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Inledning
Att leva med neuropsykiatriska svårigheter kan vara både glädje och sorg. I vissa
avseenden kan den speciella personligheten vara en stor tillgång, vid andra tillfällen ett
handikapp. Hur man upplever sin livssituation beror på en rad faktorer såsom den egna
självkänslan, erfarenheter man tidigare gjort, hur stödet från nätverket ser ut och förmågan till sociala kontakter etc. En och samma svårighet kan upplevas annorlunda av
olika individer och familjer.
Många barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska svårigheter har goda förutsättningar
att leva ett bra liv. Det är oerhört viktigt att erbjuda tidiga insatser och en väl fungerande
samverkan mellan de olika parter som kan vara inblandade för att stötta familjen.

Bakgrund
I Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp respektive styrgrupp väcktes frågan om hur
barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter egentligen har det i Vänersborg. Hur
upplever deras vårdnadshavare att situationen tacklas av inblandade parter? Kan vi i
våra verksamheter vara stolta över bemötande och över de insatser vi genomför?
Har personalen tillräcklig kompetens för att möta barn och unga i behov av särskilt stöd?
Ett av Samverkan Vänersborgs fyra fokusområden är Barn och ungas psykiska hälsa.
Styrgruppen gav ledningsgruppen direktiv om att arbeta vidare med denna fråga inom
ramen för ovan nämnda fokusområde. En kartläggning och analys efterfrågades. Hur
kan vi på bästa sätt tillsammans göra det så bra som möjligt för målgruppen? Vi behöver
göra en analys. Hur ska vi gå vidare för att göra ännu bättre och samordna våra
insatser?
Under våren 2017 har Vänersborgs lokala Västbusgrupp sammanfogats med
ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg. Således kan denna delrapport även vara
betydelsefull i fortsatt arbete gällande utvecklandet av Västbus lokalt.

Uppdrag och syfte
Uppdrag utformades, på uppdrag av ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg, av
Lena Ericsson - verksamhetschef grundskolans elevhälsa och Peter Martinsson –
avdelningschef Omsorg om funktionshindrade. Samråd kring uppdraget skedde också
med Camilla Kauffeldt – verksamhetschef Kunskapsförbundet Väst.
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Uppdragsblankett
UPPDRAGSTAGARE
Carianne Lundvall Karlsson/ processledare tillsammans med ledningsgrupp
(se nedan)
RUBRIK
(Uppdrag via styr- och ledningsgrupp i Samverkan Vänersborg.
Ett av de fokusområden som gäller from vt-17 är ”Barn och unga med NPF”
Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn och unga med
neuropsykiatriska svårigheter.
VAD ska göras?
Kartläggning av hur många barn och unga som är berörda i olika ålderspann.
Beskriva hur samverkan ser ut idag mellan olika verksamheter för dessa
barn och unga ex VästBus?
Kartlägga samverkan, inventering av metoder m m
Kartlägga hur respektive verksamhet organiserar arbetet med barn och
unga m NPF?
Kartlägga hur övergångar ser ut mellan grundskolan och gymnasiet.
Hur kan lågaffektivt bemötande implementeras i en gemensam och strategisk utvecklingsplan för olika verksamheter. Planera gemensamma, återkommande fortbildningsinsatser.
VARFÖR ska det göras?
Kunskapsspridning inom detta område är viktigt.
Behov av fördjupad och förbättrad samverkan mellan olika verksamhetsgrenar
Organisatoriska vinster och möjlighet till tidiga insatser för barn och unga
HUR ska det göras?
Kartläggningsarbete
Inventering av metoder för att möjliggöra förbättrade insatser
Intervjuer av brukare och verksamhetsansvariga
Enkäter till medarbetare inom olika verksamheter, brukarorganisationer
VILKA ska ingå i gruppen?
Ledningsgrupp:
Representanter från:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Barn och Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
KFV (utses av verksamhetschef)
Adjungeras i ledningsgrupp:
Barn- och ungdomshabilitering
BUP öppenvård
Primärvård
Ungdomsmottagning
Ledningsgruppen bör utse arbetsgrupp från dessa verksamhetsgrenar
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NÄR ska det vara klart?
Avstämning 30 maj, delrapport från arbetsgrupp, ev reviderade mål

Uppdragsgivare:
Se ledningsgrupp ovan

Ledningsgrupp för arbetet:
Maria Tapper Andersson
Peter Martinsson
Lena Ericsson
Tomas Granat
Yvonne Åsberg

Socialförvaltning, IFO
Socialförvaltning, OoF
Barn- och utb förvaltning, Elevhälsa
Barn- och utb förvaltning, Grundskola åk 7-9
Kunskapsförbundet Väst

Adjungeras:
Eva-Marie Nylander
Theresia Jöngren
Lena Larsson/Anna-Karin Olin
Helena Tjerneng

Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomspsykiatrin
Primärvården
Ungdomsmottagningen

Dilemma
Diagnos eller inte? Har det betydelse för hur barn/unga får hjälp?
I inledningen av arbetet diskuterades hur stor betydelse vi skulle lägga vid att
benämna diagnoser i denna kartläggning. För de flesta av våra verksamheter spelar det
ju igen roll om barn/unga har fått diagnos; de har rätt till stöd ändå. Dessutom är det
många barn och unga som har samma typ av bekymmer i sin dagliga tillvaro som de
som fått diagnos. Arbetssätt och organisation passar även för barn och unga med ingen
eller annan problematik.
Vi har valt att ha en del i denna rapport som visar på diagnoser och uppdelningen dem
emellan. En av våra enkätfrågor handlade om huruvida det är nödvändigt att ha en diagnos för att få stöd inom den aktuella verksamheten.
För övrigt anser vi att det rapporten visar på är adekvat för alla våra barn och unga. Det
vi strävar efter är ju att barn och unga som har behov av stöd ska få det.
”Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen…… Det är inte ett
besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka”.
Ur Prestationsprinsen, blogg
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Metod
-

Tre träffar har ägt rum med ledningsgruppen för avstämning av arbetssätt och
analys. Vi har använt logikmodellering för att få ordning på hur arbetets upplägg
skulle se ut. Se logikmodellen på nästa sida. Vid sista träffen togs ett förslag till
fortsatta arbete fram. Se sidan 46 – 48.

I praktiskt arbete blev det så här:
-

-

-

Yvonne Midshult och Marie Olander fick i uppdrag att bistå Carianne i
processarbetet.
Informationstillfälle med grundskolans specialpedagoger på deras nätverksträff.
Information från en uppsats som en av kommunens specialpedagoger gjort;
Camilla Aghem Resurspersoners kunskaper för att bemöta barn med ADHD i
förskola och skola. 2015, Göteborgs universitet.
Intervjutillfälle med Anita Larsson från Attention och Anders Fridén från Autism &
Aspergerföreningen.
Utskick av digitala enkäter via Netigate till 33 personer varav 28 har svarat. Dessa
personer var utsedda av ledningsgruppen. Vi skickade även
enkäter till de adjungerade i ledningsgruppen (ungdomsmottagning, BUP,
barn- och ungdomshabilitering, vårdcentraler). Frågor och lista över intervjupersoner finns längre fram i detta dokument.
Vi har alltså inte samlat arbetsgrupper från olika verksamheter, utan valde istället
enkätform. Tvärprofessionella arbetsgrupper kan, enligt vår bedömning, bli
aktuellt i ett fortsatt arbete.
Insamlande av rutiner och material.
Sammanställning utifrån material som samlats in. Vissa enkätsvar föranledde
ytterligare utvikningar utifrån intressanta fakta som kom in.
Västbus; sammanlänkning av information och utvärdering av Västbus

5

Logikmodell

Ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn
och unga med neuropsykiatriska svårigheter

- Översyn av samverkan,
t ex Västbus

Koll på läget

Carianne
Marie
Yvonne

Vilka insatser bör göras?

-

Intervjuer/enkäter med
aktuella verksamheter och
- brukarorganisationer

Ledningsgrupp för arbetet
och adjungerade

Uppmärksamma
framgångsfaktorer
och bekymmer

Insamla och ta del av
material; SKL, SPSM,
Attention mm mm
-Rutiner – vad finns?
- Vilket utvecklingsarbete är
på gång inom verksamheterna?
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Definition Funktionsnedsättning – Funktionshinder
Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada.
Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.
Funktionsnedsättningar kan grupperas på följande sätt:






Fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter att använda, styra, balansera
och koordinera huvud, bål, armar och ben. Vanligen delas dessa in i fin- eller
grovmotorisk funktionsnedsättning. Exempel på en sådan kan vara en cerebral
pares orsakad av en hjärnskada eller en fosterskada som till exempel ryggmärgsbråck.
Psykisk (neuropsykiatrisk) funktionsnedsättning innebär svårigheter som
bland annat påverkar barnets sociala samspel. Barnet kan till exempel ha svårt att
läsa av och tolka andra människors känslor, ha svårt att koncentrera sig och att
reglera den egna aktivitetsnivån. Till denna grupp räknas till exempel autismspektrumtillstånd (AST) samt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Intellektuell (kognitiv) funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot,
bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid för att
förstå och lära sig saker.1.

Funktionshinder: den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen. Exempel på begränsning är svårigheter att klara sig själv i det
dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och
kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om
bristande tillgänglighet i omgivningen.
En del undviker benämningen funktionsnedsättning (och person med funktionsnedsättning) eftersom det upplevs som värderande och utpekande. I stället använder man ordet
funktionsvariationer (eller funktionsskillnader) med tanken att det ska uppfattas som mer
neutralt och betona att alla människor fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre. 2
Inom lagstiftning och fackuttryck används dock inte funktionsvarians, utan
funktionsnedsättning.

1.
2.

Socialstyrelsen
Institutet för språk och folkminnen
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en övergripande beteckning för olika
tillstånd som har koppling till centrala nervsystemet och som medför svårigheter med
socialt samspel, kommunikation, impuls- och aktivitetskontroll, uppmärksamhet och
inlärning. Begåvningen är ofta ojämn med stora svårigheter inom vissa områden
samtidigt som man har god funktion inom andra. Personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har egna personligheter och är lika unika som alla andra. 3
Neuropsykiatriska tillstånd är ingen sjukdom som går att bota utan det är en livslång
funktionsnedsättning.
Psykisk samsjuklighet, så kallad komorbiditet, är vanligt vid en neuropsykiatrisk huvuddiagnos. Det innebär att en individ kan ha flera neuropsykiatriska diagnoser eller en
neuropsykiatrisk huvuddiagnos tillsammans med annan psykisk problematik. Vid
autismspektrumtillstånd utvecklar cirka 70 procent någon form av komordibitet. Orsaken
kan vara att problem i hjärnan påverkar många tillstånd. Det kan också finnas psykosociala orsaker där en individ på grund av bemötande från andra och svårigheter i
sociala sammanhang utvecklar exempelvis depression.4

Diagnoskriterier
Idag finns två internationella diagnostiska system; ICD-10 (International Classification of
Diseases) och DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
Dessa system diagnoskodar alla psykiatriska störningar och tillstånd.
Ärftlighet och riskfaktorer
Det finns en ärftlig benägenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppskattningar av graden av ärftlighet varierar i olika studier. För adhd är det sannolikt en
ärftlighet omkring 0,7 (alltså 70 procent), vilket då pekar mot att även andra faktorer är av
betydelse.5
Även autismspektrumtillstånd anses i huvudsak bero på ärftliga, biologiska störningar.
Riskfaktorer
Riskfaktorer, utöver ärftlighet, som ökar sannolikheten för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är påfrestningar i samband med graviditet, förlossning eller i nyföddhetsperioden
som för tidig födsel, näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation. Även
konsumtion av tobak och alkohol hos modern under graviditet samt påverkan av
infektioner under de första levnadsåren är exempel på miljöfaktorer som kan påverka
uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i synnerhet gällande adhd.
De flesta barn som varit utsatta för någon riskfaktor utvecklas dock normalt.6

3 Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se 4 Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
Landstinget i Östergötland 2011
5 Vårdprogram för barn och ungdomar med adhd, Landstinget i Östergötland, 2010
6 Vårdprogram för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, Landstinget i Östergötland

8

Psykosociala faktorers betydelse
Psykosociala faktorer som brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller liknande anses inte på egen hand orsaka neuropsykiatriska tillstånd.
Däremot har dessa barn en förhöjd sårbarhet för en miljö som inte är konsekvent i sitt
bemötande eller inte förstår de speciella problem som barnet kan ha. Barnets hjärna
formas av omgivningen vilket gör att psykosociala interaktioner, till exempel samspelet
mellan barn och förälder, är viktiga som så kallade sårbarhetsfaktorer.7 och 8
Kön
Både adhd och autismspektrumtillstånd är mellan två till tre gånger vanligare hos pojkar
än hos flickor. Det är dock svårt att säga om flickor verkligen i mindre omfattning har problematiken eller om flickor har en problematik som tar sig uttryck som inte märks lika tydligt, och som av den anledningen inte får någon diagnos. 9

Vanligt i Vänersborg?
2013 var Fredrik Lindenkrona vid SKL inbjuden till Vänersborg att föreläsa om
”En resa genom barns utveckling”. Han visade då nedan bild, för att uppskatta
diagnostikbar problematik i Vänersborg. 10

Uppskattad diagnostikbar problematik
Beräknad andel barn och unga
upp till 18 år. Uppgifter från Från
SKL³
Autismspektrum
Allvarlig kognitiv funktionsnedsättning
ADHD
Ångestproblematik
Dyslexi
Ätstörningar
Psykos och bipolär
Missbruk/beroende

Uppskattad
andel

Hur många i Vänersborg?
(av ca 8000 barn 0-18 år)

1%
2%
3-5%
4-6%
5-10%
2-3%
<1%
1%

Cirka 80
Cirka 160
Cirka 240-400
Cirka 320-480
Cirka 400-800
Cirka 160-240
<80
Cirka 80

