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ne, og Lisette Sjøstrand, Hillerød Kommu-

ne, er veninder gennem mange år. De er 

begge uddannede ergoterapeuter og 

mødte hinanden under uddannelsen. De 

har begge en søn med særlige behov.

Meretes søn har ADHD og Tourettes 

Syndrom. Lisettes søn har ADHD og Asper-

gers Syndrom. Der er tale om alvorlige 

diagnoser med indgribende funktionsned-

sættelser og store konsekvenser for famili-

ernes dagligdag, og det er forbundet store 

udgifter.

- Deres funktionsniveau og udfordrin-

Fra helhedssyn 
til ingenting

Hvis du er uheldig og bor i den ”forkerte” kommune, har du åbenbart bare truk-
ket nitten i lotteriet. Sådan opleves det kommunale selvstyre konkret for mange 
forældre med børn og unge med særlige behov. Forskellen mellem nabokommu-
nerne Hillerød og Frederikssund er himmelråbende stor i denne historie.

gerne i hverdagen er meget ens, forklarer 

Merete og Lisette, der begge har et indgå-

ende kendskab til hinandens sønner.

- Vores sønner har begge hukommel-

ses- og koncentrationsbesvær og motorisk 

uro. De har svært ved at have kontakt og 

lege med eller være sammen med andre 

børn. Derfor er det en stor udfordring med 

venner, og de tilbringer mange timer alene. 

De har begge sproglige udfordringer og en 

nedsat forestillingsevne, så hele formålet, 

med det vi skal foretage os, skal forklares. 

Ideer skal plantes og bearbejdes for at give 

dem motivation, forklarer de videre.

- De har brug for struktur, og vi skal 

som forældre hele tiden være et skridt for-

an og tage højde for problemerne. De har 

begge funktionsnedsættelser med indgri-

bende konsekvenser for dagligdagen, fort-

sætter de.

Det gælder for begge drenge, at de 

ikke er opmærksomme på vejret og deres 

påklædning, om det er nødvendigt med 

varmt tøj, huer og handsker, og ikke får det 

rigtige tøj på, hvis de ikke bliver støttet i 

det. For Meretes søn gælder, at han kan 

glemme at spise og drikke til tiden. 

Når det kommer til den kommunale 

opbakning bag familierne, og den støtte 

de kan få, hører lighederne mellem Mere-

tes og Lisettes situation derimod helt og al-

deles op.

En verden til forskel 

mellem kommunerne

Som det fremgår af de to efterfølgende 

artikler til denne, er der en verden til for-

skel på Frederikssund Kommune og Hille-

rød Kommune i støtten af de to drenge og 

deres familier.

Merete Hollesen og Lisette Sjøstrand er venin-
der gennem mange år. De har indgående kend-
skab til hinandens sønner og støtter hinanden, 
så godt de kan. 
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Merete Hollesens 12-årig søn, har ADHD 

og Tourettes. Han har problemer med 

koncentration, fysisk og har opmærksom-

heds forstyrrelser. Han er en stille dreng 

som godt kan blive ”glemt”, og skal der-

for støttes i både skole og hjem. Han har 

svært ved at huske og sætte ord på det 

som han vil sige, og at sætte ting i den ret-

te sammenhæng. Han er langsommere til 

at omsætte mundtlig information til hand-

ling, end andre børn er, og han reagerer 

hurtigt med utryghed og angst, når han 

sættes i situationer som virker uoverskue-

lige. Hans indlæring af nyt faglig stof ta-

ger længere tid, og tit glemmer han det, 

som er indlært. 

Først den ene vej…

- Efter et møde i familieafdeling i Frederiks-

sund Kommune får jeg en aftale med en 

medarbejder, som fortæller om støttemu-

ligheder. På den baggrund skriver jeg i de-

cember 2011 en ansøgning til dækning af 

merudgifter på forsikring til briller, som han 

jævnligt mister, medicin, skole, klub og kur-

susudgifter, fortæller Merete Hollesen.

Først den ene 
vej og så den 
anden vej…
til det passer i kommunens kram
Med egne ord føler Merete Hollesen sig ”ført rundt i 
manegen som pauseklovn” af Frederikssund Kommune.

