Neuropsykiatrisk resurs och samverkan
Beskrivning av satsning
Målgruppen för satsningen är ungdomar och unga vuxna mellan 15-24 år som är folkbokförda i Örebro kommun.
Satsningen riktar sig till ungdomar som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller
funktionsnedsättning. Inom målgruppen innefattas de som har Autismspektrumtillstånd (AST) såsom Aspergers
syndrom, OCD och Tourettes syndrom, men också personer med ADHD eller ADD. Dessutom kan ungdomar utan
diagnos, men med problematik som liknar de inom ovanstående diagnoser, få stöd från satsningen. Teamet arbetar
även med anhöriga och personal som möter målgruppen.
Satsningen pågår: 2015-09-01 – 2018-08-31.

Arbetssätt och metod
Satsningen genomförs av ett team bestående av två projektmedarbetare, en arbetsterapeut och en projektledare. Teamet
erbjuder individuella stödsamtal med utgångspunkt från det behov som ungdomarna har. Stödet är alltid individuellt
utformat och teamet använder olika former av kartläggningsverktyg för att utforma stödet utifrån den enskildes behov.
Fokus är att vägleda till rätt stöd, men också att ge stöd i att hitta strategier för att klara sin vardag. Teamet arbetar
aktivt med att sprida kunskap och information kring förhållningssätt och bemötande. Verksamheten är ett komplement
till redan befintliga insatser och verksamheter.

Förväntade effekter
Målet är att bidra till målgruppens förutsättningar till rätt insatser i ett tidigt skede, stöd och verktyg till att kunna leva
med och hantera sin problematik samt öka deras självständighet och livskvalitet. En viktig del av satsningen är att,
tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet, arbeta fram och utveckla arbetssätt som skapar
förbättrade förutsättningar för elever inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier. Verksamheter
som möter målgruppen ska också få ökad kompetens och kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och målgruppens
behov av stöd.
Medel beviljade: 6 200 000 kr.
Involverade förvaltningar: Förvaltningen för funktionshindrade och Förvaltningen för utbildning, försörjning och
arbete.

Mer information
Frågor om satsningen?
Kontakta projektledaren för Neuropsykiatrisk resurs och samverkan:
Annette Gustafsson, annette.gustafsson@orebro.se, 019-21 60 99
Frågor om sociala investeringar? Kontakta Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49
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