Vårdprogram för barn och ungdomar med adhd, Landstinget i Östergötland
8”Fakta om Neuropsykiatriska funktionshinder” Riksförbundet Attention ; 2008.
9 Adhd hos flickor, SBU 2005
10 Fredrik Lindencrona, SKL, bildspel redovisning i Vänersborg 2013
7
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Lagstiftning
Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som ger de övergripande målen för det sociala
arbetet. I lagstiftningen kan utläsas att målen med Socialtjänsten är att den ska främja
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten ska vidare frigöra och utveckla resurser hos den enskilde
samt att verksamheten ska bygga på respekt för självbestämmanderätt, integritet. Vid
åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Inom IFO kan tre lagstiftningar
vara aktuell, Socialtjänstlagen SoL, lagen om vård av unga LVU och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall LVM. Den första är en frivillig lag och de två sista är tvångslagar.
Lagen om Stöd och Service till vissa Funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag
som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ”goda levnadsvillkor”. Målet med lagen är att den enskilde som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett
liv, så likt andra människors liv. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet samt vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
LSS-lagen kallas ibland för en pluslag, ett komplement till andra lagar såsom socialtjänstlagen och hälso – och sjukvårdslagen. Det innebär att det inte får ske någon
inskränkning i de rättigheter den enskilde har enligt någon annan lag.
Lagen gäller inte för alla personer med funktionsnedsättning utan man måste tillhöra den
så kallade personkretsen för att ha rätt att söka insatser.
Personkretsarna är:
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande
tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer som till följd av andra stora varaktiga funktionshinder, som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS som gäller för barn och unga:
 Rådgivning och personligt stöd
 Personlig assistent eller ersättning för personlig assistent
 Ledsagarservice
 Kontaktperson
 Avlösning i hemmet
 Korttidsvistelse
 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Det finns ytterligare två insatser, som erbjuds vuxna:
 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna
 Daglig verksamhet
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Målsättningen med Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är att ge god hälsa och god
vård på lika villkor för alla. God vård innebär att den ska vara av god kvalitet, lättillgänglig
och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården ska så
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Stöd enligt HSL
behöver man som förälder inte söka åt sitt barn. Landstinget har skyldighet att erbjuda
de insatser som man har behov av. Läkaren som har ställt diagnos remitterar barnet till
barnhabiliteringen.
I Patientlagen beskrivs den enskildes rättighet att få information om sin vård, för att
vara delaktig att välja vård utifrån vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i vården.
Enligt Skollagen har skolan skyldighet att ge barn som behöver det särskilt stöd för sin
utveckling. Stödet ska ges utifrån barnets egna behov och förutsättningar. Om stödet inte
kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kommunen erbjuda barnet plats i
särskilt anpassade skolformer.
I januari 2020 föreslås att Barnkonventionen blir lagstiftning. Barnkonventionen slår
fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns
fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om
frågor som rör barn:





Artikel 2: Barnets rätt till samma rättigheter och lika värde
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
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Västbus och SIP
Västbus riktlinjer antogs i Västra Götalandsregionen 2005, reviderades 2012 och nu
pågår en ny revidering 2017. Riktlinjerna är antagna av regionen och i samtliga 49
kommuner i Västra Götalands län.
Hösten 2016 beslutade Vårdsamverkan Fyrbodal och Delregionala ledningsgruppen
Västbus att förändra målgruppen för Västbus i Fyrbodals kommuner. Definitionen
ändrades med att lägga till eller. De övergripande riktlinjerna för Västbus är dock inte
ändrade, utan bara i Fyrbodal.

Målgruppen i Fyrbodal är:
Barn och unga vuxna till och med 20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och eller
social problematik, som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter.

Överenskommelsen bygger på ett barnperspektiv d.v.s. att alla barn och ungdomar som
är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov av skydd, stöd, vård, behandling,
habilitering och rehabilitering allsidigt utredda och tillgodosedda. Inom målgruppen finns
stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed behov av insatser. För barnet/
ungdomen är det en rättighet att mötas av insatser utifrån sina behov. En Samordnad
Individuell Plan, SIP, upprättas vid mötet.
En Samordnad Individuell Plan, SIP, är ett verktyg som används i samverkan där grundtanken är ett gemensamt möte med en gemensam plan. Sedan 1 januari 2010 finns det i
Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och
landsting ska upprätta en SIP, om den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen.
En Samordnad Individuell Plan, SIP, ska även upprättas för andra målgrupper än de som
ingår i Västbus, även om målgruppen i Fyrbodal är utvidgad och innefattar de flesta barn
och unga. Lagen gäller såväl vuxna som barn och unga, och som behöver insatser från
både socialtjänst och från hälso- och sjukvård för att få sina behov tillgodosedda.
Behoven kan vara av olika art och grad, och behöver alltså inte vara omfattande och
komplexa. I Krav- och kvalitetsboken står det angående SIP att ” För patienter som har
behov av insatser från både Västra Götalandsregionen och kommunen ska
vårdcentralen initiera och/eller medverka till att upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) ………………..”
Västbus i Vänersborg är sedan januari 2017 organiserad under Samverkan Vänersborg.

Samverkan Vänersborg
2012 startades Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur
bestående av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.
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Överlämningsrutin Grundskolan till Kunskapsförbundet
Rutinen gäller de elever som grundskolan bedömer vara i behov av att uppmärksammas
vid en övergång till ny skolform, från grundskolan till Kunskapsförbundet Väst.
Specialpedagogerna vid Birger Sjöberggymnasiet besöker varje grundskola i deras
upptagningsområde och träffar specialpedagogerna vid grundskolan tillsammans med
ansvarig mentor. Grundskolan avgör om fler yrkeskategorier ska delta vid detta möte.
Skolsköterskor och skolkuratorer tar erforderliga kontakter.
Överlämningskonferens sker på Birger Sjöberggymnasiet med respektive grundskola, för
de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid konferensen
överlämnar grundskolan en blankett, i vilken bl.a. behov, stöd, språk och ämnen med risk
att inte uppnå måluppfyllelse beskrivs. Särskild blankett finns för elever som är aktuella
för språkintroduktion.

SOL-FUNK
Ett samarbete pågår inom socialförvaltningens tre avdelningar; IFO, biståndsenheten
och OoF. Syftet är att finna gemensamma samarbetsvägar för de barn och unga under
18 år med funktionsnedsättning vars föräldrar är utmattade och/eller har funktionsnedsättning samt har behov av bistånd enligt SoL och/eller insatser enligt LSS.

UVAS, Unga som varken arbetar eller studerar
Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika
ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet. De grupper som
inte haft möjlighet att ta del av den goda konjunkturen i samma utsträckning är bland
annat unga med funktionsvariation, samt utrikesfödda. I Vänersborg/Trollhättan finns en
arbetsgrupp som jobbar kring frågan UVAS.
I UVAS- databas kan statistik utläsas att i Vänersborg fanns 2014:

Kvinnor Inrikesfödd
Kvinnor Utrikesfödd
Män Inrikesfödd
Män Utrikesfödd

16-24 år
Antal
132
52
163
49

Andel
7.6 %
21.5 %
8.7 %
18.1 %

25-29 år
Antal
114
58
124
62

Andel
14.3 %
31.0 %
14.0 %
24.7 %

Temagruppen startades 2007 och de samlar in statistik och delar olika erfarenheter från
arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska Socialfonden. Temagruppen drivs av
medel från ESF-rådet, Europeiska Socialfonden, i samarbete med Arbetsförmedlingen,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan,
Skolverket, Nordens Välfärdscenter, Kronofogden samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Syftet för temagruppen är att i samverka för att motverka strukturer som hindrar ungas
etablering på arbetsmarknaden.
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Gruppens fokus är att förmedla kunskap om målgruppen unga som varken arbetar eller
studerar, UVAS. Särskilt prioriterad är kunskap om unga som på olika sätt står långt från
arbetsmarknaden; ungdomar med funktionsvariation, nyanlända eller med socioekonomiskt utsatt bakgrund.

Kompetens och kompetensutvecklingsbehov
Socialstyrelsen
Som vägledning belyser Socialstyrelsen arbetsgivarens ansvar i rapporten Rätt
kompetens hos personal inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
(mars 2012), att se till att alla medarbetare har den grundläggande lägsta kompetens
som krävs för att uppnå verksamhetens mål och behov. Som grundläggande gymnasiekompetens anger man gymnasieskolans yrkesprogram vård- och omsorgsprogrammet
samt barn och fritidsprogrammet men poängterar att det som regel behövs ytterligare
kunskap inom det specifika verksamhetsfält som medarbetaren ska arbeta inom.
Socialstyrelsen har fortsatt regeringsuppdraget genom att arbeta fram nationella riktlinjer
kring kompetens, så kallade Allmänna råd vad gäller grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar med stöd och service och omsorg till personer med funktionsnedsättning (2014). Kompetensfrågan lyfts även i Socialstyrelsens handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS insatser Stöd till barn och unga med
funktionsnedsättning.

Sveriges kommuner och landsting, SKL
Sveriges kommuner och landsting, (SKL) genomförde under 2012 en Kartläggning av
utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning
oavsett ålder och typ av funktionsnedsättning, för att få en nationell bild i av aktuella
utvecklingsbehov.
Nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet
Ett nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet bildades i november 2010.
Kompetensrådet syftar till att vara en drivkraft som genom samverkan utvecklar och
påverkar kompetensfrågan på den nationella nivån, inom kommun och region.
I deras rapport kan man utläsa olika teman, där ett tema är barn och unga. Under detta
tema står följande:
Argument:
 Barn och unga med funktionsnedsättning är inte i fokus för nuvarande satsning på
evidensbaserad praktik. Kunskapen behöver öka om hur placerade barn med
funktionsnedsättning upplever sin situation och myndigheternas insatser.
 Barn utan funktionsnedsättning får ofta stöd av personer med adekvat högskoleutbildning medan barn med funktionsnedsättning ofta får stöd av personal med
gymnasieutbildning. (2 län)
 Barn med funktionsnedsättning behöver uppmärksammas så tidigt som möjligt i
större utsträckning än i dag. Viktigt att satsningar som görs generellt på barn och
unga också måste omfatta barn med funktionsnedsättning.
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Behov:
 Stärkt barnperspektiv via utbildning. Behov av utbildning till baspersonal som
arbetar med barn med funktionsnedsättning i pedagogik, utvecklingslära och
barnets rätt i samhället.
 Barn med funktionsnedsättning som blivit placerade är ett angeläget område att
öka kunskapen om.
 Samverkansutbildning för professionella kring barn med funktionsnedsättning,
särskild vikt behöver läggas på skolhälsovårdens möjlighet att stödja dessa barn.
 Särskild satsning behövs på stöd till skolungdomar över tolv år med LSS-insatser.

I Fyrbodal finns en gemensam Kompetens och titulatur för bas-personal inom LSS/
funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg, 2015-10-28.
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Kartläggning

Attention
Autism- och Aspergerförbundet

Anita Larsson
Anders Fridén

BUP
NP-teamet

Theresia Jöngren
Inga-Lill Josefsson

Primärvården

Lena Larsson
Anna-Karin Olin

Ungdomsmottagningen

Helena Tjerneng

IFO

Susan Gren
Martin Lindquist
Eva Petersson
Helen Svensson
Anna Johnander
Lena Sjöström

VSU
OoF

Kunskapsförbundet Väst

Annika Jonsson
Kristina Rudenius/Hans Linderoth

Barn- och ungdomshabiliteringen

Eva-Marie Nylander

Elevhälsan

Michael Villebeck
Ann-Charlotte Rahmberg
Malin Callh
Ulrika Kjellby Vesterlund
Camilla Edblad

Förskolan

Marita Sparlund
Elisabeth Sjöberg Johansson

Grundskolan

Mats Runfors
Camilla Aghem/Marianne Larsson
Christina Hjern

Ung resurs
Samordningsförbundet

Tomas Karlsson
Linda Säterstam

Information om enkäten och möjlighet att svara på den har också skickats till nedanstående verksamheter. Svar har dock ej inkommit från dessa.
Kultur och Fritidsförvaltningen Vänersborgs kommun
Barn och ungdomsmottagning: sköterska med inriktning mot målgruppen NPF.
Psykiatriska ungdomsteamet
Två av fyra vårdcentraler
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Frågeställningar i enkät

Fråga 1:
Beskriv vad din verksamhet gör för att det ska bli så bra som möjligt för målgruppen,
barn och unga 0 - 20 år.
Insatser:
Metoder:
Rutiner:
Organisation kring barnet/den unge:
Fråga 2:
Vad skulle behöva utvecklas för målgruppen inom din verksamhet?
Fråga 3:
Berätta om samverkan med vårdnadshavarna. Ge gärna något exempel på glädjeämnen
och problem.
Fråga 4:
Berätta om samverkan med andra verksamheter. Ge gärna något exempel på
glädjeämnen och problem.
Fråga 5:
Hur är Västbus och SIP till hjälp? Utvecklingsbehov inom detta område?
Fråga 6:
Kunskapsbehov inom din verksamhet som du vill poängtera
Fråga 7:
Behöver dessa barn/unga diagnos för att få stöd inom din verksamhet?
Fråga 8:
Sammanfattningsvis:
Här kan du uppmärksamma framgångsfaktorer och bekymmer.