- Vi modtager kort efter en vurdering 

fra Familieafdelingen. Min søn er i mål-

gruppen for dækning af merudgift, men 

jeg får afslag på alt, hvad jeg har søgt med 

forskellige begrundelser.

Og så den anden vej…

Kort efter skriver Merete Hollesen en kla-

ge til kommunen over afgørelsen. Efter en 

ventetid på 5 måneder kommer det over-

raskende svar.

- Nu genvurderer kommunen, at min 

søn ikke længere er omfattet af målgrup-

pen. De mener, han er velmedicineret og 

velfungerende, og at problemet med sko-

len er løst med et tilbud om specialskole, 

siger en tydeligt rystet Merete Hollesen 

over den afgørelse.

Merete Hollesen sender sagen videre til 

Det Sociale Ankenævn. Her ligger sagen rig-

tig længe og venter på en afgørelse. Den 

kommer først den 6. juni 2013; halvandet år 

efter at Merete Hollesen første gang søgte 

Frederikssund Kommune om støtte til dæk-

ning af merudgifter til hendes søn.

- Jeg bliver slet ikke mødt og hørt. 

Jeg står alene og uden støtte fra kom-

munen. Det gælder både mentalt og 

økonomisk. Kommunen er slet ikke lyd-

hør. Jeg har desværre fået det indtryk, 

at de vil finde smuthuller for ikke at bi-

drage og støtte op økonomisk omkring 

min søns trivsel, fortæller Merete Holle-

sen om Frederikssund Kommune.

- Alt er ikke rosenrødt, men jeg sy-

nes at vi bliver set og hørt. Vi har været 

på kurser, både os som forældre, mor-

mor og lillebror. Vi får desuden støtte til 

medicinudgifterne, som er ret store, og 

vi har en ledsagerordning, en slags vok-

senven, som følges med min søn til hans 

fritidsaktivitet og støtter ham når det er 

nødvendigt. Vi har en god dialog med 

Familie og Sundhed i kommunen, for-

tæller Lisette Sjøstrand om Hillerød 

Kommune.

De to mødre mener, det er urimeligt 

og uholdbart, at der er en så stor og af-

gørende forskel mellem den støtte de 

hver især får til deres sønner fra deres 

respektive kommuner. Begge drenges 

navne er, efter mødrenes ønske, ude-

ladt fra både denne og de øvrige artik-

ler.

Bedømt ud fra kommunernes hidti-

dige ageren er det Merete Hollesen, der 

har grund til størst bekymring, men 

begge mødre er bekymrede for, om de-

res kommune vil støtte aktivt op om 

drengene, når de om nogle år skal vide-

re i ungdomsuddannelse: Om Frederiks-

sund Kommune vil skifte spor og være 

mere støttende; om Hillerød Kommune 

vil fortsætte en støttende dialog, sam-

arbejde og helhedssyn. 

F r e d e r i k s s u n d
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"Jeg har ikke det mentale overskud til at anke denne 
afgørelse. Jeg er nyskilt og alene med min søn. 

Jeg skal bruge meget energi på at få vores hverdag til 
at hænge sammen"

Til det passer i kommunens kram

Ankenævnet stadfæster kommunens af-

gørelse med henvisning til en tidligere sag, 

hvor der er givet afslag på dækning af 

merudgift til en dreng på 12 år.

- Afgørelsen betyder umiddelbart, at 

jeg ikke længere kan søge om dækning af 

merudgift på trods af min søns funktions-

nedsættelser. Det har rystet mig, forklarer 

en tydeligt berørt Merete Hollesen.

- Jeg har ikke det mentale overskud til 

at anke denne afgørelse. Jeg er nyskilt og 

alene med min søn. Jeg skal bruge meget 

energi på at få vores hverdag til at hænge 

sammen, og samtidig har jeg skullet bruge 

energi på at slås med Frederikssund Kom-

mune om skoletilbuddet, fortæller Merete 

Hollesen videre.

Kampen for et godt skoletilbud

Det specialskoletilbud som Frederikssund 

Kommune fik beskrevet som løsningen, vi-

ste sig at være så dårligt, at det gav Me-

rete Hollesen en del hovedbrud og en 

masse arbejde.

