekvensen… 

Beslut: 

Grundläggande behov 108,83 timmar per vecka 

Andra personliga hjälpbehov 18,82 + 2,83 timmar per vecka 

Totalt: 130,47 tim per vecka eller 18,63 tim per dag. 

Definition på grundläggande behov kanske inte skulle bli densamma heller i en 
omprövning. 

MEN behoven med omfattande hjälp kvarstår för min son hela livet, kommer aldrig att 
bli bättre, aldrig kunna klara sig mer själv, aldrig kunna uttrycka sina behov eller själv 
se till att uppfylla dem. En indragning av assistansen skulle innebära att någon annan 
måste göra samma jobb och vem skulle det vara? Flytta hem till oss föräldrar som 
går i pension om några år och idag är fullt förvärvsarbetande? Helt omöjligt. Bo kvar i 
sin lägenhet går endast om det finns personal på plats, hela tiden.  

Utan assistans blir konsekvensen: inga toabesök, ingen dusch/rakning, ingen mat i 
magen, inga sociala aktiviteter, inte få kläder på kroppen, inte kunna gå ut, inte 
kunna ringa ett telefonsamtal, inte kunna delta i anpassat arbete, inte känna sig trygg 
och må bra vilket leder till frustration och självskadebeteende mm mm. Att ha ett fåtal 
personer med ingående kunskap som fungerar personkemimässigt har visat sig vara 
ovärderligt för att vår son ska må bra och inte hamna i affekt och skada sig själv. 

Det finns så mycket annat fusk för FK att ta tag i och hela debatten att staten ska dra 
in och kommunen ska ta över fungerar inte i verkligheten. Kommunerna har inte 
beredskap, årslånga köer till gruppboende som dessutom skulle innebära en otrolig 
försämring av livskvaliteten, från  5 utvalda assistenter till 25 olika i 
personalgrupperna utan möjlighet att påverka vem som arbetar och deras kompetens 
/förmåga. 

Förutom total katastrof för sonen kommer en ev. indragning av timmar/assistans 
innebära en enorm försämring för hela familjen, främst oss föräldrar, vad kommer 
inte det att kosta samhället? Vet att det nu pågår en utredning på Lunds universitet 
där man ser till HELA samhällskostnaden, kan vara intressant att ta del av. 

Hade önskat att regering/FK skulle tänka på en människa som EN individ istället för 
att dela upp personen i stat, landsting och kommun. 

 