Förutom ett intervjutillfälle fick brukarföreningarna också en enkätundersökning. Grundfrågorna var samma som ovan, men anpassade för att kunna besvaras av brukarna.
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Sammanfattning enkät
Kunskapsförbundet Väst – tre enkätsvar
På BSG finns både nationella program och introduktionsprogram.
Det är viktigt att utbildningen är likvärdig för alla våra elever och vid behov ett fungerande samarbete mellan elev, vårdnadshavare, lärare och elevhälsa för elevens bästa.
Tänker utifrån ett relationellt perspektiv, dvs att problemet inte ligger hos eleven utan i
lärmiljön. Det är viktigt att inte bara fokusera på elevens brister utan försöka lyfta fram
deras starka sidor. När en elev är i behov av stöd startar vi i de flesta fall med att sätta in
extra anpassningar/ särskilt stöd, som vi utvärderar kontinuerligt men senast efter 8
veckor. Det särskilda stödet kan vara speciallärare, liten grupp, stöd av elevstödjare vid
vissa moment t ex. gå till matsal, elevassistent, reducering av kursplan, förlängning av
kurs, studiehandledning på modersmålet. Vid utredning är det viktigt med ett relationellt
perspektiv, d v s att problemet inte ligger hos eleven utan i lärmiljön. Det är viktigt att inte
bara fokusera på elevens brister utan försöka lyfta fram deras starka sidor.
För att undervisningen ska bli tillgänglig för fler elever har vi specialpedagoger försökt att
arbeta för att få in de extra anpassningarna på gruppnivå. Vi försöker också arbeta med
att alla lärare i ett arbetslag arbetar mot samma extra anpassningar. För att öka möjligheten för eleverna fokuserar vi på att försöka utgå från elevens styrkor och kompensera
för eventuella svårigheter. Pedagoger/arbetslag på skolan erbjuds handledning av
specialpedagog, kring frågeställningar gällande elever i behov av särskilt stöd, t ex. elever med NPF.
Skolan har tydliga rutiner för elevhälsoarbetet + att vi tre gånger om året har UPK
(uppföljningskonferenser), där mentor och elevhälsa går igenom varje klass och vilka
insatser som är insatta på grupp och individnivå, samt om några fler insatser bör sättas
in.
Vid signaler om att eleven inte kommer att bli behörig sökande till ett gymnasieprogram
bjuds elever och föräldrar in tillsammans med syv och ev specialpedagog. Sedan hålls
regelbunden kontakt med föräldrar, minst en gång per termin men vanligtvis oftare efter
behov, under pågående läsår. Varje elev har två mentorer som ansvarar tillsammans för
kontakten med elev och föräldrar. De följer upp hur studierna fungerar regelbundet och
tar tag i de ev problem som uppstår. De upprättar en individuell studieplan utifrån elevens behov och förutsättningar. De samverkar med alla olika instanser: ung resurs, soc,
BUP, AF, Bidevinden och mobila skolteamet vid behov både under pågående verksamhet och om eleven sen ska slussas ut till AF eller annan verksamhet.
Utveckling:
 Extra anpassningar på gruppnivå.
 Tidiga insatser vid hög frånvaro.
 Tätt samarbete med externa instanser
 På IM behöver stödet för elever med särskilda behov stärkas med bl a en egen
specialpedagog samt speciallärare på IMIND PRE.
 Det skulle behöva inrättas en egen heldagsskola inom IM liknande Trollhättans
resursskola för elever med särskilt speciella behov
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Västbus och SIP:
Samverkan på Västbusmötet ger gott resultat och jag tycker att vi behöver använda
forumet oftare. Västbus är oftast bra om alla aktörer kommer till mötet. Det är bra att få
en samlad bild och tillsammans bedöma var insatserna ska sättas in för elevens bästa
Att träffa vårdnadshavare i planeringssamtal för att planera för eleven kan vara mycket
gynnsamt. Vårdnadshavarna kan medverka i utredningar och vara en viktig del i pusslet
kring eleven. I samarbetet med vårdnadshavare är det viktigt att inte bara lyssna på
vårdnadshavarna utan att vara uppmärksam på vad eleven har att säga.

Elevhälsan grundskolan - fem enkätsvar
Hälsosamtal: Inför hälsosamtalet får eleverna fylla i ett frågeformulär "Min hälsa". I
förskoleklass fylls den i tillsammans med vårdnadshavare. I år 4 och år 8 självständigt
under lektion i klassrummet. Detta kan vara ett bekymmer för elever med NPF och
formuläret kan då istället fyllas i tillsammans med skolsköterskan under hälsosamtalet.
För elever med kognitiva eller språkliga bekymmer finns en förenklad hälsoenkät. Inom
kort kommer skolsköterskorna att kunna använda appen Widgit Go som kan vara ett stöd
i hälsosamtalet även för elever med denna problematik. Hälsosamtalet ska vara elevcentrerat och syfta till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos eleven. Med en elevcentrerad ansats ges eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val.
Detta är extra viktigt för dessa elever.
En stor del av det skolpsykologer gör relaterar till denna målgrupp. Neuropsykiatriska
svårigheter är dock en lite knepig term för skolan (kanske för barn och ungdom
generellt?) då det oftast inte handlar om "psykiatri". "Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar" är en tydligare term för vad vi jobbar med i skolan -- att skapa en skola som
ger rätt pedagogik och lärmiljö även för elever som utvecklar olika färdigheter långsammare än vanligt, och kanske aldrig kan utveckla vissa av dem. En stor del av extra
anpassningar och särskilt stöd handlar om att eleven behöver särskilda insatser då
grundpedagogiken och lärmiljön i sig inte passar för eleven, och det handlar i stort sett
alltid i större eller mindre mån om att eleven hör till denna målgrupp, inkluderat olika
typer av specifika inlärningssvårigheter.
Skolkuratorn bidrar med psykosocialt perspektiv på EHT, medverkar i möten med
vårdnadshavare, samverkan, observerar i klassrum, skolsocial kartläggning, motivationssamtal och stödsamtal. Enligt rutin görs samverkan, västbusmöten, uppföljningsmöten,
medverkar enligt frånvarorutin, handleder personal, konsultation, stöd till syskon och
anmälan om oro.
Specialpedagogens metod gällande målgruppen: Tydliggörande pedagogik
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Utveckling:
 kunskap hos skolpersonal om elevers förutsättning för lärande och metodutveckling (kommunikation, tydliggörande pedagogik)
 Utarbeta gemensamma handlingsplaner med specialpedagoger på central nivå
och i samarbete med utvecklingsenheten
 Fler alternativ kring sätt att organisera undervisning och klasser/grupper utifrån
resp. individs behov
 Ökad kompetens om funktionsnedsättningen och verksamma metoder/
förhållningssätt
 Mer variation inom grundskolans ram för att möta elever med behov
 Säkrare rutiner för att utredningsresultat kommer in i verksamheten och tas
tillvara samt att det utvärderas
 Utökat stöd till klasskamrater som störs av att någon elev i klassen stör och
kränker
 Flexibilitet i hur en dag kan se ut. Inte uppfinna hjulet varje gång en ny elev har
svårigheter
 Mer variation inom grundskolans ram för att möta elever med behov
 Vi skulle behöva bättre rutiner för att följa upp utvecklingen hos elever med stora
behov av stöd, vilket nästan alltid är elever som tydligt tillhör denna målgrupp.
Likvärdigheten och säkerheten i att kvalificerade uppföljningar görs, och vid rätt
tid, är låg. Vi skolpsykologer vill ha en kommungemensam rutin för regelbundna
tvärprofessionella uppföljningar. Skolorna har för dålig förberedelse för anpassningar till de elever som har stora behov av stöd, vilka i princip alltid tillhör denna
målgrupp. Varbergs modell med flex- enheter på skolorna innehåller mycket vi
tror skulle behövas även här -- en förberedelse på alla skolenheter kring lokaler,
kompetenta speciallärare och resurspedagoger, förberedda arbetssätt och så
vidare. Särskilt mottagandet på högstadiet har brustit i många fall under många år
nu. Trots nogsamma överlämningar försöker högstadiet med ett arbetssätt som
ofta innebär allt för dåligt hållande, dåligt koordinerade anpassningar och stöd o s
v. Konsekvenser i form av att det spårar ur och eleven placeras ensam med en
assistent i något rum, eller stannar hemma, känns ibland som mer regel än
undantag. Här uppfattar vi att högstadierna behöver ha en fast organisation typ
flexgrupp som tar helhetsansvaret för de elever som vi från mellanstadieåren vet
riskerar att inte klara högstadiemiljön. Vi kan aldrig förutspå exakt vilka elever
som det kommer att gå illa för, men vi kan identifiera en kanske dubbelt så stor
grupp där hälften visar sig klara sig och hälften inte klarar sig bra i början på
högstadiet. Genom att ta ett mycket tydligare helhetsgrepp kan svårigheterna
troligen minskas betydligt. Det finns ett stort behov av att göra lärmiljöerna mer
"NP-vänliga", vilket till stor del även gör dem mer elevvänliga generellt. Det finns
ett stort behov av att öka kompetensen hos lärare kring att undervisa för hela det
breda spektrum av elever som finns i klasserna på ett bra sätt. Vår erfarenhet är
att många elever i denna målgrupp får en pedagogik som inte alls passar dem,
trots att det läggs mycket tid på individuellt stöd, vilket då är ett stort slöseri med
resurser.
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Västbus och SIP:
Västbus är till god hjälp på grund av sin dignitet. Även SIP är ett gott verktyg.
Det är oftast skolan som kallar på västbusmöten. BUP dyker inte alltid upp på möten, de
har alldeles för långa väntetider. Utredningar som inte tas tillvara, som inte leder till
insatser. Uppföljningar som inte blir av pga att utredning uteblir. Elever bollas mellan
instanser och ibland osäkert vem som har ansvar för vad. Samverkan mellan BUP och
Elevhälsan skulle kanske kunna förbättras om man träffades ibland för exempelvis
information/föreläsning utan att det handlar om en specifik elevs problem.
När Västbus fungerar finns bra dialoger, respekt för varandras arbetsområden. Verksamheterna berikar varandra istället för att lägga över jobbet på någon annan. Kontinuitet i
personal (samma personer varje gång) är en styrka.
En svårighet vid samverkan är separerade vårdnadshavare som inte är överens, kan inte
komma på samma möten osv. Ibland vill vårdnadshavarna ha en viss lösning och skolan
har en annan syn. Vårdnadshavare som har svårt att komma till möten, bokar om och
förhalar processen. När samverkan fungerar finns en bra allians med vårdnadshavare,
kontinuitet i dialogen samt täta avstämningar men på lagom nivå.
Västbusmöten och SIP:ar är tyvärr sällan något som ger särskilt mycket. Oftast blir
Västbusmötet inte mer än i bästa fall en avstämning av vad varje verksamhet gör som
inte ger mer än om vi ringer varandra och stämmer av -- det är sällan det verkar finnas
utrymme att verkligen samordna insatser så de tillsammans gör mer nytta än var för sig.
Många elever i målgruppen behöver insatser kontinuerligt över lång tid, men det finns få
insatser som fungerar på det sättet. Kring målgruppen skulle vi vilja att verksamheterna
hade en gemensam bild av vad som är bästa sätt att ge *utvecklingsstöd* till barnen och
deras familjer -- det är stort fokus på diagnoser som det är idag. Diagnoserna är ett
väldigt statiskt verktyg, medan det i verkligheten är så att inte minst hos barn varierar
symtom och behov stort över tid, och rätt stöd och bemötande är väsentligt för en god
prognos i utvecklingen.
Västbus har inte varit till hjälp, har sällan fokus på lärandemiljö i skolan och samverkan
kring detta. Utvecklingsbehov, skapa samhandling mot gemensamt mål, andra former för
samverkansmöten Samverkan sker enl rutin med log.mott NÄL., fungerar väl. Bra
dialoger, respekt för varandras arbetsområden. Verksamheterna berikar varandra istället
för att lägga över jobbet på någon annan. Kontinuitet i personal (samma personer varje
gång) är en styrka. Önskvärt vore mer samverkan med barnhabiliteringen, barnmott. och
BUP. Samverkan med andra verksamheter känns tunn och har blivit sämre på senare år.
Avslutningsvis ett gott exempel: Upptäckte i hälsosamtal med ene elev i år 8 tydliga
tecken på ADD. Eleven var även nedstämd/deprimerad och hade svårt att lyckas i
skolan. Eleven ville ha hjälp. Tog kontakt med vårdnadshavare och rekommenderade att
de tog kontakt med BUP. Med vårdnadshavares medgivande skickades en remiss med
bakgrundsinformation till BUP. Eleven var på bedömningssamtal och blev redan där
insatt på läkemedel för sin förmodade ADD och uppsatt på väntelista för utredning på
BUP. Vid Västbusmöte några veckor senare var mådde eleven mycket bättre redan. Nytt
uppföljande Västbus-möte planerat. Gott exempel på samverkan när den är som bäst.
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IFO – två enkätsvar
IFO har inte några direkta specifika insatser avsett bara för barn med kognitiva eller
neuropsykiatriska svårigheter. Till målgruppen är det vanligt att vi beviljar insatser som
t.ex. MST, FFT, Komet, eller i svårare fall placering i familjehem eller HVB.
På familjestöd på IFO i Vänersborg utreds barn och unga från 0-20 år, fattar beslut och
följer upp insatser. Är det familjehemsplacering går "ärendet" över till sektionen för
familjehem efter 6 månader. Samarbete sker med interna och externa samverkansparter
under utredning och vid uppföljning av insatser genom bl a. Västbus och SIP
Sektionen Råd och Stöd - Plantaget arbetar företrädelsevis med föräldrastöd till föräldrar
som har barn/ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter. Mer sällan insatser direkt till
barnet/ ungdomen. Exempel på insatser:
- KOMET för föräldrar som har barn mellan 3-11 år, KOMET till föräldrar som har barn
mellan 12-18 år samt Förstärkt KOMET till föräldrar som har barn mellan 3-12 år.
- Individuellt utformad familjebehandling med olika inslag såsom föräldrasamtal,
familjesamtal.
- Öppen serviceinsats: 1-3 föräldrasamtal i rådgivande och vägledande syfte
Specifika rutiner inom området neuropsykiatriska svårigheter saknas.
Utveckling:
 Ev ART- insats som kan rikta sig direkt till barnet/ungdomen
 Ev metoder, behandling specifikt riktad till målgruppen. (direkt till barnet/
ungdomen).
 Samverkan inom socialförvaltningens avdelningar IFO och OOF behöver
utvecklas och förtätas. I dag kan barn och ungdomar "falla mellan stolarna".
Nedan är vad som allmänt behöver utvecklas för målgruppen. Många gånger blir
de aktuella på IFO när det "gått för långt" och föräldrarna är så slutkörda att deras
omsorgsförmåga börjat svikta. Hade de fått insatser tidigare t.ex. avlastning
korttids genom LSS så hade det inte behövt bli placering på HVB genom SoL,
senare vid HVB om ofta inte anpassade till ungdomar med funktionshinder.
Föräldrarna har ofta inte någon kunskap om möjligheterna till LSS insatser. De
kanske, i bästa fall, fick information i samband med att de fick besked om barnets
diagnos. Men glömmer bort det sedan, då ett besked kanske är omvälvande för
familjen. Tidigare "insatser" och bättre information om insatser vid flera tillfällen
behövs.

