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Remissvar på betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Astma och Allergiförbundet tackar för ett konstruktivt möte under utredningens gång
samt möjligheten att svara på remissen. Vi ser mycket positivt på utredningens förslag
om rätt till tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola,
fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom.
Många föräldrar till barn med astma eller allergi måste idag använda semesterdagar
eller ta ledigt utan lön för att exempelvis utbilda och hjälpa personal i skolan. Barn
med kronisk sjukdom eller funktionhinder har samma rätt till skolgång som andra,
men det förutsätter att skolgången kan ske på ett tryggt sätt. Utredningens förslag är
ett stort steg i rätt riktning för att möjliggöra detta. En viktig del är att förslaget
innebär att föräldrar i denna situation ges rätt till att vara lediga, medan man inte har
samma rätt att få semester vid behov.
Astma och Allergiförbundet vill vidare betona vikten av utredningens skrivningar om
att förslaget inte ändrar ansvaret för vård och skola att samverka. Föräldrarna känner
sitt barn och vet hur man skapar trygghet i egenvårdssituationen. Möjligheten att
vara ledig lägger alltså inte ansvaret för att utbilda på föräldrarna utan ger dem
möjlighet att medverka för barnets bästa.
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Astma- och allergiförbundet har ofta påtalat att samverkan och kunskapsöverföringen
mellan vård och skola behöver fungera bättre. Idag förväntas föräldrar vara
mellanhand för att förmedla information mellan vård och skola. Många föräldrar
upplever detta som stressande och möjligheten att förmedla information skiljer sig
naturligtvis också åt mellan föräldrar. Alla barn ska kunna vara trygga i skola och
förskola det ska inte påverkas av föräldrarnas utbildning eller arbete.
Sammantaget anser alltså Astma och Allergiförbundet att förslaget är mycket positivt
och hoppas att det kan genomföras så snart som möjligt.
Astma- och Allergiförbundet har också framfört att det är viktigt att kunna vabba även
med barn som är äldre än 12 år. Idag är den möjligheten begränsad till svårt sjuka
barn. Barn med astma blir ofta sämre i samband med exempelvis förkylningar. Att
lämna dem ensamma en hel dag fungerar inte. Vi hoppas därför att utredningen går
vidare och återkommer med ett lika bra förslag för dessa barn.

Med vänlig hälsning,

Maritha Sedvallson
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet
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