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Baggrundspapir med spørgsmål til 
vælgermøder 
 

Skal du deltage i et vælgermøde? 

Dette baggrundspapir har forslag til gode spørgsmål, der kan sætte fokus på retssikkerhed og 

generelle vilkår som autistiske mennesker og deres familier møder i deres hverdag. 

Papiret indeholder også baggrundsdata og tal, der understøtter Landsforeningen Autismes arbejde 

med at få autismesagen på dagsordenen til Folketingsvalget d. 1. november 2022.  

 

Børneudredning  
Baggrund: 61 % af respondenternes børn i Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse 2022 

ventede 2 år eller mere på en udredning for autisme spektrum forstyrrelse. 

Forslag til spørgsmål:   

- Hvordan vil du som folketingskandidat sikre at autistiske børn får ret til en hurtigere 

udredning?  

- Hvordan sikrer vi, at PPR er godt nok rustet og har viden nok om autisme til at sikre, at 

visitationssagerne kommer hurtigere videre?  

- Mener du at regionerne skal være bedre til at tage imod en henvisning til udredning fra egen 

læge? 

 

Skoleområdet 
Baggrund: 45 % af autistiske børn oplever lige nu ufrivilligt skolefravær. Dette viser Landsforeningen 

Autismes inklusionsundersøgelse 2022. Den høje fraværsprocent skyldes, at børnene ikke er i et 

skoletilbud, der passer til deres behov.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvad vil du som folketingskandidat gøre for, at autistiske børn får adgang til den rette støtte 

og hjælp i skolen, inden de udvikler ufrivilligt skolefravær?  

- Mener du, at der bør oprettes flere specialskoletilbud?  

- Hvordan mener du i øvrigt, at vi kan sikre, at alle børn bliver en del af de inkluderende 

læringsmiljøer i grundskolen, hvor der skal være plads til alles behov for differentieret 

undervisning? 

- Hvad mener du, der skal gøres for at hjælpe autistiske børn, der mistrives i skolen?  

 

Voksenudredning 
Baggrund: Antallet af voksne der sendiagnosticeres med autisme er i stigning. Adgangen til udredning 

er ofte lang og kan indebære tab af funktionsevne og kontakt til arbejdsmarkedet eller 

uddannelsessystemet. Årsagen er manglende kendskab til og fordomme omkring autisme blandt 
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fagprofessionelle. Autisme i voksenalderen opdages efter et liv levet med en tilpasningsevne, der 

betyder, at autismen ses i en maskeret form udadtil. Når en sendiagnosticeret voksen står med en 

autismediagnose, findes der ingen officielle støttetilbud, der kan hjælpe den voksne med at højne sin 

selvforståelse.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvad tænker du som folketingskandidat, at man kan gøre for at sikre sendiagnosticerede 

voksne adgang til relevant støtte? 

- Hvordan mener du, vi skal sikre hurtigere udredning for voksne?  

 

Arbejdsmarked  
Baggrund: Mange autistiske mennesker står udenfor arbejdsmarkedet til trods for at der er stor 

mangel på arbejdskraft. Mange har svært ved at leve op til krav om højt tempo, fleksibilitet og 

omstillingsparathed. Skulle man være så uheldig at havne i et jobcenter med behov for afklaring kan 

det trække ud i årevis grundet manglende forståelse for og viden om autisme hos jobcentrets 

medarbejdere.  

Forslag til spørgsmål:   

- Hvad mener du der skal til for at der kan være plads til alle på arbejdsmarkedet? Man talte 

engang om det rummelige arbejdsmarked, hvad blev der af det? 

- Hvad tænker du om ordningen med fortrinsadgang til job? Er du vidende om hvor mange der 

reelt bliver ansat på denne ordning?  

- Er det den økonomiske situation i kommunerne der afgør hvor mange der kan visiteres til 

fleksjob?  