Föräldrarna är oftast hjälpsökande och samverkan sker kontinuerligt både med föräldrar
och andra verksamheter runt om barnet. Upplevelse hos föräldrar är det äntligen händer
något positivt runt barnet och att det går framåt. Problem kan dock uppstå i de fall där
föräldrar inte är så mottagliga till förändring och kanske inte vill kännas vid innehållet i en
anmälan. Utan motivation hos föräldrar har vi svårt att hjälpa stödja ett barn eller ungdom
med några insatser.
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Familjebehandlarens fokus är att alltid försöka hitta en arbetsallians med vårdnadshavaren. Målsättningen är att det skall bli så välfungerande runt barnet/ungdomen som
möjligt och att vårdnadshavaren skall ha redskap kring förhållningssätt, strategier och att
dessa skall fungerar i familjens vardag. Samverkan med vårdnadshavare sker via FIT
(Feedback Informed Treatment) och Genomförandeplaner.

Västbus och SIP:
Bra och användbart forum, det blir tydligt vem som gör vad och process "tvingas" från
möte till möte. I bland anser dock skolan att det behövs Västbusmöte men önskar inte
vara sammankallande utan frågar om socialtjänsten kan göra det i stället. Upplevelsen är
att samverkan med andra verksamheter fungerar väl. Det är ofta nödvändigt med mycket
samverkan med andra verksamheter utifrån målgruppen. I bland kan det finnas
svårigheter att nå varandra från respektive enhet utifrån praktiska bekymmer som
telefonnummer etc.

Västbus är väl utvecklat och fungerar bra. Det finns stora fördelar att professionella i
olika organisationer/förvaltningar har en plattform för att mötas. Det blir tydligt kring ”vem
som gör vad” kring barnet/ungdomen och när olika delar/insatser skall ske. Det är även
fördelar för vårdnadshavare att möta alla professionella på en och samma gång. Att inte
behöva gå på många olika möten och ha många olika kontakter. Önskvärt att ha en mer
utvecklad samverkan med den förskola/skola där barnet går. Önskvärt med ett tydligare
och mer utvecklat samarbete med BUP. Många gånger är det tillräckligt med samverkan
via Västbus men det finns situationer då det skulle vara gynnsamt för det enskilda barnet
med en större samverkan.

Barn och Ungdomshabiliteringen Vänersborg – ett enkätsvar
Efter antagen remiss erbjuds nybesök där behovet av stöd fastställs. Därefter ges
insatser utifrån Hälso- och sjukvårdsuppdrag. Arbetar för att barnet/ungdomen ska kunna
delta och vara aktiv i sin vardag utifrån intressen, vilja och förmåga. Arbetar medicinskt,
socialt och pedagogiskt. Ger insatser till föräldrarna för att de ska ha goda möjligheter att
stödja barnet. Ger samhällsinformation. Utgår från barnets individuella behov.
Runt barnet finns ett team med arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, logoped och psykolog. Läkare och sjuksköterska utifrån medicinska behov.
Individuella insatser (yrkesspecifika). Ger stöd till omgivningen (föräldrar, assistenter,
BVC, skola, förskola etc) för att de ska kunna bemöta och stötta barnet.
Kunskapsspridning (information, samverkan etc) om hur funktionsnedsättningen kan påverka vardagen för individen.

Utveckling:
 en ökad möjlighet att utreda inom rimlig tid.
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Västbus och SIP:
Kan vara en bra samarbetsform i vissa fall. Det blir tydligt vilka behov som finns vem
som ska göra var och att det följs upp.
Samverkar med kommunerna (skola, förskola,) inom vårt upptagningsområde. Mycket
viktigt för att få till en fungerande vardag för individen. Viktigt med samsyn kring barnets
behov och att alla tas sitt ansvar. Ingen verksamhet kan göra allt, men tillsammans kan
man göra mycket. Ibland kanske organisationernas ramar ställer till det för individen.
Samverkan med vårdnadshavarna är självklar och sker alltid.

Ung Resurs – ett enkätsvar
Via två insatser som Ungresurs har identifieras många med neuropsykiatrisk
problematik.
1. KAA - det kommunala aktivitetsansvaret, där man jobbar med de unga som inte går på
gymnasiet. KAA - får information från skolan kring vilka ungdomar som ej är inskrivna på
skola. Söker information kring vad dessa ungdomar gör. Samverkar med skola, SYV,
kurator mfl.
Kontaktar ungdomarna, erbjuder motivationsarbete och praktik.
2. Hikikomori - arbetar med s.k. "hemmasittare" som också ofta har denna problematik.
"Hikikomori riktar sig till unga vuxna (16-29 år) bosatta i Vänersborgs kommun med
psykiska och/eller sociala problem som ännu inte kommit igång i ett självständigt vuxenliv. De som tillhör målgruppen har ett undvikande beteende och har isolerat sig i
hemmet. Personerna saknar förmåga att på egen hand bryta utanförskapet och trots
stora behov undviks kontakt med omgivning och samhälle. Personerna behöver inte ha
någon diagnos men antas ha psykiatrisk problematik som depression, ångest, social fobi
eller neuropsykiatrisk problematik. Olika myndigheter initierar personer till Hikikomori, de
kan även själva kontakta.
Utveckling:
 Ett steg efter Hikikomori där förrehabiliteringen fortsätter i en stegvis förflyttning.
En verksamhet som, när individen är redo, jobbar vidare mot egen försörjning
genom att ställa lite mera krav men ändå utifrån individens önskemål. En verksamhet som rustar individen för Ungdomstorg fördjupat stöd, där kravet är att
deltagaren ska kunna gå ut i egen försörjning inom ett år.
Vårdnadshavarna är positiva till att det finns insatser för deras barn. De har ibland
initierat möten med Hikikomori eftersom de hört talas om insatsen och är oroliga över
sina barn. Kontakt med unga under 18 år behöver göras via vårdnadshavare, det är ett
bra sätt att få kontakt med den unge då det inte alltid är lätt att nå målgruppen. Det är
också viktigt med tidiga insatser dels för att den unge är mer mottaglig samt att
vårdnadshavare kan påverka då den unge inte är myndig. Ett problem kan vara då
vårdnadshavare inte "vill" inse att deras barn kan ha problem ("inte vara normala").
Inom Ung Resurs jobbar vi i samverkan med de aktörer som finns under samma tak. Det
är skönt för målgruppen att inte behöva ta sig till olika ställen för att träffa olika aktörer,
allt finns på samma ställe.
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Problem finns vid psykiatrin då det är långa köer dit och ungdomarna inte ens kan få stå i
kö till KBT till exempel om de inte kan bevisa att de kan komma till andra möten först.
Dock blir detta kontraproduktivt då det är strategier för att komma till möten de behöver
och att KBT kan hjälpa till med detta.
Västbus och SIP:
Kan vara bra med resursgruppsmöten där alla resurser runt en ung person finns
samlade så alla jobbar åt samma håll. Dock kan det vara jobbigt och skrämmande för
den unge att sitta på möten med så många inblandade. Det är av vikt att man som kallad
till ett sådant möte tar sitt ansvar och kommer till mötet då det kan bli "skevt" om inte alla
är med och på så sätt vara ett stort resursslöseri. Viktigt också att alla ser till individens
bästa och gör vad de kan. Kan vara bra om någon på mötet företräder den unge, någon
som vet vad den unge vill och som har förberett mötet tillsammans med denne. Det är
inte alltid lätt att uttrycka sin vilja inför en så stor folksamling då man inte mår bra.

Samordningsförbundet- ett enkätsvar
Målgruppen för ungdomstorg Fördjupat stöd är unga vuxna (18-29 år) med funktionsnedsättning i behov av samordnad rehabilitering för att nå arbete eller studier (inom 1 år).
Här ges utbildning i grupp om arbetslivet och sedan ges individuellt och anpassat stöd i
att nå arbete/studier, t.ex. praktik, anpassning, vägledning.
Målgruppen för Hikikomori är unga vuxna (16-29 år, från 16 år från och med 170401
tidigare var det från 18 år) som av psykiska och eller sociala skäl isolerat sig hemma och
inte tar del av de samhällsresurser som finns och som de behöver. Målet är att på den
unges villkor stötta individen i att bryta sin isolering och successivt föra den till olika
samhällsresurser/bygga kontaktnät, med långsiktigt syfte att stegvis förbereda individen
så denne upplever att möjligheterna att klara eller tillgodogöra sig en arbetslivsinriktad
rehabilitering har ökat. Vi kan möta den unge i hemmet, vanligt är promenadsamtal,
fiske, bowling, bussträning, gruppaktivitet som t.ex. matlagning.
Målgruppen inom Arbetsintegrerande sociala företag är personer (från 18 år) som står
långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av anpassat arbete. Personerna får stöd att i
kooperativ (minst 3 stycken) driva sin affärsidé och starta ett eget företag som har som
syfte, förutom affärsidén, att integrera ytterligare personer i samma situation. Deltagarna
ska ha en hållbar affärsidé som går att livnära sig på. Arbetsrehabteamet utredning har
en 4 veckors utredning i grupp med olika simulerade arbetsuppgifter/stationer där utredare bedömer personens förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Här tittas på grov- och finmotorik, fysisk och psykisk styrka och uthållighet, arbetstakt,
läs- och skrivförmåga, samarbetsförmåga, stresskänslighet mm.
Målgruppen är vuxna i arbetsför ålder mellan 18-64 år i behov av stöd ifrån mer än en av
de samverkande parterna (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, region eller kommun).
Vanlig problematik hos våra unga deltagare är av psykiska, neuropsykiska, sociala
och/eller intellektuell karaktär. Flera har diagnos, vissa antas ha. Vi för ingen statistik
över detta. De unga under 20 år är en liten del av vår målgrupp. Under 2016 avslutade 7
personer från Vänersborg mellan 18-20 år insats hos oss, 4 hade varit aktuella i
Ungdomstorg fördjupat, 2 inom Arbetsintegrerande sociala företag och 1 i Hikikomori.
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Utveckling:
 Vi har nu, i samband med delimplementering av Hikikomori till Vänersborgs
kommun, sänkt åldersspannet i Hikikomori till från 16 år då vi fått signaler om att
yngre deltagare kan vara behjälpta av stödet. Vi jobbar ständigt med utveckingen
av insatser för personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå eller
närma sig arbetslivet. Då vi arbetar utifrån arbetslinjen är vår målgrupp personer i
arbetsför ålder. MEN vi ser att många av de individer vi har här och som vi får
jobba mycket med är de personer som misslyckats i skolan (eller rättare sagt,
skolan har misslyckats att bemöta och stimulera dem på rätt sätt) ofta i kombination med svåra uppväxtvillkor och en inte helt väl-fungerande familj. Ett utanförskap i tidig ålder leder alldeles för ofta till ett utanförskap långt upp i vuxen ålder
och en omfattande psykisk ohälsa. Och då även svårigheter med en etablering i
arbetslivet.
Vi har inte så mycket samverkan med vårdnadshavare då vi främst jobbar med myndiga
personer. Dock har några få föräldrar, på ungdomens begäran, varit med i processer när
deras ungdom gått över från aktivitetsersättning till anställning genom insatsen Undomstorg, Fördjupat stöd. I insatsen Hikikomori har några föräldrar kontaktat insatsen då de
varit oroliga för sin hemmasittande ungdomar och bokat in ett möte för Hikikomoris
personal att möta ungdomen.
Västbus och SIP:
Vi använder oss inte av Västbus och SIP då vi inte "äger ärendet". Tror att någon
personal varit med på SIP-möte någon gång och det är vi positiva till. Vi hade en
utbildningsdag för parterna för nästan 2 år sedan där vi gick igenom metoder som SIP,
MI (motiverande samtal) och GK (gemensam kartläggning AF-FK). Jag tror på SIP men
är för dåligt insatt för att tänka utvecklingsområde.

Förskola – två enkätsvar + ett stycke från elevhälsans logoped
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska
vara rolig trygg och lärorik för alla barn som deltar. Verksamheten ska anpassas till alla
barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än
andra ska få det stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att det
utvecklas så långt som möjligt. Detta enligt Läroplan och Skollag.
Insatserna i förskolan kan vara: arbetslaget, pedagogerna får stöd i barnhälsoarbetet
enligt vår Barnhälsoplan - Specialpedagoger riktade mot förskolan (tre st) - Samverkan
med elevhälsan – Samverkan Västbus - SIP - Samverkande socialsekreterare Insatser
kan vara - Ev. rikta placeringen till någon avdelning - Anpassningar av verksamheten och
miljön - Handledning till arbetslag av specialpedagog - Handledning av psykolog från
elevhälsan - Samverkan med BVC – Samverkan med habiliteringen - Förstärkning till
arbetslaget – diverse personalutbildningar inom bl.a. NPF.
Förskolan i Vänersborg har en barnhälsoplan "Barnhälsoplan förskola" 2016 Förskolan
arbetar främjande där lärande, hälsa och miljö bildar en helhet. För att säkerhetsställa
barnhälsoarbetet har pedagoger tillgång till olika forum utifrån förskolans systematiska
kvalitetsarbete.
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Stöd till arbetslaget för att klara uppdraget. Fokus på arbetslag i behov av särskilt stöd.
Ett gott förhållningssätt där alla barn inkluderas i verksamheten och i samvaron med
andra barn och vuxna. Ett arbetssätt som gynnar alla barns lärande och utveckling. En
samsyn inom förskolan kring synen på barnet/barnen och det uppdrag förskolan har är
viktigt så att man strävar mot samma mål med fokus på arbetslagets/pedagogens roll.
Utveckling:
 Erfarenhetsutbyte mellan pedagoger på förskolor Kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte till alla pedagoger om barn i riskzon och om barn och vuxna med
neuropsykiatriska funktionshinder och hur det påverkar vårt arbete med
barnet/gruppen/verksamheten samt föräldrasamverkan. Tid för... - reflektion i
arbetslag utifrån samsyn över de insatser och arbetssätt, uppföljning av de
insatser och anpassningar etc som görs. Följa upp - hur gör vi - Hur går det -hur
blev det- analys -Hur går vi vidare. – handledning till arbetslag , pedagogisk,
psykolog utifrån arbetslagets frågeställning. Att organisera en verksamhet som
ger förutsättning för att möjliggöra en Likvärdig förskola för alla barn.



