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Som föräldrar till vuxna som har de dubbla diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning (IF) 

och autism är vi medlemmar i både FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Vi värdesätter 

båda förbundens arbete för personer med funktionsnedsättningar. Våra barn har stora svårigheter 

och kommer på livstid att vara helt beroende av andra människor och en fungerande 

funktionshinderpolitik.   

Men trots detta känner vi oss inte riktigt hemmastadda i något av dessa förbund. Vi upplever att 

Autism- och Aspergerförbundet i allt högre grad fokuserar på högfungerande, dvs personer som 

inte har IF. FUB å sin sida har självklart sitt fokus på intellektuell funktionsnedsättning. Men 

många med IF har även autism (vilket dock inte avspeglas så som just vi kanske skulle önska).  

Kombinationen IF och autism innebär helt enkelt särskilda utmaningar.  

Det kan till exempel vara extra svårt att hitta aktiviteter som passar ”vår grupp”. Sysselsättningar 

riktar sig ofta till personer med en högre kognitiv förmåga (A&A-förbundet) eller så förutsätter 

de större social förmåga än vad många av våra barn har (FUB). Det finns förstås även goda 

exempel, men mycket mer behövs. Många skulle behöva andra sorters boenden med personal 

som har kunskap både om autism och IF. Generellt har ju också personer med båda diagnoserna 

svårt att sysselsätta sig själva och utvecklar lätt beteendeproblem, t ex självskadebeteenden som 

kan bli mycket allvarliga och svåra att komma till rätta med.  

Inte minst på grund av dessa risker är oron hos äldre föräldrar till barn med både IF och autism 

kanske extra stor för hur deras barns liv kommer att se ut när de inte längre finns. Ett stort behov 

är någon form av god man-pool som kanske skulle kunna drivas i projektform.   

Med samlad kunskap om de olika funktionsnedsättningarna tror vi att förutsättningarna ökar för 

att även denna grupp ska kunna få leva ett gott liv.  

Av ovanstående skäl föreslår vi nu att FUB undersöker om intresse finns för att starta någon form 

av underavdelning med fokus på personer som har både IF och autism.  

I våra respektive nätverk finns många andra som upplever samma känsla av ”hemlöshet”. Vi tror 

därför att genomförandet av vårt förslag skulle tillgodose ett stort behov och kan locka många fler 

att bli medlemmar och aktiva i FUB. 
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