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Svar på remiss från Stockholms läns landsting 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande nationellt vårdprogram 
för Palliativ vård av barn 
 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått en inbjudan att lämna synpunkter på 

förslag om nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten anser att området är av stor vikt och förslaget i stora delar är väl 

utformat. 

 

Till stöd för det fortsatta arbetet lämnar här myndigheten synpunkter så att den 

slutgiltiga versionen kan omfatta alla barn. 

 

Synpunkterna omfattar tre områden: 

- Barnrättsperspektiv 

- Teckenspråk 

- Undervisning 

 

Barnrättsperspektiv 

FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag 1 januari 2020. Förslaget som 

Stockholms läns landsting lämnat har inte, utifrån vad vi kan bedöma, på ett 

tydligt sätt lyft fram hur barnets eget perspektiv kommer in. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten föreslår att man i det fortsatta arbetet säkerställer att barns egna 

erfarenheter blir uppmärksammade och i möjligaste mån tillgodosedda. 

 

Teckenspråk 

Sedan 2009 har Sverige en språklag som anger att svenskt teckenspråk är ett i 

Sverige erkänt språk, SFS 2009:600, med samma status som de talade språken. 

Enligt lagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja det 

svenska teckenspråket. Likaså enligt samma lag ska var och en som är bosatt i 

Sverige ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt språk (även svenskt 

teckenspråk).  

Talade och Tecknade språk omfattar utöver svenska även många andra språk runt 

om i världen. Samtal genomförs med eller utan tolk. Vid behov kan 

kommunikationen behöva anpassas med stöd - AKK eller TAKK.  
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Förslaget i kapitel 9 kan uppfattas som att det nationella vårdprogrammet inte ser 

svenskt teckenspråk som ett språk. En sådan skrivning vore enligt 

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppfattning inte bara felaktig utan också 

direkt kränkande mot de barn, syskon, föräldrar och andra som har teckenspråk 

som språk. Detta är särskilt tydligt i det inledande stycket i kapitel 9 om verbala 

och icke-verbala språk samt i avsnitt 9.1. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att kapitel 9 revideras så att talade 

och tecknade språk får samma status. 

 

 

Undervisning 

Kapitel 10 om undervisning omfattar flera viktiga avsnitt. Barn och unga med 

funktionsnedsättning behöver ofta olika former av anpassning för sin 

undervisning, så kallade aktiviteter för ökad tillgänglighet. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten erbjuder många olika stödformer. I kapitlet om undervisning kan 

förslaget utökas med information om Specialpedagogiska skolmyndighetens olika 

former av stöd vad gäller tillgänglig undervisning, läromedel, kommunikation och 

annat som kan ge stöd till barn och unga som behöver det. På det sättet kan de 

olika insatserna också bli tillgängliga för barn och unga med 

funktionsnedsättning. 

 

 

Föredragande har i detta ärende Ola Hendar varit. 

 

 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten  

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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