Jobba vidare med Inkludering och delaktighet.

Förskolans uppdrag är att ha ett gott och förtroendefullt samarbete med vårdnadshvarna.
Genom att pedagoger och vårdnadshavare träffas dagligen vid lämning och hämtning av
barnet grundläggs en trygghet och tillit. Utifrån vårt och vårdnadshavarnas behov
erbjuder vi samtal och samverkan om önskemål finns.
Återkommande samtal med samma struktur av form och innehåll. T ex en gång/vecka –
ex måndagar kl 16.00-16.30 ansvarspedagog och förälder samtalar om tidigare veckans
aktiviteter.
Tillsammans med vårdnadshavare samverkas om lämpliga insatser. Då förskolan samverkar med andra verksamheter (tex BVC, habiliteringen eller småbarnsteamet) bör
motsvarande kompetens från elevhälsan bjudas in utifrån vårdnadshavarens samtycke.
Detta i syfte att bistå arbetslaget med att omsätta informationen till förskolans
verksamhet.
Rutiner finns inför en placering, samrådsrutin med Elevhälsan, i det dagliga arbetet med
barnen, samverkansrutiner Hab, förälder och förskola, samverkansrutin med logopedmottagningen på Näl samt vid dokumentation.
Förskolan samverkar ibland med BVC efter att man fått tillåtelse av föräldern och även
tvärtom. Förskolan samverkar med habiliteringen. Vi brukar ha regelbundna planeringsoch uppföljningssamtal med vårdnadshavare, pedagog och alla specialister som samverkar kring barnet. Upprättade samverkansrutiner med logopedmottagningen på Näl. Vi har
några barn som har kontakt med småbarnsteamet. De besöker ibland
förskolan under utredningen. Specialpedagog har gjort pedagogiska kartläggningar som
vi skickat in.
Logopeden samverkar med logopedmottagningen NÄL för att överföra information av
utredningar i samverkan med vårdnadshavare och förskolan. Syftet är att stödja barnets
språkliga och kommunikativa utveckling via lärmiljön. Överlämning sker sedan till skolan
enligt rutin. Liknande samverkan finns med barnhabiliteringen och småbarnsteamet. Vid
behov erbjuder logoped handledning och kompetensutveckling.
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Västbus och SIP:
Varit på några Västbusmöten och de har varit väldigt bra. Man får en samlad bild av de
som arbetar kring barnet och familjen. Alla både vårdnadshavare och de som arbetar
kring barnet hör samtidigt hur barnet fungerar i olika situationer och miljöer. En styrka när
alla träffas och följer upp och planerar hur man ska arbeta vidare. SIP har en tydlig och
bra struktur. Vem gör vad, när. Förskolan kan bli ännu bättre på att använda sig av
denna mötesform.
Förskolan samarbetar vid behov med BVC, BUP, logopedmottagningen och
småbarnsteamet, i samråd med vårdnadshavarna.

BUP – två enkätsvar
Den unge kommer på bedömningssamtal med sin familj och med hjälp av de
utredningar/kartläggningar man gjort i skolan tas beslut om ev utredning. Detta beslutas
på behandlingskonferens där hela teamet är närvarande, inklusive läkare. Efter beslut
om utredning hamnar man tyvärr i kö i dag då det är en stor anhopning av ärenden med
NP frågeställning. Det görs också en prioritering. Ärendet tilldelas Psykolog och kurator
som sköter utredningen tillsammans med läkare. Diagnos sätts och ärendet dras på
behandlingskonferens med övergång till behandling/uppföljning. Avslut efter önskemål
eller då den unge fyller 18 år och överförs till Vuxenpsyk-iatrin, vilket är ett måste om de
medicinerar.
När barnet/ungdomen utretts hos oss återger vi utredningen till den unge och
föräldrarna. Om samtycke ges brukar vi även återge till skolan. Ärendet övergår i
behandling. Detta sker utan väntetid. Alla föräldrar erbjuds utbildning. Samtal med läkare
ang ev medicinering. En del önskar samtal ang sina svårigheter och erbjuds detta. En
del önskar inte någon ytterligare hjälp av Bup i det läget och önskar avsluta kontakten.
De är alltid välkomna åter.
Insatserna är Utredning, Behandling och Utbildning.
NP-teamet ansvarar för alla barn och ungdomar över sex år som fått en Autismdiagnos.
Är barnen under 7 år går de till habiliteringen efter diagnos och kommer sedan till oss.
Utredningarna sker på öppenvårdsmottagningarna om de inte är särskilt komplicerade.
Vi har ett samarbete med Attention för att möta deras behov. Vi har inga särskilda
metoder utan arbetar utifrån den teoretiska kunskap vi har gällande neuropsykiatriska
funktionhinder. Varje barn och familj möts utifrån sina speciella behov. Vi erbjuder alla en
föräldrautbildning och har en del andra grupper utifrån behov. Vi följer patienterna till de
fyller arton år.
Utveckling:
 Att NP-teamet klarar av att ta emot de ärenden där den unga får diagnos inom
Autismspektrum.

 Kontakt med arbetsterapeut.
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Problemen är oftast väntetiden för utredning och den frustration det innebär. Ibland är
det problem när föräldrarna inte är överens om insatserna eller när vi kommer fram till att
symtomen inte beror på något problem hos barnet utan att de ger uttryck för andra
problem. Glädjeämne kan vara när vi har föräldrautbildningar och föräldrarna känner sig
hjälpta.

Västbus och SIP:
Det är bra för att det blir tydligt för oss alla, inklusive familjen, vem som gör vad.
Transparensen är också till hjälp. Tyvärr går det ibland inflation i V-bus. Väldigt mycket
möten som hackar sönder utrednings- och behandlingsarbetet. Ibland har vi inte så
mycket nytt att tillföra…..kunde kanske gå lika bra med ett kort telefonsamtal.
Även vid samverkan med andra verksamheter är återigen vårt problem att vi har väntetider. Vi jobbar ständigt med detta problem. Ibland hamnar vi i att man har förväntningar
på varandra som är svåra att infira. Det är skönt när man kan träffas i svåra ärenden och
komma överens om hur vi kan hjälpas åt så man inte blir lämnad ensam i det.
Det är mycket samarbete med skola och socialtjänst enligt Västbus.

Grundskolan - tre enkätsvar (skolledare F-6 resp 7-9 samt specialpedagog)
Skolan strävar efter en trygg, förutsägbar tillvaro för eleven i skolan. Utifrån överlämningsdokumentation från föregående enhet samt utifrån samtal med vårdnadshavare och
elev möts eleven utifrån sina behov. Extra anpassningar kan sättas in utifrån
kartläggning av specialpedagog och ev annan elevhälsopersonal samt naturligtvis i
dialog med hemmet.
Specialpedagoger har ett extra ansvar utifrån kontinuerliga uppföljningar; specialpedgog
träffar mentorer och hela arbetslag för avstämningar av extra anpassningar och
åtgärdsprogram.
Samtal med elev och vårdnadshavare och berörd skolpersonal sker minst 2 ggr/termin.
Skolan arbetar i vissa fall för att få känslan av ”en liten skola” i den stora skolan. Eleven
ska få chansen att känna sina lärare de andra eleverna. Detta synsätt är generellt för
hela skolan och påverkar lärmiljön i positiv riktning för alla och speciellt för elever i behov
av stöd. På någon skola har en grupp skapats inom enhetens ram för att möta behovet
av ett tryggt, förutsägbart sammanhang att utgå från. Eleven deltar under skoldagen i
olika mängd av tid i ordinarie klass lektioner och aktiviteter.
I vissa fall räcker det med en medveten och tydliggörande pedagogik, men ibland
behöver eleven en stödperson som stöttar i alla sammanhang där det uppstår
svårigheter.
Elevhälsans olika professioner har en stor del i uppföljningsarbetet av stödet till eleverna.
Det är viktigt att elevhälsans arbete organiseras så att arbetslagen har möjlighet till
konsultation och dialog.
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En tydlig struktur över elevhälsoarbetet krävs. Varje skola har en lokal elevhälsoplan där
upplägget beskrivs.
Ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna är A och O för att lyckas. Känslan av
att alla har kunskap och vilja att göra det bästa för eleven är viktig. Många gånger har
eleven många misslyckanden bakom sig, och ibland ser skolan att vårdnadshavare inte
orkar genomföra det som behövs i sitt samspel med barnet. Ibland är det också så att
problemen uttrycks mest i skolan. När skolan och vårdnadshavare hjälps åt och drar åt
samma håll är det stor chans att lyckas med insatserna.

Utveckling:


Mer tid behövs för samtlig personal att få öka kunskap om olika NPF-diagnoser
samt tid till att diskutera och utarbeta anpassningar och bemötande/förhållningssätt. All personal som arbetar runt eleven bör få möjlighet att få samma
information om elevernas behov.



Möjlighet till ett mer avskalat upplägg på dagen, både på lektionstid och på fritids.
En del av eleverna klarar inte den stora mängd stimuli som en skoldag innebär.
Pedagoger behöver få chans att bättre möta de elever som inte klarar ett storklassammanhang.

Västbus och SIP:
Samverkan med andra verksamheter bygger på att skolan och vårdnadshavare är
överens om behovet av åtgärder från annan instans.
Ibland fungerar Västbussamarbetet bra, men ibland känns det som att ingen kan göra
något förutom det skolan gör. Det är viktigt att alla kommer till kallade Västbusmöten och
att det görs en tydlig ansvarsfördelning.
Det är olika kvalitet på Västbusmöten. Någon efterfrågar en samordnande funktion.

Övrigt:
SPSM:s kursmaterial om NPF tas fram som ett mycket bra exempel på utbildningsmaterial för resurspedagoger och stödpersonal över huvud taget.
Ett problem är att organisationen ibland kan tyckas vara stelbent och trög. Det kan vara svårt
att vara flexibel utifrån dessa barns behov.
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Primärvården – två enkätsvar
BVC jobbar efter riktlinjer från Barnhälsovården. De har regelbundna kontroller, som
barnen och deras föräldrar blir kallade till. Remisser vid behov till rätt instans som skall
bedöma och behandla barnet.
Övrig personal jobbar efter Regionala medicinska riktlinjer och utför arbetsuppgifter enligt
vårt uppdrag.
- Bedömer på vilken vårdnivå den unge behöver få hjälp
Tar emot remisser från skola
Erbjuder stödsamtal och familjesamtal Individuellt anpassad behandling
Vårdplan
Vilka andra aktörer ska involveras?
Kompetensutveckling av personal: "Bedömning, Kartläggning och tidiga
insatser av psykisk ohälsa barn och unga i Primärvården"
Psykologen eller läkaren på vårdcentralen har en betydande roll och hanterar ansvarsfördelningen. Alla patienter får en bedömning av läkare som för vidare till rätt person.
Nätverksarbete- samverkan med olika aktörer i kommunen ex Kaktusen

Utveckling:
 Fler samtalskontakter med psykolog, kurator eller samtalssköterska. Teamarbete
mellan läkare, psykolog eller kurator samt samtalssköterska. Nätverk runt
patientens alla vårdkontakter.
 Förtydliga våra rutiner till varandra, ökad kompetens till barns psykiska ohälsa
BVC har alltid med föräldrar på besöken. Psykologen och läkarna har också med
föräldrar på de besök som behöv. En del patienter föredrar att gå till psykologen utan
föräldrar. I de flesta fall får patienten bestämma om föräldrar skall vara med eller inte.
Om samverkan med andra verksamheter krävs görs detta enl medicinska riktlinjer

Västbus – SIP:
Initierar sällan till Västbus men medverkar vid inbjudan.
Som information mellan olika verksamheter är Västbus bra. Bra dialogmöten om
samverkan och informationsutbyte. SIP möte och plan är tydligt för patienten och
verksamheterna om vem som gör vad. Detta skapar trygghet för patient och
verksamheterna tydligt.
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Ungdomsmottagning – ett enkätsvar
Ungdomsmottagningen arbetar på de ungas uppdrag. Såväl barnmorskor som kuratorer
har en upptäckarroll avseende fysisk, sexuell, psykosocial och psykisk ohälsa. Båda
yrkeskategorierna arbetar med stöd och råd. Kuratorerna arbetar med korta terapeutiska
behandlingsinsatser avseende lindrig psykisk ohälsa.
Tar ej remisser, ungdomen ska själv söka. När förälder eller annan vårdgivare söker åt
ungdomen tar vi alltid kontakt med ungdomen själv för att förvissa oss om ungdomens
egna önskemål. Avseende mycket unga (under 15 år) med komplex och komplicerad
problematik är det vanligt att på ngt sätt involvera förälder.
Vid komplicerad problematik får ungdomen även träffa vår läkare för bedömning av
bl.a. allvarlighetsgrad eventuell remiss till psykiatrin. Vid behov av medicinsk behandling
vid psykisk ohälsa remitteras till VC eller psykiatri.
Metoder:
- Bedömningssamtal för att bedöma symtomens allvarlighetsgrad.
Olika standardiserade bedömningsmanualer såsom BDI, Madras, Suicidstege,
Audit, Dudit, Sexit etc.
- KBT: Olika riktade metoder; ångestskola, sömnskola, stresshantering, traumabearbetning.
- Psykopedagogiska samtal. Stödjande och rådgivande samtal med pedagogiska
inslag.
- Mindfulnessövningar.
- Parsamtal vid relationsproblematik kopplad till sexualitet.
- MI samtal
- Möter alla ungdomar på högstadiet vid ett studiebesök för information om UM.

Utveckling:
 UM behöver utveckla samverkan med andra aktörer inom vården via
VästBus och Sip.

