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Bakgrund 

• Arbetsgrupp  

• augusti 2014 – april 2015 

• Landsting 

• Kommun 

• Brukarorganisationen NSPH  

   

• Beslut kommunstyrelsen april 2015 
 

• Fyra samverkande förvaltningar 
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NP Resurs & Samverkan 
 

• 3,25 tjänst 

– 1 arbetsterapeut på Gymnasieförvaltningen  

– 2, 25 tjänst på Förvaltningen för funktionshindrade  

• 0.25 % projektledare 

• 1 arbetsterapeut 

• 1 specialpedagog 
 

• Målgrupp för satsningen 

– Personer mellan 15-24 år 

– Behöver ej ha diagnos 

– Närstående och personal 
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Identifierade utmaningar 

• Behov av samordning och samverkan kring målgruppen 
 

• Många olika verksamheter/aktörer inblandade och det saknas kunskap om 

varandras insatser.  
 

• Personalgrupper som möter målgruppen saknar kompetens 
 

• Målgruppen har svårt att få sin vardag att fungera 
 

• Det finns få anpassade fritidsaktiviteter, såsom idrott och kulturevenemang, för 

målgruppen. 
 

• Många elever som tillhör målgruppen når inte sina mål och har svårigheter att slutföra 

sin utbildning, alternativt hoppar av eller påbörjar aldrig någon gymnasie-utbildning 

och blir hemmasittare. 
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Syfte & förutsättningar 

Syftet med satsningen är att förebygga och möjliggöra för personer med neuropsykiatrisk 

problematik att öka sin självkänsla, självständighet, livskvalitet samt hanterbarhet av sin 

funktionsnedsättning 
 

 

 

 

• Teamet ska skapa samordning för och stöd till individer samt ge riktade insatser till 

gymnasieskolans elever och pedagoger 
 

• Sammansättningen i teamet ska vara tvärvetenskapligt och bestå av olika 

professioner med erfarenheter från olika verksamheter för att kunna möta de behov 

som finns, både utifrån ett individuellt och organisatorisk perspektiv 
 

• De som söker stöd behöver varken ha remiss eller diagnos, enda kravet är att man 

upplever svårigheter i sin vardag som kan kopplas till neuropsykiatrisk problematik. 
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Mål med satsningen 

• Målgruppen får rätt insats i ett tidigt skede 
 

• Målgruppens förutsättningar att leva med sin problematik och hantera sin 

vardag förbättras 
 

• Målgruppens självständighet ökar och därigenom också livskvaliteten 
 

• Fler elever som tillhör målgruppen uppnår målen i skolan (åk 9 och gymnasiet) 
 

• Fler elever som tillhör målgruppen söker till och påbörjar gymnasieutbildning 
 

• Fler elever som tillhör målgruppen fullföljer sin gymnasieutbildning 
 

• Vägen mellan grundskola, gymnasieskola och arbetsliv underlättas för 

målgruppen. 
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Mål med satsningen - forts 

• De i målgruppen som tar kontakt med teamet får en SIP, om det bedöms 

underlätta. 
 

• Berörda verksamheter får en ökad kunskap och kompetens om målgruppen 
 

• Attityder, bemötande och förhållningssätt gentemot målgruppen förbättras 
 

• Färre inom målgruppen behöver uppsöka och ta del av sjukvårdens insatser 
 

• Målgruppens möjligheter att ta del av fritids- och kulturaktiviteter ökar 
 

• Organisationernas resurser tydliggörs genom samverkan. 
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Aktiviteter 
 

• Individuella insatser i syfte att få en välfungerande vardag 

– Behovsinventering 

– Individuella möten 

– Strategier och hjälpmedel 
 

• Psykopedagogisk arbete för målgruppen och närstående 

– Studiecirklar 

– Samtalsgrupper 

– Tematräffar 
 

• Kompetensutveckling för personal kring förhållningssätt och 

bemötande 
 

• Samordning, samverkan, lotsning och vägledning 
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Aktiviteter -forts 

• Riktade insatser mot gymnasieskolan (Virginska o Tullängen) 

– Individuellt stöd till elever 

– Utveckling av arbetssätt och strukturer 

– Stöd till pedagoger och övriga 

– Underlätta övergång mellan grundskola – gymnasieskola  

samt fortsatta studier och arbetsliv 
 

• Sprida kunskap, upplysa och informera 

– Hemsida, föreläsningar, informationsträffar etc 
 

• Kultur, fritid, sport 

– Upplysa, informera och stödja föreningar till anpassade aktiviteter 

– Stödja och vägleda målgruppen 
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Nuläge o Resultat 

• Informationsspridning 
 

 

• Ca 30 pågående ärenden totalt 

– Ca 75 % har diagnos 

– Skolan (elevhälsa och pedagoger) 

– Övriga kommunala verksamheter (Soc, LSS, KAA o anhörigcentrum) 

– Föräldrar (eget intresse o barnen) 
 

• Frågeställningar från skola 

– Kompetensutveckling 

– Individuellt stöd (struktur, tid o planering) 

– Stöd vid praktik 

– Stöd till pedagoger 
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Nuläge o resultat forts…. 

• Frågeställningar från övriga 

– Samverkan (SIP och SAMBA) 

– Struktur i vardagen/planering/tid 

– Sömn/dygnsrytm 

– Kunskap 

– Vägledning 

– Ekonomi 

 

• Stor andel i ”kartläggning” (BAS och Introduktionsmall) 

 

• 2 utbildningstillfällen planerade i december 

– Personal 

– Målgruppen & närstående 
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Utmaningar  

• Struktur  
– Antal möten/deltagare 

– (väntelista, avslut, etc) 
 

• Samverkan 
– andra verksamheter 

– Brukarorganisationer 

 

• Implementering 

 

• Prioritering 
 

• Hur når vi ut till målgruppen…. 
 

• Metoder 
– Manualer 

– Utvärdering av insatser 
 

• Avgränsningar 
– Vad gör vi/andra 

 


