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Remissvar – Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och
distansundervisning (SOU 2012:76)
Sveriges Psykologförbund har fått ovan rubricerade förslag på remiss och lämnar hä r
följande synpunkter.
Psykologförbundet är generellt positivt till utredningens förslag som syftar till att öka
kvaliteten och kontinuiteten i utbildningen för barn och unga som placeras i
samhällsvård. En ökad tydlighet i ansvarsfördelningen, ökad samverkan mellan
socialnämnd och utbildningsnämnd och riktlinjer för vilken information som bör följa
eleven kommer att påverka utbildningskvaliteten i gynnsam riktning. Det är mycket
viktigt att elever inte utestängs från utbildningsväsendet under sin placerin g i
samhällsvård och att eleverna har rätt att återuppta sin utbildning vid hemkomst, även
på gymnasienivå. När det gäller förslaget om fjärr- och distansundervisning lämnar
förbundet nedanstående synpunkter.
Särskilt stöd i form av distansundervisning
Psykologförbundet ställer sig bakom förslaget att i vissa fall, som särskilt stöd, kunna ge
distansundervisning till elever som inte kan delta i den reguljära undervisningen.
Förbundet delar utredningens bedömning att särskilt stöd i form av
distansundervisning ska vara det sista återstående alternativet, när alla andra möjligheter
till att ge eleven reguljär undervisning uttömts. Det är viktigt att poängtera att
målsättningen är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning och att rektorn
tillsammans med pedagoger och elevhälsoteam måste planera för en sådan återgång.
Målgrupp
Enligt förslaget ska distansundervisning få ges till elever som på grund av sin
medicinska eller psykosociala problematik inte kan delta i den reguljära undervisningen.
Förbundet anser att det krävs en tydligare formulering när det gäller målgruppen. I
förslaget har man använt begreppet psykosocial problematik, vilket är olyckligt
eftersom det inte finns någon vedertagen definition av begreppet. Utredaren har inte
heller närmare utvecklat vad som i detta sammanhang avses med psykosocial
problematik. Utredningen använder inte begreppet psykosociala problem på ett
konsekvent sätt vilket tyder på att man inte är riktigt klar över vilken problematik som
avses. Utredningen skriver bland annat på sidan 205 ”… 20 elever har psykosocial
problematik som social fobi, panikångest, Asperger syndrom m.m.” Samtliga av de
uppräknade diagnoserna är psykiska sjukdomar/tillstånd. Vidare skriver utredningen att
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” Med medicinsk problematik avses både somatiska sjukdomar och psykiska
störningar” (sid 234). Att jfr med skrivningen ” … en elev med allvarlig psykisk eller
psykosocial problematik …” (sid 234). Om lagstiftarens intention är att även elever med
psykiska problem ska tillhöra målgruppen bör detta också tydligt framgå av lagtexten.
Psykologförbundet föreslår följande formulering i skollagen och med följdförändringar
i skolförordningen och gymnasieförordningen. Ändringsförslaget är kursiverat.
3 kap 11 a § Skollagen
”… särskilt stöd i form av distansundervisning får ges till elev som på grund av
medicinsk, psykisk eller social problematik inte kan delta i den reguljära undervisningen.”
Beslut om distansundervisning och dokumentation
Enligt förslaget är en förutsättning för att rektorn ska kunna besluta om
distansundervisning att det ges in ett intyg av behandlande läkare eller psykoterapeut.
Av intyget ska framgå att eleven har mycket svår medicinsk eller psykosocial
problematik och att eleven på grund av den problematiken inte kan delta i den reguljära
undervisningen.
Enligt Psykologförbundet är det viktigt att den som skriver intyget har god kännedom
om barnets problematik. Barn och unga med allvarliga psykiska tillstånd eller
funktionsnedsättningar har i princip alltid en behandlingskontakt inom BUP, BUM eller
barnhabiliteringen. Den som har bäst kännedom om barnet är självklart barnets
behandlare, vilket vanligtvis är en psykolog eller en läkare. Intyg bör alltså också kunna
lämnas av behandlande psykolog.
Psykologförbundet föreslår följande formulering i skol- och gymnasieförordningen.
Ändringsförslaget är kursiverat.
5 a kap 5 § skolförordningen och 4 a kap 5 § gymnasieförordningen
”… Innan rektorn fattar beslutet ska intyg av behandlande läkare, psykolog eller
psykoterapeut ges in.”
Inför beslut om distansundervisning bör också rektorn konsultera elevhälsan som har
medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.
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