- Det var så mangelfuldt og spild af tid 

og penge at lade ham blive på specialsko-

len, som den fungerende. Min søn var ble-

vet fejlplaceret i en klasse med udadreage-

rende børn, og der var for stor fokus på de 

voldsomt udadreagerende. Det satte dags-

ordenen, og min søn blev bange. Jeg brug-

te meget tid i foråret med at opsøge folke-

skoler for at høre om de var parate til at 

tage ham, men det kunne ingen af dem, 

og de ville helst have, at han fortsatte på 

specialskolen, fortæller Merete Hollesen.

Merete Hollesen truede kommunen 

med at beholde drengen hjemme, da hun 

under ingen omstændigheder ville lade 

ham fortsætte på specialskolen som det 

fungerede. På den baggrund blev drengen 

genvurderet af PPR. De fastholder, at han 

skal gå på specialskolen men under andre 

forhold; andre lærere, elever og mere 

struktur.

- Han trives bedre i den nye klasse og 

får målrettet undervisning, men jeg undrer 

mig over at kommunen ikke afventer PPR’s 

helhedsvurdering, at jeg først skulle slås 

med en ordning, der overhovedet ikke fun-

gerede. Det er igen et udtryk for ikke at bli-

ve mødt og hørt af Frederikssund Kommu-

ne. Jeg er snarere blevet klemt, understre-

ger Merete Hollesen.

Alene og uden støtte

- Den medicin som min søn har fået ordi-

neret af ADHD ambulatoriet er lægelig 

vurderet, at han har gavn af, så jeg forstår 

ikke afslaget på dækning af merudgift til 

medicin. Jeg har medicinudgifter på ca. 

600 kroner om måneden. Jeg har også 

overvejet at droppe min søns medicin, 

men dette fraråder ADHD ambulatoriet på 

Hillerød Sygehus, siger Merete Hollesen.

- Jeg ville også gerne have støtte til et 

kursus for at styrke min viden og styrke dia-

logen og samarbejdet med skolen, samt at 

få nogle redskaber som kan afhjælpe min 

søns problematikker. Det er endnu en for-

skel mellem Frederikssund Kommune og 

Hillerød Kommune. Jeg har forespurgt om 

en ledsageordning og voksenven til at afla-

ste mig, og hjælpe min søn med at komme 

mere ud og være aktiv. Det førte heller ikke 

til noget, fortsætter hun. 

- Jeg har efter megen søgen fundet 

parkour, som noget min dreng gerne vil gå 

til, og som han kan overskue, men min ex-

mand og jeg skal selv stå for det hele, der 

er ingen aflastning. For mit vedkommende 

kan jeg kun sige, at i Frederikssund Kom-

mune bliver jeg overladt til mig selv uden 

støtte. Det er ikke rimeligt. 

- Alt er da ikke rosenrødt, men vi føler 

os set og hørt i Hillerød Kommune. Vi 

bliver imødekommet, og jeg synes, at 

Hillerød Kommunes Familie og Sund-

hedsafdeling tænker helhedsoriente-

ret. Vi har et godt samarbejde med 

sagsbehandleren i kommunen, siger Li-

sette Sjøstrand.

- Jeg oplever, at kommunen er øko-

nomisk presset, og de har villet prøve 

grænser af, men de har også lyttet til 

vores argumenter, så vi har fået med-

hold i vores klager, og kommunen har 

omgjort deres første afgørelse.

Diagnose og hurtig information

Denne beskrivelse af en grundlæggen-

de anderledes og mere imødekom-

mende sagsbehandling er på bag-

grund af de særlige behov familien 

har: Deres ene søn har ADHD og 

Aspergers Syndrom. Diagnoserne fik 

sønnen i 2009. 

- Vi blev meget hurtigt indkaldt til et 

 i hil lerød 
                              bliver familien set og hørt
Lisette Sjøstrand har en 
helt anderledes positiv 
oplevelse i Hillerød 
Kommune, end den Me-
rete Hollesen er blevet 
budt i Frederikssund 
Kommune.
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"Vi har som forældre været på grundkursus i 
autismeforstyrrelser og på en SIKON konference med 

dækning af kursusudgift, transport og tabt 
arbejdsfortjeneste. Det er en meget stor hjælp."

 i hil lerød 
                              bliver familien set og hørt
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flikter med lillebror er det også vigtigt. Den 

accept og forståelse for, hvorfor vi gør, som 

vi gør, er vigtig for at tackle konflikter, der 

kan opstå når man har et almindeligt fun-

gerende barn og et barn med særlige be-

hov, fortsætter Lisette Sjøstrand sin forkla-

ring.

