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Sammanfattning 
Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sociala 

svårigheter utgör en allt större grupp som ofta behöver omfattande stöd i skolan, 

hemmet och på fritiden. Ungdomarna och deras föräldrar får inte det 

samordnade stöd de behöver och kompetensen kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är inte tillräcklig för att de ska få rätt stöd och 

bemötande. 

I Norrköpings kommun startades 2013 ett treårigt projekt kallat NP-center 

genom ett samverkansavtal mellan vård- och omsorgskontoret, socialkontoret 

och utbildningskontoret med stöd av sociala investeringsfonden. Syftet var att 

genom samordning förbättra insatserna för ungdomar 13-23 år med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskerade att placeras i HVB- eller 

familjehem. NP-center består av ett korttidsboende och ett resursteam som 

arbetar nära ungdomarna (n=49) och föräldrarna i olika miljöer, i skolan, hemma 

och på fritiden. 

Genom en extern utvärdering har NP-center följts och resultatet visar att 

ungdomar och föräldrar är mycket nöjda med NP-center. Ungdomarna har ökat 

sin närvaro i skolan, måendet har förbättrats och ungdomarna tror att de kommer 

att klara sig bättre framöver tack vare stödet från NP-center. Föräldrarna 

upplever att de fått det stöd de behöver och deras vardagsliv och mående har 

förbättrats. Handläggare och skolpersonal ser goda resultat av NP-center och 

representanter från de olika verksamheterna har hittat sätt att samverka som 

gynnar ungdomarna och familjerna. 

Framgångsfaktorer med NP-center är det holistiska arbetssättet där 

medarbetarna vänt sig till hela familjen och funnits med på alla ungdomens 

arenor. De individuella lösningarna som skapats för varje ungdom och 

medarbetarnas kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är andra 



 
 
 
faktorer som gett goda resultat liksom att flera professioner inom NP-center har 

kopplats på samtidigt i nära samarbete.  

Vid en fortsättning av NP-center behöver förutsättningarna för samarbete mellan 

resursteam och korttidsboende förbättras. Tidiga insatser rekommenderas för 

målgruppen varför åldersgränsen för NP-center bör sänkas till exempelvis åtta 

år. NP-center har i sitt uppdrag att vara ett kompetens- och utvecklingscenter 

vilket inte har kunnat prioriteras under projekttiden. Framöver behöver den 

delen utvecklas då det visat sig finnas en stor efterfrågan och ett omfattade 

behov av neuropsykiatrisk kompetens i de olika verksamheterna. 
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1. Inledning 
Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter att 

klara de krav som ställs hemma, i skolan och på fritiden (Barkley, 2014). Många 

av ungdomarna och deras föräldrar har dessutom en stor social problematik och 

de har ofta inte erhållit det stöd och de anpassningar de har laglig rätt till 

(Socialstyrelsen, 2008). Familjerna är i stort behov av att flera aktörer 

samverkar. Långsiktiga satsningar på dessa ungdomar och samordning av 

resurserna har visat sig minska mänskligt lidande och är ekonomiskt lönsamma 

(Ginsberg, Hirvikoski & Lindefors, 2010), varför sociala investeringar riktade 

till målgruppen förordas (Socialstyrelsen, 2014). Ambitionen att utgå från 

individen och ett helhetsperspektiv har funnits, men i praktiken ställer detta stora 

krav på huvudmännen och de professionella som ska samordna insatserna. I 

projektet NP-center har socialkontoret, utbildningskontoret och vård- och 

omsorgskontoret i Norrköpings kommun gemensamt utformat en verksamhet 

med syfte att på ett sammanhållet sätt stödja och samordna insatserna till 

ungdomar 13-23 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras 

familjer. Förhoppningen är att stödet ska förenkla för ungdomen i vardagen; i 

skolan, hemma liksom på fritiden. Vad har NP-center inneburit för ungdomarna 

och föräldrarna? Hur har samordningen och samverkan mellan de tre kontoren 

fungerat? Denna utvärdering syftar till att beskriva resultatet av den samverkan 

som skett i och med NP-center.  
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2. Bakgrund 

2.1. Neuropsykiatri 
Det övergripande begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar 

en rad olika tillstånd som ger symtom från barndomen såsom exempelvis 

ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och tvångssyndrom 

(American Psychiatric Association, 2013). Dessa tillstånd överlappar delvis 

varandra och kombinationer av dem är vanliga. Begreppet neuropsykiatri kan 

vara problematiskt då det kan vidgas till att även omfatta andra psykiska 

nedsättningar som har att göra med nervsystemet (Gillberg, Fernell och Råstam, 

2015). I denna utvärdering avses i första hand ADHD och 

autismspektrumtillstånd utan intellektuella nedsättningar, då begreppet används. 

Prevalensen i befolkningen är för ADHD ca 5 % hos skolbarn (Simon, Czobar, 

Balint et al., 2009) och för autismspektrumtillstånd ca 1 % (Baron-Cohen et al, 

2009). Vanliga problem vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll, kommunikation och socialt 

samspel (Barkley, 2014). Begåvningen är ofta ojämn vilket medför att en individ 

kan ha stora svårigheter med en aktivitet men fungera utmärkt i andra 

aktiviteter. Många ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har 

svårt att nå målen i grund- och gymnasieskolan (Blasé, 2009) och de flesta har 

kognitiva och sociala svårigheter hemma och på fritiden (Barkley, 2014).  

