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Yttrande - Remittering av betänkandet VAB för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021 :41)
Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits avge yttrande och lämnar här synpunkter på
ovanstående remiss.
Region Gävleborg välkomnar och instämmer i behovet av översyn av och
reglering av ersättning till föräldrar för att instruera personal i förskola, skola,
fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för barn med honisk sjukdom.
I stort ställer sig Region Gävleborg bakom förslag och bedömningar i VAButredningens delbetänkande, men med nedanstående kommentarer.

Kommentarer

Region Gävleborg ser, liksom utredningen själva tydligt konstaterar, stora
svårigheter i att bedöma utfallet av förslaget om rätten till föräldrapenning vid
medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller
behandlingsåtgärder i en verksamhet verkande enligt skollagen.
I ljuset av det resonemanget ställer sig Region Gävleborg tveksam till det mycket
generösa förslaget om en ersättningsgrundande tid om sammanlagt högst 120
dagar per barn och år. I normalfallet (vid ett typexempel med ett barn med
Diabetes) brukar föräldern enligt vår erfarenhet vara med barnet i
skolan/fritids/förskolan för att informera och se att det fungerar mellan 2-4
veckor. En elev har ca 178 skoldagar på ett år vilket med förslaget innebär att en
förälder skulle kunna vara med barnet i skolan för stöd och info1mation stöne
delen av skolåret.
Likaså ser regionen att bedömningen av att ytterligare bestämmelser inte hävs på
någon form av intyg för att styrka rätten till tillfällig föräldrapenning i dessa
situationer skulle behöva omvärderas eller utredas vidare.
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Sett till att de sociala trygghetssystemen och ersättningsformema delvis
felutnyttjas och i vissa fall missbrukas med avsevärda kostnader för samhället ser
Region Gävleborg en fara i att inte tydligare reglera denna nya grund för
ersättning enligt VAB.
Med det inte sagt att Region Gävleborg inte ser behovet av och ställer sig bakom
att en ersättningsform verkligen behövs för föräldrars deltagande i information
och samverkan med skolan kring det sjuka barnets egenvård.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 (2)

