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Alla barn ska må så bra att de klarar grundskolan – 

kunskapshöjning och bättre rutiner kring NPF 
 

Nuläge 
2021 gick 85 % av eleverna i Västmanland ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram, att 

jämföra med t.ex. region Stockholm som är ledande i Sverige med 90 %. Vi ligger på en genomsnittlig 

nivå i landet.  

 

Det stora problemet vi ser är att många elever med NPF-diagnos (Neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning) inte klarar skolan och aldrig heller får en chans att klara skolan med det stöd 

som finns idag. Vi bedömer därför att elever med NPF-diagnoser är en viktig grupp som behöver stöd 

till bättre studieresultat. 

Att hjälpa dessa elever ser vi som en vinst för alla elever och samhället i stort. Elever med NPF 

diagnos är en tillgång för samhället med rätt stöd. 

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller 

diagnoser. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, autismspektrumtillstånd, Tourettes 

syndrom och språkstörning. 

 

För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, 

elever och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd.  

 

Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. 

 

Skola 
Budgettillägg för elever med svårigheter finns i Västerås skolor, men inga direktiv om hur pengarna 

ska användas. Kunskap om var pengarna gör störst nytta saknas. 

 

Elevassistent eller Kommunal särskild undervisningsgrupp är åtgärderna som finns idag. Utbildade 

elevassistenter finns i stort sett inte. 

 

Många yngre elever klarar inte av skolan, trots anpassningar. Skolor ser en förvärring under 

pandemin. De ser en ökning av unga elever som inte vill till skolan, vilket leder till problematisk 

skolfrånvaro.’ 

 

Det tar lång tid för elever att bli utredda av barn-och ungdomspsykiatrin (BUP). Rektorer saknar hjälp 

från BUP med hur de i övrigt ska bemöta elever med NPF- diagnos. 
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Familjer 
Idag får varje familj kämpa efter bästa förmåga för att deras barn med problematisk skolgång ska 

klara skolan. 

 

Skolorna saknar ofta kunskap nog att hjälpa varje elev. Föräldrar upplever att de därför måste vara 

pålästa och påstridiga för att just deras barn ska få stödet denne har rätt till. Det är inte ovanligt att 

föräldrar blir utbrända av allt arbete det innebär. 

 

Utöver alla möten i skolan tillkommer också kontakt med BUP, socialtjänsten, habiliteringen m.fl. 

 

Regionen 
Regionen har ett ansvar för barn och ungas hälsa. Idag arbetar regionen till exempel genom BVC, 

barn-och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, barnkliniken, familjecentraler barn- och ungdomshälsan 

med att hjälpa barn med NPF-diagnos. 

 

Vi vill att regionen tar en ännu större roll i det här viktiga arbetet.  
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Vad behöver vi göra – sex förslag 
 

Ökat föräldrastöd via familjecentraler 
Det ska finnas tillräckligt många familjecentraler för att fylla varje kommuns behov. 

 

Föräldrar till barn med NPF-diagnos behöver ofta ett stöd som idag inte finns. Vi vill att särskilda 

föräldrautbildningar riktas till föräldrar till barn med NPF-diagnos. Via familjecentralen kan föräldrar 

till barn med problematisk frånvaro få information om sina rättigheter och skyldigheter. Vi vill också 

undersöka om familjecentralen skulle kunna fungera som ett stöd för familjen i möten med till 

exempel skola och alltid arbeta för att bevara barnets intressen. 

 

Öka kunskapen om NPF-diagnoser i regionens och kommunernas verksamheter 
Samtlig personal behöver utbildas om NPF-diagnoser. Samhället i stort behöver ha en större 

förståelse och ökad kunskap. Särskilda utbildningar för regionens och kommunernas medarbetare 

ska finnas via Regionens utbildningsenhet. Vi vill uppmuntra till forskning på NPF-området i 

samarbete med Mälardalens Universitet. 

 

Ny överenskommelse mellan BUP och skola vid misstänkt NPF-diagnos 
Vi föreslår en ny NPF-överenskommelse mellan skola och BUP, inklusive vad som är föräldrarnas 

ansvar. Denna ska leda till snabbspår från skolan för utredning och kortare väntetid hos BUP. 

För att förhindra att barnet slussas fram och tillbaka mellan skola och BUP behöver nya rutiner 

upprättas mellan elevhälsa och BUP vid misstänkt NPF-diagnos. Detta för att skolan ska ha genomfört 

nödvändiga anpassningar mm innan remiss skickas till BUP. Målet ska vara att det ska räcka med 

telefonavstämning mellan elevhälsa och BUP innan remiss skickas för utredning. Så kan ett besök på 

BUP sparas in samtidigt som rutinen är tydlig och säkerställd. 

 

Skapa en NPF-samordnartjänst som länkar ihop länets olika verksamheter 
Vi behöver få en bild av nuläget i länet, vem gör vad och var finns det luckor i vårt arbete? 

En projekttjänst, finansiering via statsbidrag, som ska arbeta med att kartlägga regionens och 

skolornas arbete kring NPF och sedan tar fram rutiner för hur länet ska arbeta gemensamt för att alla 

barn ska klara grundskolan, inklusive hur skolans och sjukvårdens lokaler behöver anpassas. 

 

Satsning på tvålärarskap hela länets grundskolor  
Samhället har förändrats – skolans arbetssätt behöver också förändras. Skolans främsta uppdrag är 

kunskapsuppdraget. För att lyckas bättre i uppdraget krävs en tryggare arbetsmiljö där lärarna blir 

stärkta av varandra. Vi vill motivera till införande av tvålärarskap i länets grundskolor såväl 

kommunala som enskilda. En metod som visat sig både stärka arbetsmiljön och skolresultaten. 

Tvålärarskap handlar om att två lärare samarbetar gällande alla undervisningsaspekter. Lärarna 

planerar tillsammans, undervisar tillsammans, bedömer tillsammans och utvärderar tillsammans. De 

är likvärdiga i sitt arbete och sin delaktighet, både utanför och i klassrummet. 

Satsningen hålls ihop av regionen och kompletteras med följeforskning, även utifrån lärarnas 

arbetsmiljö och hälsa. 
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Komplettera barn- och ungdomshälsan med läkarkompetens 
För barn och ungdomar med lindriga till måttliga symtom på psykisk ohälsa finns hjälp inom barn- 

och ungdomshälsan (BU-hälsan). Generellt krävs remiss från vårdcentral för att komma till BU-hälsan. 

 

BU-hälsan har mottagningar på tre platser i länet, Västerås, Köping och Fagersta. Personalen är 

psykologer och kuratorer med påbyggnadsutbildning i grundläggande psykoterapi. 

 

För de barn med NPF-diagnos som inte är behov av specialistkompetensen hos BUP ska det vara 

möjligt att slussa ut barnet till barn-och ungdomshälsan för uppföljande vårdmöten och kontroller – 

så länge allt fungerar bra. 

 

Vi föreslår ett nytt samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin och BU-hälsan gällande 

läkarkompetens. Då BU-hälsan idag inte inkluderar läkare.  

 

Detta skulle bidra till minskade köer hos BUP och innebära högre tillgänglighet för det enskilda 

barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