Västbus och SIP:
Skulle kunna vara till hjälp. Vi är dåliga på att kalla samman till möten och vi blir sällan
kallade.
Samverkan är svårt då vare sig VC eller psykiatrin tar emot våra ungdomar i
önskvärd utsträckning. De anser antingen att de inte har resurser eller att uppdraget inte
är deras. Ungdomar hamnar mellan stolarna. En del som egentligen inte tillhör vår målgrupp går kvar på UM trots att de inte tillhör vår målgrupp. De får inte adekvat hjälp och
det försvårar vårt uppdrag, bl.a. att vara en lågtröskelverksamhet. Vi får köer till UM.
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Omsorg om Funktionshindrade (OoF) och Vård, Stöd och Utredning
(VSU) - 4 enkätsvar
Enkäterna är besvarade av chef för handläggare inom VSU och chefer för utförarledet
inom OoF.
Inom VSU handläggs bl.a. rätt till insatser enligt LSS, lag som stöd och service till vissa
funktionshindrade. LSS består av 10 möjliga insatser, varav 9 har kommunen som
huvudman. Handläggarna gör också vissa beslut enligt SoL och för denna målgrupp så är
det inom åldersspannet 18-20 år. I utförarledet är det LSS-beslut som verkställs för målgruppen 0-18 år och SoL och Lss för 18-20 år. Utförarledet verkställer följande beslut korttidstillsyn, korttids, avlösarservice, ledsagning individuellt och i grupp, kontaktperson, särskilt boende enligt SoL och boendestöd.

Metoder m.m
Det finns en mängd metoder som används inom både utförarledet och handläggarledet
bland annat Lågaffektivt bemötande, MI och IBIC (Individens behov i centrum), Kognitiva
hjälpmedel, KKS, ESL och DLDA. Korttidstillsyn, korttidsvistelse, Ledsagningshuset/
lägerverksamhet och särskilt boende arbetar med genomförandeplaner med rutiner för
varje barn/ungdom/ung vuxen. De jobbar också med tydliggörande pedagogik och har ett
arbetssätt som är lågaffektivt. Korttidstillsyn, korttidsvistelse har flera medarbetare med
högskoleutbildning i personalgruppen som har ett utökat ansvar för att driva metodarbetet i arbetsgruppen. Övergripande rutiner som finns är bland annat SIP och IVP som
används som viktiga redskap för att samordna insatser utifrån den enskildes behov. Handläggarna har stående samverkansforum med utförarorganisationen samt med IFO. Alla
LSS-insatser förutsätter att personen tillhör LSS personkrets.
I organisation kring barnet/den unge medverkar eller kallar korttidstillsyn m.fl. ofta på samverkansmöten.
Utveckling
 Det har uppmärksammats är att det saknas vissa insatser enligt SoL för de barn
som inte tillhör LSS personkrets men ändå har funktionsnedsättningar som
medför stora stödbehov.
 Egna verksamheter eller grupper/helger. De finner sig oftast inte till rätta
tillsammans med andra barn/ungdomar med t ex intellektuella funktionshinder. Det
gör att de ofta slutar på korttids.
 Samarbete mellan olika förvaltningar kring föräldrastöd då föräldrar själv har
svårigheter.
 Motiverande arbete så barn och ungdomar vill gå till skolan, mindre klasser.
 Fokusera på det som är bra och inte är problem
 För målgruppen mellan 18-20 år som har neuropsykiatri kombinerat med
missbruk och/eller neuropsykiatri kombinerad med psykiatrisk diagnos ser vi att behoven är stora.
Samverkan med vårdnadshavarna så som IVP och SIP (Västbus) är vanliga, verkningsfulla och uppskattade sätt att samordna insatser som flera vårdnadshavare uttryckt
underlättar deras situation. Oftast fungerar samverkan med föräldrarna väldigt bra. De ser
våra insatser som otroligt värdefulla i vardagen och underlättar livet för familjerna. Det är ej
aktuellt för målgruppen 18-20 år att samverka med föräldrarna om personen inte vill att vi
ska samverka med dennes föräldrar.
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Upplevelsen kring samverkan med andra verksamheter är att det oftast har en god
samverkan med både BUP, barnhabiliteringen, skolan och IFO för att nämna några. Det
som kan vara utmanande inom samverkan är att ibland ser de olika verksamheterna olika
på behoven hos individen och därmed vilka insatser som är mest tillämpliga för
individen. Exempel: Det är så övermäktigt i skolan att barnet agerar ut hemma, eller
saknas det stöd och rutiner i hemmet som gör att det havererar där men fungerar i
skolan? Är det barnets funktionsnedsättning eller föräldrarnas personliga svårigheter som
gör att barnet inte äter/ kommer upp på morgonen eller att konflikter hela tiden
utbryter? Vi har upplevt att ibland när vi besöker skolan kan det ibland kännas lite "trögt",
de verkar ofta inte så intresserade.

Västbus och SIP
Det är jättegoda hjälpmedel. Det är viktigt att samordna vid dessa tillfällen så det blir ett
bra möte. Protokollen där det framgår vad alla ska göra är fantastiska arbetsredskap. En
uppfattning är att det ska vara ett och samma namn på SIP och Västbus. SIP underlättar
och ger trygghet i insatsen. Ett utvecklingsområde är att bli bättre på att skriva avvikelser
då folk inte dyker upp.
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Sammanställning - Brukarförening
Brukarföreningarna Attention och Autism Aspergerförbundet har varit inbjudna till en
intervju med Carianne Lundvall Karlsson och de har även fått svara på enkäten. Inom
Attention skickades enkäten ut till flera medlemmar som också har svarat.
Organisation, insatser m. m
Föreningarna ser gemensamt att möjligheten till inflytande måste utvecklas inom
kommunen. Ett brukarråd ska ses som värdefullt och mötas respektfullt från flera berörda
verksamheter. Skola, Kultur och fritid, Socialtjänst, Samhällsbyggnadsförvaltning bör alla
vara med i denna typ av råd. Alla förvaltningar som berörs behöver hjälpas åt så att unga
med funktionsnedsättningar ges samma stöd och service som alla andra. Ett samarbete
med frivilligorganisationerna behöver ses över och utvecklas.
Flera föräldrar till barn med autism önskar mindre klasser som har pedagoger som är kunniga i "autismpedagogik" – eller ”autismklasser”. Skolan har inte möjligheter att hjälpa alla
barn och då blir bl.a. dessa barn bortglömda. Barnen känner sig inte mer inkluderade för
att de är i samma lokal som sina klasskompisar, det handlar om mycket mer än så. Det
behöver arbetas mer med övergångarna i skolan mellan stadier och när det är byte av
skola. Barn med NPF behöver förberedas långt i förväg innan byte av skola, lärare, klass
etc. Det är viktigt att sätta in tidiga insatser. Mer kunskap behövs inom barnomsorg/skola/BVC. Önskemål finns också om ökad kunskap bland personal när det gäller
lågaffektivt bemötande. Avlastning, möjlighet till korttidshem inriktat på NPF och mer förebyggande föräldrastöd inom socialtjänsten är också punkter som tas upp.
”Personal behöver kunskap och föräldrar behöver handledning.”
Samverkan
Kring frågan om samverkan så varierar svaren. Nedan följer några citat. Det som är en röd
tråd genom många svar är att föräldrar saknar en samordnare som kan finnas för dem. En
samordnare behövs för hjälp med alla kontakter som måste tas.
”Regionen har en mycket bristande samverkan internt på individnivå. Bristande kunskap
mellan BUP - Habilitering - Barnmottagning NÄL - NP-team.”
”Ha någon form av samordning i kaoset som vi familjer lever i. De gör nog så gott de kan,
men kan bli bättre på barn- och föräldraperspektivet.”
”Upplever i stort ett mycket gott samarbete med både skola och sjukvård. Däremot kan
skolan bli bättre på att lyssna på vården så behöver det inte gå onödig tid av ohälsa för att
man från skolans håll inte riktigt litar på vården.”
”Stor skillnad i hur lärarna bemöter och hanterar situationer med dessa barn.”
”Vi har varit i detta kaos sedan 2012 och det var först förra veckan när vi för första gången
kom till NP-teamet i Uddevalla som vi föräldrar blir tillfrågade, hur återhämtar ni er?”
”Det är inte mitt barn som tar min energi, det är ett oförstående samhälle.”
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Utveckling




Tillfråga oss om råd och tips innan beslut fattas och samarbeta kring de gemensamma frågorna, som anhörigutbildningar, skolanpassningar och fritidsanpassningar m.m.
Bjud ärligt in oss till samverkan, inte bara för att det ska se bra ut, utan för att ni vill.
Visa att man tar sitt "brukarråd" på allvar och i en större helhet. Att man får ett trevligt bemötande från kommunens "ditsända" tjänstemän. Tror tyvärr att
nuvarande form har körts i botten avseende förtroende.

”Vi är föräldrar, tilltufsade av livet med våra barn som inte bemöts som de unika individer
de är skapta att vara. Alla passar inte i den där mallen.”
SIP och Västbus
Upplevelsen från brukarorganisationer kring SIP och Västbus varierar stort. Vissa har
goda erfarenheter medan andra tycker att det inte är möten som ger dem någonting. Det
finns också de som inte har kunskap om vad SIP och Västbus är för någonting och hur det
kan vara en hjälp för dem.

Framgångsfaktorer/bekymmer
Den framgångsfaktor som lyfts igenom hela enkäten är samarbete både mellan
verksamheter och organisationer om samverkan med familjerna. Här lyfts också
svårigheter med att navigera på kommunens hemsida för att söka rätt kontakter för sitt
barn.
”En framgångsfaktor i sammanhanget är hur utvecklingsbenägna berörda förvaltningsledningar är i Vänersborg och vill man ge alla kommuninvånare lika tillgång till
verksamheterna som övriga kommuninvånare.”
”Vi har ofta suttit med Vänersborgs kommuns hemsida för att leta efter namn på
personer att kontakta men inte hittat rätt.”
”En stor framgångsfaktor är att vi föräldrar har fått vara just föräldrar större delen av
tiden. Att sen skolan och vården tar sig tid att vara bollplank för föräldrar är också
oerhört värdefullt.”
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Kunskapsbehov, enkätundersökning
Nedanstående punkter är direkt hämtade från enkätundersökningen.


Återkommande rullande fortbildningsprogram för de personer som arbetar
närmast eleverna, handledningsbehovet är stort. En bas/grund och flera fördjupningsdelar samt avsätta tid för resurs att tillskansa sig kunskap om elevens
förutsättningar och behov. Utomstående handledare som stöttar de som arbetar
med de mest krävande eleverna. Bättre framförhållning och planering gällande
dessa elevers behov vid exempelvis övergångar mellan stadier.



Kunskap om olika diagnoser i grunden samt att man måste hålla kunskapen
levande genom regelbundna kurser och föreläsningar.



Det finns mycket nödvändigt kvar att göra för att göra lärmiljöerna "NP-vänliga" vilket både handlar om kunskap och om prioriteringar i verksamheterna. Det
behövs kompetensutveckling kring hur icke typiskt utvecklade barn utvecklar sitt
tänkande och andra färdigheter och hur pedagogiken ska se ut för att stödja denna
utveckling. Kunskapen är ofta för ytlig och behöver bli mer gedigen och
nyanserad angående vad svårigheterna egentligen handlar om. Arbetet med
anpassningar och stöd behöver vara bättre organiserat, både med kontinuitet i uppföljningar och att alla skolor har kompetens och organisation (lokaler och
personal) med uppdrag att jobba med eleverna med stora behov.



Kunskapen om NPF behöver ständigt uppdateras. Mycket forskning bedrivs inom
området och det är viktigt att elevhälsan personal håller sig ajour. Elevhälsans
medicinska insats var nyligen på samverkansmöte med BUP, Vbg och fick då även
en liten föreläsning om ADHD/ADD.



Kan inte peka på något specifikt behov men visst finns säkert behov av ytterligare
kunskap. Sammantaget finns mycket kompetens men används den på rätt sätt?
Samverkar vi och använder vi varandra vid rätt tidpunkt? Levererar vi en tjänst som
är attraktiv för den som vi anser ska ta del av tjänsten? Johan Qvist och hans
föreläsningar om Tjänstedesign väcker mycket bra tankar.



Det finns alltid behov av att fylla på ny kunskap inom alla områden. Området kring
neuropsykiatriska svårigheter behöver vi bli bättre på inom socialtjänsten och även
tillgång kring fördjupad kunskap.



Kompetens kring hur vi bemöter vuxna och barn med neuropsykiatriska funktionshinder utifrån förskolans uppdrag och verksamhet. Förskolans systematiska
kvalitetsarbete kan ge ett underlag för inom vilka områden det finns behov av
kompetensutveckling.



Om det är något som saknas så är det gemensam värdegrund och kunskaper om
varandras lagstiftning som styr våra jobb



Lärare och övrig personal behöver mer kunskap om olika funktionsnedsättningar
generellt, för att sedan kunna möta varje elev individuellt.
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Uppdaterad och riktad fortbildning! Olikheter i NPF-diagnoser och olikheter i
bemötande!!! Skapa en samsyn. Viktigt att fortsätta diskussionerna kring olikheter
hos elever med samma typ av diagnos, att det inte finns någon "färdig mall" vi kan
använda oss av för alla elever.



Fortbildning om olika diagnoser och elevernas behov utifrån dom.



I dag har vi en bred kunskap om målgruppen inom arbetsgruppen då flera
socialsekreterare tidigare har arbetat med barn och unga med funktionshinder.
Allmän kunskapsinhämtning kring målgruppen behövs ändå samt dialog kring
bemötande och delaktighet för dessa barn och föräldrar i utredningsarbetet och
även hur vi kan anpassa våra insatser och metoder.



Kunskaper om pedagogiska konsekvenser av NPF svårigheter. Metodutveckling
inom tydliggörande pedagogik. Stöd för läraren att hantera alla de situationer som
uppstår kring barnet i skolan som ofta leder till att läraren får ägna väldigt stor del
av sin tid till att reda ut, kontakta vh, reflektera med eleven och elevgrupper och bearbeta hände, kände, lärde... Kanske inte ett kunskapsbehov utan mer ett behov att
få tiden att räcka till att både hantera dessa situationer och att planera - genomföraoch dokumentera undervisningen för klassen



Kanske mer kunskap om andra verksamheters uppdrag



Mer kunskap om barn med neuropsykiatriska svårigheter. Kunskap om hur man
samtalar med vårdnadshavare om svåra frågor.



Pågående arbete mellan bistånd, IFO och OoF ang "SoL Funk".