- Det har også været uhyre vigtigt for at 

udvikle en fælles forståelse i vores samar-

bejde med skolen. Jeg skal kunne forstå, 

hvad de gør for at kunne støtte op om-

kring det herhjemme.

Dækning af medicinudgift

Lisettes søn får ADHD medicin og medicin 

til at sove på. Medicinudgifterne løber op 

i godt 1.000,- kroner månedligt, og de er 

dækket som merudgift efter serviceloven. 

Familien har også fået bevilget en hjem-

mepasning/ledsageordning via Granbo-

hus.

- En fast medarbejder derfra har fulgt 

vores søn i fredagsklub, hvor de dyrker rol-

lespil med Warhammer. Det har min søns 

store interesse, og det giver ham et socialt 

liv på den måde. I dag er han så langt, at 

han med støtte fra os til at strukturere – 

med pakke- og huskelister - selv kan tage i 

Warhammerklubben. Det er et meget stort 

fremskridt for ham, forklarer Lisette Sjø-

strand.

- Det hjælper ham til at udvikle sine so-

ciale kompetencer, som er en af hans store 

udfordringer, og har gjort ham mere selv-

stændig, at han selv kan tage derhen, som 

han nu kan efter flere års indsats. Vi har 

fået et barn som er glad og glæder sig til at 

komme i klubben.

Støtte til at kunne prioritere

I alt er familien blevet bevilget 45 døgns 

aflastning årligt med hjælp fra specialpæ-

dagoger. Aflastningen har stor betydning 

for forældrenes muligheder for at give de-

res anden søn den opmærksomhed, han 

har også krav på.

- Det kan være en vanskelig balance og 

afstedkomme konflikter, hvis opmærksom-

heden hele tiden skal være rettet mod bar-

net med særlige behov. Det er meget vig-

tigt med tid til den anden søskende, for at 

undgå jalousi. De to drenge skal have hin-

anden som støtte resten af livet. Derfor er 

det vigtigt at have mulighed for at kunne 

prioritere dem, så de begge får den nød-

vendige opmærksomhed. Det er godt for 

deres fremtidige forhold, understreger Li-

sette Sjøstrand. 

H i l l e r ø d

informationsmøde, og oplevede en sags-

behandler som aktivt lyttede til vores hver-

dagsproblematikker, og vi fik udleveret in-

formationspjecer om dækning af merud-

gifter og tabt arbejdsfortjeneste, fortæller 

Lisette Sjøstrand.

Efter nogen ventetid, hvor Lisette måt-

te presse på, blev hendes søn tildelt en 

plads på Harløseskolen, som er en special-

skole målrettet normalt begavede elever 

med en gennemgribende udviklingsfor-

styrrelse.

Vigtige kurser til familien

Familien blev også stillet årlige kurser i ud-

sigt. Således har Lisette og hendes mand 

været på 2 kurser, mormoren har været på 

kursus og det har lillebroren også.

- De kurser har været en stor hjælp for 

os. Vi ville gerne blive kloge på, hvordan 

vores søn sanser og forstår verdenen, for at 

kunne hjælpe ham bedst muligt. Vi har 

som forældre været på grundkursus i autis-

meforstyrrelser og på en SIKON konferen-

ce med dækning af kursusudgift, transport 

og tabt arbejdsfortjeneste. Det er en me-

get stor hjælp. Vi får talt om vores barn, og 

vi får konkrete teknikker vi kan bruge i dag-

ligdagen, blandt andet input til struktur-

skemaer eller hvordan sociale historier kan 

bruges.

Kurserne til den tætte familie, foræl-

drene, mormor og lillebror, har også været 

vigtig for deres forståelse af sønnens situa-

tion.

- Det er jo vigtigt, at hans mormor ved 

hvad der sker og hvorfor. I forhold til kon-