- Hvor lang tid mener du det bør tage at blive afklaret i et jobcenter når årsagen skal findes i 

en autisme spektrum forstyrrelse, som ikke går væk selvom man bliver ved med forskellige 

praktikker 

 

Myndigheders ansvar  
Baggrund: I Landsforeningen Autisme er det en kendt problematik, at vores medlemmer, uanset 

alder, ofte oplever “at falde mellem 2 stole” i opgaveglidningen mellem regioner og kommuner. 

Dette sker især i forbindelse med en endt udredning for autisme i psykiatrien, og hvor der måske er 

behandlingskrævende tillægsdiagnoser eller behov for at arbejde med sin selvforståelse i relationen 

til autisme. Det bliver ofte uklart om ansvaret tilfalder regionen eller kommunen, og i sidste ende 

bliver det den enkelte selv, der står med ansvaret for at finde ud af, hvem der skal give den 

nødvendige behandling. Resultatet er, at autistiske mennesker ikke får den hjælp de har ret til og 

behov for. Enten fordi der er tvivl om, hvem der skal udføre opgaven, hvem der har kompetencen til 

at give den nødvendige hjælp eller hvilken myndighed der skal betale.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvordan vil du som folketingskandidat arbejde for at sikre, at autistiske mennesker får lige 

adgang til udredning og behandling uanset hvor i landet man bor? 

- Hvordan kan man sikre, at der er et bedre samarbejde mellem kommuner og regioner, så 

borgerne ikke føler, de falder mellem to stole?  
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- Hvordan skal der sikres en god ansvarsfordeling mellem kommunerne – samt kommuner og 

regioner?  

 

Klageadgang  
Baggrund: Omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsen på sociale sager på handicapområdet er 

tårnhøje. Det betyder, at kommunerne ofte giver afslag på hjælp, som borgerne rent faktisk har ret 

til og behov for.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvordan vil du som folketingskandidat arbejde for at sikre retssikkerheden på 

handicapområdet, så flere borgere får den hjælp de har ret til i første omgang? 

- Hvilke konsekvenser skal det have for kommunerne, hvis de ikke overholder deres 

forpligtelser ifølge loven?  

 

Økonomi vs. støtte  
Baggrund: I forbindelse med kommunal og regionsvalget kom det frem i en rundspørge lavet af 

Altinget, at 70% af lokalpolitikere jævnligt oplevede at økonomiske hensyn vægtede højere end 

borgernes behov. Det må betyde, at der ikke sker en sammenhængende og helhedsorienteret 

vurdering med borgeren i centrum, når kommunen træffer en afgørelse.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvordan mener du som folketingskandidat, at man kan sikre at autistiske mennesker og 

deres familier får den hjælp og støtte de har ret til, når virkeligheden viser at økonomien 

ofte trumfer den rette støtte? 

 

Tvangsfjernelser  
Baggrund: Vi ved at autistiske børn har 3 gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet som andre 

børn. Det viser Socialministeriets egne tal. Ofte bliver barnets autistiske træk tolket som mistrivsel. 

Det kan betyde, at barnet ender i en tvangsanbringelse fordi familien ikke fik den rette 

autismespecifikke støtte og forståelse fra starten.  

Forslag til spørgsmål:  

- Hvordan vil du som folketingskandidat sikre, at den faglige kvalitet i sagsbehandlingen på 

børneområdet specialiseres i en grad, så vi kan undgå tvangsanbringelser? 

- Hvordan kan vi sikre, at familier får den rette hjælp i rette tid, så det ikke ender med 

anbringelsessager? 

 

Botilbud  
Baggrund: Voksne autistiske borgere har svært ved at få et relevant botilbud. Lukker deres bosted 

mister de deres hjem. Alt for ofte underkendes behovet for at bo i trygge rammer med 

autismespecifik pædagogisk støtte uanset om der er tale om et midlertidigt eller varigt botilbud.  
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Forslag til spørgsmål:  

- Hvad tænker du som folketingskandidat, at der skal til for at autistiske voksne sikres adgang 

til specialiserede botilbud?  

- Hvordan kan vi som samfund sikre specialiserede botilbud med fokus på selvbestemmelse, 

medbestemmelse og indflydelse til den enkelte?  
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