Kontinuerlig fortbildning är oerhört viktigt, där man som personal är uppdaterad så
man på bästa sätt kan möta individer utifrån deras svårigheter. Detta kan till exempel ske i form av mer utbildning om neuropsykiatriska sjukdomar.



mer kring ADHD kanske...



Gemensam kunskap kring målgruppen och ffa metodutveckling.



Ökad kompetens



Har mycket ny personal, alltid bra med V-bus utbildningarna. Utredningskunskap
/erfarenhet. Behandlingsmetoder/KBT/Coaching till unga med ADHD/ADDdiagnos. Kunskap om LSS. Säkert mer som jag inte kommer på nu.
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Behövs diagnos i verksamheten? Enkätundersökning
Sammanställning:
Verksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Samordningsförbundet
HAB
BUP
UMO
Socialpsykiatri
VSU/Biståndsenheten
IFO
Familjestöd, LSS
Ung Resurs
Primärvården

Ja

X
X
X

Nej
X
X
X
X
(X)
X

X
X
X
X
X
X

Nedanstående punkter är hämtade från enkätundersökningen.


Nej. Stödet anpassas efter behov, oberoende av diagnos eller inte. Det kan
inverka, att eleven har diagnos, på det stöd som ges men är inte avgörande. (Elevhälsan Grundskolan)



Nej. Skolan jobbar med att stödja elever i deras utveckling och måste kunna se var
varje elev är i sin utveckling. Diagnoserna är grova kategorier som bara ger viss
ledning kring vilket stöd eleverna behöver, och vi kan inte vänta på långdragna utredningsprocesser innan vi börjar arbeta med eleven. En klinisk diagnos säger
mycket lite om omfattningen av stödbehovet -- ibland har en elev som inte uppfyller
diagnoskriterier större behov än en elev med diagnos. Allt talar för att det sparar resurser att skolan är tillräckligt kompetent för att möta alla barn i denna målgrupp
oavsett diagnos eller ej eftersom det kostar massor med resurser när eleverna inte
får rätt stöd och bemötande och inte lär sig eller inte finner sig
tillrätta i skolan. Sjukvårdens utredningar är egentligen tämligen irrelevanta för en
kompetent skola när det gäller just neuropsykiatriska svårigheter då vi ser
resurser och svårigheter tydligare i skolan där högskoleutbildad personal varje dag
provar olika saker med eleven, än vad sjukvården ser vid ett litet antal
tillfällen i en konstlad miljö. Däremot är sjukvårdens utredningar givetvis viktiga för
stöd och behandling som familjen behöver hos sjukvården. Och när det finns
känslomässig problematik som involverar familjesystemet är sjukvårdens (och
ibland socialtjänstens) roll mycket viktig då vi i skolan inte har uppdrag och mandat
att arbeta med familjens problematik. (Elevhälsan Grundskolan)



Nej, det är inte min upplevelse (Elevhälsan Grundskolan)



Nej

(IFO, Primärvården, Biståndsenheten, Elevhälsan Grundskolan, UMO
Kunskapsförbundet och Ung Resurs)
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Nej. Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa
perioder eller under hela förskoletiden på grund av sjukdom, sociala
förhållande, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen
av andra orsaker.(Skolverkets allmänna råd) Huvudman och förskolechef bör utifrån respektive ansvar vid fördelning av resurser beakta faktorerna; Personalens
utbildning och kompetens samt personaltäthet barngruppens storlek och sammansättning miljöns utformning och socioekonomiska förhållande.(Allmänna råd Skolverket) (Förskolan)



Nej, alla elever som är i behov av stöd har rätt att få det, med eller utan diagnos,
det är behovet som styr. Det kommer alltid finnas elever i behov, som aldrig får en
diagnos. Det finns ungdomar som kommer till oss utan diagnos, som blir utredda
under sin gymnasietid, både när det gäller NPF och läs- och skrivsvårigheter.
(Kunskapsförbundet)



Ja (Funktionshinderområdet)



Nej, vi är duktiga på att bemöta eleverna utifrån deras behov!! Vi arbetar för att ha
en bra dialog med föräldrar där vi "misstänker" en diagnos och där vi gemensamt
behöver tänka vidare kring utredningar av olika slag och hur eleven och familjen i
så fall kan bli hjälpt av denna... (Grundskola)



Enkelt svar på den frågan är naturligtvis "nej!". En elev har rätt att få sina behov, för
att nå målen, tillgodosedda oavsett om det finns diagnos, eller ej. Men om det vore
så enkelt skulle vi ju inte behöva något annat än en pedagogisk kartläggning /utredning, eller till och med något så enkelt, som en dos av våra duktiga och
godhjärtade pedagoger. Så enkelt är det nu inte. Vi är skyldiga att utreda tills vi har
tillräckligt på fötterna för att ge eleven det stöd den behöver för att nå målen. Kommer BUP in i bilden leder det i de flesta fall till en utredning och ett svar
genom formulering av en diagnos. Så fungerar vårt samhälle och vi har nog en tro
på att diagnoser ger svar på allt, eller åtminstone det mesta, när vi ställs inför
något som vi inte förstår. Svaret blir alltså typ "nej!" men vi utreder tills vi tror att vi
förstår, så att vi kan förklara varför vi gör som vi gör och varför det inte alltid blir
som det var tänkt... (Grundskolan)



Diagnos är som en bas för att vi skall kunna bedöma och handlägga patienten. Det
är väldigt viktigt att patienten skall diagnostiseras för att få bästa vård och av rätt
vårdinstans. (Primärvården)



Nej, barn i behov av stöd ska få det. En diagnos är mer till för att förstå barnets
svårigheter och starka sidor för att kunna bygga vidare på det som fungerar och för
att förhoppningsvis kunna anpassa stödet till de kunskaper man fått i och med
utredningen. (Grundskolan)



Ja (HAB)



Nej. Förskolan ska möta alla barn och det gör ingen skillnad om de har en
diagnos eller ej. Naturligtvis är det lättare att göra rätt anpassningar om barnet har
en diagnos och man har mer kunskap. (Förskola)



Ja det behövs. (Socialpsykiatri)
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Ja? (Familjestöd LSS)



Tror att vi förr hade mång av dessa barn utan diagnos. I dag utvärderar vi
ärenden på behandlingskonferens där vi inte når resultat i vår behandling.
Kommer de in för självskadebeteende/medelsvår ångest eller depression får de behandling för detta och vid behov en bedömning om det kan handla om någon annan diagnos. Tyvärr har vi kö även till behandling. Vi är nog mer noga med
diagnos i dag. (BUP)



Nej inte i alla insatser, men ett uttalat behov av samordnad rehabilitering ska
finnas. Ofta finns en diagnos men inte alltid. (Samordningsförbundet)

Samordningsförbundet förtydligade frågan senare via mail:


Det är helt beroende på insats. Grunden ligger i att individen bedöms vara i behov
av stöd ifrån mer än en part. Hikikomori har inget diagnoskrav utan antas ha
sociala och/eller psykiska bekymmer. Dock har många en diagnos men det är inget
krav. Kravet är att de isolerat sig i hemmet.
När det gäller ungdomstorg skall ungdomen ha en funktionsnedsättning som gör att
de är i behov av extra stöd för att nå arbete eller studier. Den skall vara
dokumenterad.
Angående ansökan så vill vi att personen tillsammans med en myndighet ansöker
om stödet, den försörjande myndigheten behöver vara delaktig utefter planering
och försäkring mm. Vad gäller Hikikomori kan personerna söka själva eller med
stöd av föräldrar/kuratorer och i samråd med individen kontaktar personalen den
försörjande myndigheten (om det finns någon) och förankrar om det är okey att individen att starta i Hikikomori.
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Framgångsfaktorer, enkätundersökning:
Nedanstående punkter är direkt hämtade från enkätundersökningen.


Framgångsfaktorer: Bra samverkan, stöttande vårdnadshavare, flexibilitet i
verksamheten, kontinuitet i personal. Rätt person på rätt plats. Tydliga ramar och
ledarskap i klassrummet. Att personal har rätt kunskap om målgruppen.



Arbetslagens engagemang och intresse för att granska sin egna verksamhet
utifrån organisation, arbetssätt, förhållningssätt och föräldrasamverkan.
Specialped. stöd i vardagen samt psykologhandledning har möjliggjort att skapa
samsyn i arbetslagen kring förhållningssätt /bemötande av alla barn i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet genom att dokumentera sin verksamhet
utifrån det särskilda stödet kontinuerligt genom PRU:er (Planering, Reflektion,
Utveckling), planera, reflektera, utvärdera, analysera, hur går vi vidare…..
synliggör pedagogernas lärdomar/slutsatser. Det systematiska kvalitetsarbetet är
ett viktigt underlag för resurstilldelning. Att förskolechefen har rutiner för hur barnets
bästa utreds och hur barnets bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan. Dialog med förskolechef, arbetslag samt vikten av att ha dialog med barnets vårdnadshavare.



Se varje elev och beskriva den enskilde elevens stödbehov, man kan inte veta
vilket behov en elev har utifrån en diagnos. Det är viktigt att kunna se eleven
bakom funktionshindret, för att hitta straka sidor. Leta efter tillfällen där eleven
lyckas istället för att bara prata om misslyckanden.



Täta utvärderingar av det stöd som sätts in för att se om stödet är framgångsrikt
eller behöver ändras.



Bra överlämning från grundskolan till gymnasiet.



Tydliga rutiner gällande elevhälsoarbetet samt lärares mentors ansvar är viktiga.



Tidig upptäckt, nära samarbete mellan skolpersonal, elevhälsa och vårdnadshavare. Bekymmer: samverkan med andra verksamheter. Om elever inom
målgruppen får en "bra" skolgång handlar mycket om de personer som möter
eleven i vardagen, slumpartat mer än likvärdiga förutsättningar. Saknas ofta
utbildade resurspersoner/lärare, specifikt om målgruppens behov och förutsättningar. Förutsättningar att skapa en god lärmiljö är mest gynnsamma på förskolan
och på låg-och mellanstadiet medan högstadiets organisation gör det svårare.



Personal med rätt fokus och vilja att göra ett gott jobb- inte fokusera på problem
utan fokus utveckling och ha kul. En förutsättning är att ha er förhållningssätt/
värdegrund där man vet vilket uppdrag jag har och varför just jag är på jobbet. Ledning i styrning är självklart andra framgångsfaktorer.



Godhjärtade, tydliga och duktiga pedagoger och annan personal, som är
intresserade av och tror på barn och elevers utvecklingspotential. Bra fortbildning
kring förhållningssätt. Bra fortbildning kring svåra samtal. Bra fortbildning kring
nyanländas lärande. Bra rutiner. Flexibel organisation
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Att låta det få ta tid för den unge att komma vidare. Att bygga en god relation med
den unge och låta dem få ta det i sin egen takt. Till att börja med behöver arbetet
vara kravlöst så som det är i Hikikomori, det är en av framgångsfaktorerna där. Vår
upplevelse är att psykiatrin har långa väntetider samt att de inte kallar
tillräckligt många gånger när en person inte dyker upp till möten trots att man vet att
det är svårt för målgruppen att komma till kallade möten.



Ett bra och gott samarbete med vårdnadshavarna. Känner de trygghet och tillit är
det lättare att samverka och göra rätt anpassningar och insatser. Är det så att
insatsen bör vara förstärkning till arbetslaget kan det vara svårt att pengarna i budgeten räcker. Det kan vara svårt att få en utbildad pedagog som förstärkning och då
blir inte alltid kvaliteten bra. Kan också vara svårt att få behålla samma personal
som förstärkning under en längre tid.



Teamarbete kring den unge



Jag kan inte nog påpeka vikten av att skolarbetet fungerar och att barn fångas upp i
skolan oavsett om problembilden ligger i hemmet eller skolan. Vi ser så ofta att de
vuxna personer vi jobbar med i dag började sitt utanförskap i skol-åldern, vilket är
ett bekymmer. Med ”nya” projektet Hikikomori ser vi att det uppskattas av både
ungdomen och myndigheterna att insatsen är på en så basal och kravlös nivå och
helt frivillig. Det gör att ungdomen vågar ta steget och vara med. Vi
börjar med att locka ut dem, bygga upp dem och göra dem tryggare, visar på vilka
vägar som finns. För insatsens målgrupp måste det till före vi kan föreslå en
medverkan i mer kravfyllda insatser. Detta verkar vara en framgångsfaktor.
Frivillighet och individanpassat!



Öppenhet och så lite prestige och glädjas åt andras framgång är inte nytt men så
viktigt.



Att ge tid till resurspedagogerna, där de fått möjlighet till kollegialt lärande samt
diskussioner utifrån SPSM:s kursmaterial!! Resurspedagogerna följer eleverna mellan olika klasser och lärare och kan på så vis sprida kunskaper till kollegor på ett
naturligt sätt! Föreläsningar, att de får delge sina kunskaper till övrig personal på
gemensamma k-dagar. Bekymmer är att det periodvis är ganska hög
omsättning på personal, samsynen är hela tiden något vi får arbeta med!



När skolan och vh backar upp varandra det är då det lyckas, nätet runt eleven
behöver vara tätt utan luckor...



Samverkan med kunskap om varandras organisationer och respekt för varandras
specifika kunskapsområden.



Tycker att vi lärt oss mycket om dessa diagnoser sedan jag började inom BUP -89.
Något som är riktigt bra är att vi fått Regionala Medicinska Riktlinjer, detta gör att
det blir tydligare för behandlare hos oss vad som gäller.
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Svårigheter, enkätundersökning:
Nedanstående punkter är direkt hämtade från enkätundersökningen.


För lite personal, miss i kommunikationen mellan personal och mellan verksamheter. Outbildad och oerfaren personal som jobbar närmast de som kräver mest
och får ingen handledning.



Stora svårigheter att "blanda" olika funktionsnedsättningar i verksamheterna....



Resurser



Att vi har stelbenta och tröga organisationer, som inte klarar snabba förändringar i
det vi har att möta. Jag tänker på nyanländas lärande, "brukarnas" förändrade
inställning och förtroende för om skolan är en trygg plats för deras barn. Skolans
bristande tro på sin egen förmåga att "lära ut".



Det svåra i dag tycker jag är att barn kan få samma symtom/problem vid andra
bekymmer men att man alltid frågar om NP-problematik.

Övrigt, enkätundersökning:
Nedanstående punkter är direkt hämtade från enkätundersökningen.


Viktigt att vi utgår från varje elevs egna behov och förutsättningar i vår verksamhet.
Varje elev i centrum. Vår målsättning är att alltid försöka lämna eleven vidare efter
avslutade studier till något som eleven kan se fram emot.



Stort behov av samverkan för dessa barn och ungdomar, de ska ha möjlighet att få
stöd oavsett om de har en diagnos eller inte, det är barnets behov som ska styra.
Det blir ofta resonemang om vems ansvar, och- enligt min mening, ytterst handlar
det om ekonomi och brist på personal och resurser i alla våra verksamheter.



Fler och fler barn med dessa svårigheter sliter mycket på personalen. Många
gånger har eleven många misslyckanden bakom sig ibland redan innan skolstart
och vi har många gånger vh som gett upp och som inte orkar genomföra det som
behövs i sitt samspel med barnet. Istället blir det ett avståndstagande och man orkar inte se
problemet och hur man som vh kan hjälpa sitt barn. Istället kan det bli att man skyller på skolan, en fd, andra myndigheter etc. Ofta vill inte vh se eller ta ansvar för att
det inte fungerar i skolan. Detta kan ju i o för sig vara ett rent skolproblem men ofta
brukar de problem som barnet visar i skolan "slå igenom" mer och mer på hemmasituationen också. När skolan och vh backar upp varandra det är då det lyckas, nätet runt eleven behöver vara tätt utan luckor...
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Eftersom jag inte arbetar så mycket med gruppen barn/unga i skolan tänkte jag att
jag delar med mig om ett spännande projekt, ”koll på läget”, som jag lyssnade på
för några år sedan. Ett ganska omfattande projekt med det jag fastnade för mest
var att man inom särskolan testade att ha en arbetsterapeut, med kunskap om anpassning på arbetsplatser, som var med och följde särskoleungdomar på deras
praktikplatser i skolan. Var med och anpassa och såg till att ungdomen, utifrån sina
förutsättningar, hittade en så lämplig praktikplats med så lämpliga arbetsuppgifter
som möjligt.
Arbetsterapeuten bedömde då även funktion och följde eleverna under hela gymnasiet. Det mynnade ut i att särskole-eleverna kunde slussas mycket mer korrekt efter
sin student. Läkare fick bra underlag som stöd vid LUH, Försäkringskassan fick bra
underlag för att bedöma om nedsättning föreligger och aktivitetsersättning är aktuellt, Arbetsförmedlingen fick bra underlag och kunde jobba direkt med ungdomarna
som hade arbetsförmåga utan att behöva utreda dem först. Även dagligverksamhet
visste var de skulle lägga nivån på aktivitet för att stimulera ungdomen på bästa
sätt för bästa utveckling. En bättre träffsäkerhet i placering i arbetsuppgifter ökar
även
oddsen att personen får anpassad anställning på arbetsplatsen där de under
skoltiden praktiserat. Även föräldrarna fick en bättre kunskap om sina barns förmågor och oförmågor i arbetslivet. Detta arbete kan utvecklas på många sätt men
kärnan enligt mig är att våga tänka och utveckla fler kompetenser i skolan för arbete med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer för att komplettera lärarna. ”Koll på läget:s” erfarenheter användes sedan i ett nytt projekt ”Mera koll” för
gymnasie-elever med en diagnos inom AST. Jag vet dock inte om det projektet fortfarande är i gång eller vad resultatet blivit.
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Analys och utvecklingsområden
Följande punkter/frågor har uppkommit under arbetets gång antingen via enkätsvaren eller
genom egna funderingar.















Det finns en risk att det brister i kommunikationen inom och mellan verksamheter.
Verksamheter känner inte till varandras uppdrag, vilket bidrar till att familjer inte blir
hänvisade eller informerade i tillräcklig omfattning. En samordnare för barn med NPFsvårigheter efterfrågas.
Alla barn och unga ingår inte i målgruppen som beviljas enligt LSS, utan de hänvisas till
bistånd enligt SoL. Detta kan medföra att många barn och unga inte beviljas bistånd, ex
kontaktperson, korttidsboende etc. Biståndsenheten beslutar enbart enligt LSS och
individ- och familjeomsorgen (IFO) enligt SOL. Skulle det underlätta och vara möjligt om
biståndsenheten kunde fatta alla beslut, både enligt LSS och SoL, för dessa barn och
unga?
Under arbetet med rapporten har socialtjänsten gjort en omorganisering och kan nu
hantera denna svårighet. Biståndsenheten kan numera besluta om insatser enligt SoL.
Vilka grundkrav på kompetens finns för de som jobbar närmast barn och unga med
NPF-svårigheter? Efterlevs kravnivån efter beslut i Fyrbodal om en gemensam Kompetens och titulatur för bas-personal inom LSS/funktionshinder, socialpsykiatri samt vård
och omsorg samt efter beslut i BUN om en lägsta kravnivå på barnskötarutbildning för
barn 1-13 år?
Vid senaste nationella prov för år 6 ingick det att eleverna skulle skriva en uppsats på
engelska om en kamrat. Vad skriver de elever som inte har någon kamrat? Hur ska
skolan tackla detta?
För att barn och unga med NPF-svårigheter ska få rätt stöd behövs kunskap om hur
bemötande, förhållningssätt, rutiner och strukturer behöver anpassas inom verksamheter och organisationer. Men det är också så att det stöd som dessa barn och unga behöver fungerar även bra för andra, ex vid psykisk ohälsa.
Samverkan mellan verksamheter och god utbildning är förutsättningar för att ett
kvalitativt stöd ska kunna ges till barn och unga med NPF-svårigheter. I stort sett all
samverkan bör ske via Västbus- riktlinjer, speciellt sedan målgruppen utvidgats. Men
under förra året erhöll endast 61 barn och unga möten enligt Västbus- riktlinjer i
Vänersborg. I enkätundersökningen var alla positiva till Västbus, förutom två vid
elevhälsan.
Varje verksamhet uppmanas att se över insatser och rutiner kring målgruppen.
Görs tillräckligt och vilka tidiga insatser erbjuds? Vad görs om pågående insatser inte
fungerar, hur tacklas det internt? Hur kan samverkan utvecklas?
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Utifrån att det regelbundet forskas inom området finns det behov av kontinuerlig
fortbildning för all personal, inklusive chef. Om det uteblir finns det en risk att
utbildningsnivån blir olika inom en verksamhet, och därmed också risken för olika
bedömningar och arbetssätt. För att förändra ett arbetssätt/en metod behövs,
förutom föreläsningar, även utbildning och metodstöd/handledning. Fortbildningen bör
vara alltifrån riktad till gemensam med andra verksamheter, och gärna tillsammans med
brukarföreningarna. Fortbildning/utbildning behövs på bas- och fördjupningsnivå samt
för vissa spetskunskap, som följ upp med workshops.
Basnivå: målgruppen är alla
Fördjupningsnivå: behovsstyrd och riktad mot verksamhet
Spetsnivå: vissa verksamheter eller vissa personer inom en verksamhet

Förslag till ökad kunskap och fördjupad samverkan kring barn och
unga med neuropsykiatriska svårigheter
Deltagare
Ledningsgruppen för arbetet (enligt uppdragsblanketten på sidan 3) har diskuterat hur
ökad kunskap och fördjupad samverkan kan ske i Vänersborg för målgruppen och kommit
fram till nedanstående förslag.
Ledningsgrupp för arbetet:
Maria Tapper Andersson
Peter Martinsson
Lena Ericsson
Tomas Granat
Yvonne Åsberg

Socialförvaltning, IFO
Socialförvaltning, OoF
Barn- och utb förvaltning, Elevhälsa
Barn- och utb förvaltning, Grundskola åk 7-9
Kunskapsförbundet Väst

Adjungeras:
Eva-Marie Nylander
Theresia Jöngren
Lena Larsson/Anna-Karin Olin
Helena Tjerneng

Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomspsykiatrin
Primärvården
Ungdomsmottagningen

Begränsning
Förslaget är begränsat till uppdraget. Om Samverkan Vänersborg önskar ytterligare
förslag får annat uppdrag ges till Ledningsgruppen för arbetet och processledaren.
Förslag
Förslaget är framtaget av verksamhetsrepresentanter i Ledningsgruppen för arbetet, se
ovan.
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Förslaget till ökad kunskap och fördjupad samverkan bygger dels på befintliga insatser och
dels på nysatsning. Det innebär fyra olika delar:

1. Grundutbildning i Västbus och SIP
Sedan hösten 2014 har en grundkurs erbjudits till alla anställda inom kommun och
regionen, som arbetar med barn och unga (0 – 20 år) och som i sitt dagliga arbete kommer
i kontakt med Västbus och SIP. Grundutbildningen är om 4 timmar och tyngdpunkten ligger
på Information och innehåller:
* Information om Västbus - Vad, hur, varför, när?
• Samarbete – vikten av samarbete
• Förarbete – samtycke, kallelse, rutin om att prata med barn och förälder
Detta är en rutin i Vänersborg.
• Mötet – vad behöver man tänka på som mötesledare?
• Samordnad Individuell Plan, SIP - varför och dokumentation
• Rutinen för familjehemsplacerade barn mellan förskola/skola och socialtjänst.
• Vinjettarbete – lära känna varandras verksamheter. Samsyn, Samverkan och Svårigheter
Grundutbildningen erbjuds vid minst ett tillfälle per termin och hålls i samverkan mellan
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

2. Fördjupningsutbildning i Västbus och SIP
En fördjupningsutbildning vänder sig till alla anställda inom kommun och region, som arbetar med barn och unga (0 – 20 år) och som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med
Västbus och SIP, samt gått grundutbildningen och arbetat med Västbus och SIP under
minst ett år.
Fördjupningsutbildningen är om 2 timmar och tyngdpunkten ligger på diskussion.
Fördjupningsutbildningen erbjuds vid minst två tillfälle per termin och hålls i samverkan
mellan region och kommun.

3. Samverkan Vänersborg bjuder in till en fortbildningsdag om Västbus
Sedan årsskiftet är Västbus organiserat att ingå i Samverkan Vänersborg. En gång om året
ska man på lokal nivå erbjuda fortbildning inom Västbus till alla anställda inom kommun och
regionen, som arbetar med barn och unga (0 – 20 år) och som i sitt dagliga arbete kommer
i kontakt med Västbus. Förutom anställda är det viktigt att även chefer, politiker från
Samverkan Vänersborg och brukarföreningar bjuds in till dagen.
Fortbildningsdagen under 2018 ska handla om information om verksamheternas mål, insatser, uppdrag och eventuella utvecklingstankar. Varje verksamhet inom kommun och region
presenterar sig under cirka 30 minuter.
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4. Fortbildning om Neuropsykiatri
Fortbildning som vänder sig till alla anställda inom kommun och region, som arbetar med
barn och unga (0 – 20 år). Fortbildningen hålls helt eller mestadels av personal inom kommun och region, under antingen en heldag eller två halvdagar. Ett samarbete med brukarföreningarna ska vara med i planeringen.
I Samverkan Vänersborgs anda är det viktigt att fortbildning ges övergripande och att ta till
vara den kunskap som finns inom kommun och region. Det finns många anställda med
specialistkompetens inom området som kan hålla i fortbildning på olika nivåer och olika
personalgrupper.
I förslaget ingår även inbjudan av extern föreläsare.

Övrig fortbildning
Det är angeläget att regelbunden fortbildning om NPF-svårigheter sker inom varje
verksamhet för utifrån behov och grundkunskap och för den fortbildningen ansvarar
respektive verksamhet för. Fortbildningen kan delas in i olika nivåer:
Basnivå: målgruppen är alla
Fördjupningsnivå: behovsstyrd och riktad mot verksamhet
Spetsnivå: vissa verksamheter eller vissa personer inom en verksamhet
.
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Tips på länkar till föreläsningar, bra hemsidor, litteratur mm
Länktips
http://urplay.se/sok?play_category%5B%5D=F%C3%B6rel%C3%A4sningar&product_type=program&view=&age=&type=&query=autism På UR play kan söka på olika
ämnesord t.ex. autism, låg affektivt bemötande och få upp sevärda dokumentärer och
föreläsningar.
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx En kunskapsguide som
vänder sig till personal.
Kommunikations stöd, Bildstöd
http://bildstod.se Här kan man skapa bildstöd gratis med bilder eller egna fotografier.
https://widgitonline.com/ Här kan man prova Widgit, symboldokument, bildkort, scheman
http://www.dart-gbg.org/tips_material/
http://www.ritadetecken.se/about/service Här finner du ritade bilder från teckenspråket.
Hemsidor
Attention- förening som verkar för ökad kunskap kring NPF.
http://attention-uddevalla.se/
http://attention-riks.se/
Bo Hejlskov Elvén
http://hejlskov.se/
Autism och asperger förbundet
http://www.autism.se/
http://www.autism.se/fyrbodal
Specialpedagogiska skolmyndigheten
https://www.spsm.se/
Internetkurs
http://kurs.e-autism.se/ Autism och asperger förbundet har en mycket bra gratis webb kurs som
ger dig ökade kunskaper kring autism.
Litteratur
 Elvén, Bo Hejlskov: Beteendeproblem i skolan.
 Elvén, Bo Hejlskov & Wiman, Tina: Barn som bråkar. Att hantera känslostarka barn i vardagen.
 Ross W Greene: Vilse i skolan
 Gerland/Aspeflo: Barn som väcker funderingar
 Kenth Hedevåg: När mallen inte stämmer
 Lara Honos-Webb: Så lyfter du upp styrkorna hos barn med ADHD
 Kenneth Hall: Aspergers syndrom, universum och allt annat
 Lisbeth Iglum Rönhovde: Tål min tics TACK
 Martin Kutscher: Barn med överlappande diagnoser
 SKL: Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
 Elisabet von Zeipel: Asperger och stress; Inte bara Anna
 Gunilla Carlsson Kendall: Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?
Podcast
NPF-podden med Bo Heiljskov och Ulrika Aspeflo
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