Anhöriga till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgör ofta 

ett stort och viktigt stöd och det är väsentligt att de tidigt inkluderas i stöd och 

behandling (Socialstyrelsen, 2014). Föräldrar till ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever ofta bristande socialt stöd 

och utanförskap (SBU, 2013). 
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Genom att tänka mera långsiktigt och bättre samordna resurser i de 

verksamheter som möter ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar skulle stora socioekonomiska besparingar göras 

(Ginsberg, Hirvikoski & Lindefors, 2010). Forskning visar att neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är betydligt vanligare i socioekonomiskt svaga grupper 

och hos personer med lägre utbildning (Smer, 2015). Eftersom ärftligheten vid 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är hög finns ofta problematiken hos 

både barn och föräldrar vilket kan medföra att föräldrarna inte alltid klarar att 

erbjuda det extra stöd som barnet behöver (Dalsgaard et al, 2013). Föräldrar till 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har i högre grad psykisk 

ohälsa, arbetslöshet, social utsatthet och ansträngd ekonomi (Socialstyrelsen, 

2014). Att växa upp i en socialt utsatt miljö i kombination med att ha ADHD 

medför dubbel risk att utveckla kriminalitet, missbruk och andra problem i 

vuxenlivet (Smer, 2015). Ibland är ungdomens problematik så svår att 

föräldrarna inte reder ut situationen och en placering inom hem för vård och 

boende (HVB) är nödvändig med stora kostnader som följd. Ungdomar med 

ADHD har i socioekonomiska beräkningar visat sig kosta samhället stora 

summor om inte adekvat stöd erhålls. Om tidiga insatser sätts in som förhindrar 

en fortsatt negativ utveckling hos ungdomen ses förutom vinster i mänskligt 

lidande även stor ekonomisk lönsamhet. Sociala investeringar som satsas på 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förordas därför 

(Socialstyrelsen, 2014). 

2.2. Interventioner vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
Interventionerna vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är delvis 

gemensamma och delvis diagnosspecifika. Alla interventioner behöver 

individanpassas och riktas mot livets alla områden såsom hemmet, skolan och 
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fritiden. Socialstyrelsen sammanställde 2014 ett kunskapsstöd för stödinsatser 

vid ADHD där en kombination av pedagogiska och psykosociala stödinsatser 

och kognitiva hjälpmedel förordas. Vikten av samordning av insatser från olika 

aktörer poängteras. När det gäller specifika behandlingsmetoder finns det en 

uppsjö varav flera har visat goda resultat i praxis men det saknas evidens, 

framförallt på grund av att det genomförts begränsat med vetenskapliga studier.  

 

Enligt skollagen (2010:800) har alla elever rätt att få det stöd de behöver för att 

klara skolan. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan 

stödet bestå av stödperson, undervisning i mindre grupp, rensning av stimuli i 

miljön eller särskilt pedagogiskt förhållningssätt exempelvis tydlighet i 

kommunikation (Gillberg, Fernell och Råstam, 2015). 

Miljön i skolan utgör ett hinder för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Bolic et al, 2015a). Förutom stöd med skolarbete 

behöver elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dessutom 

exekutivt stöd med att exempelvis initiera, planera, strukturera och avsluta 

uppgifter. Ungdomar utan ADHD ägnar sig i högre utsträckning åt meningsfulla 

fritidsaktiviteter, träffar kompisar, utför sportsliga aktiviteter och läser mera än 

ungdomar med ADHD (Bolic, et al, 2015b). Stödet i skolan behöver vara både 

pedagogiskt, socialt och emotionellt (Bolic et al, 2015a) och stödet tillgodogörs 

om samarbete sker mellan skola, föräldrar, elever, specialpedagoger och andra 

aktörer. Utöver det behövs ofta praktiskt stöd i form av exempelvis föräldrar 

som väcker på morgonen. För ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ofta övergången mellan olika skolstadier och mellan 

skola och arbetsliv stor inverkan på den fortsatta skolgången och möjligheterna 

att etablera sig på arbetsmarknaden (Hellberg & Kjellberg, 2012). I övergångar 

mellan de olika stadierna är en rad aktörer involverade och det är av stor vikt att 

dessa samverkar. 



 
 
 

9 
  

Enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453), kan ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar få stöd av kommunen för att kunna delta i samhällslivet 

och leva som andra. Socialtjänstens verksamhet ska arbeta utifrån en helhetssyn 

och i samverkan med andra aktörer i samhället (3 kap. 5 § SoL). 

Autismspektrumtillstånd ger tillgång till insatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) som utöver ordinarie 

lagstiftning består av tio insatser exempelvis korttidstillsyn och ledsagarservice. 

Vid lågaffektivt tankesätt och bemötande ansvarar den som ger stöd för att själv 

anpassa krav, förväntningar och ramar för att individen ska kunna uppnå önskat 

beteende (Greene, 2014). Utgångspunkten är att den som kan göra rätt gör det. 

Eftersom ett beteende aldrig uppstår i ett vakuum utan alltid i samspel med 

omgivningen är det där anpassningar bör ske. Genom att utgå från individens 

resurser och problem kan anpassningar exempelvis genomföras i den fysiska 

miljön, i den sociala miljön genom bemötandet eller genom att anpassa 

aktiviteten (Kielhofner, 2008).  

2.3. Projekt, utvecklingsområden och forskning 
I projektet Ut i jobb prövades en modell för arbete och studier för personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I utvärderingen av projektet konstateras 

att samverkan mellan och inom organisationer är ett utvecklingsområde 

(Gustafsson, 2013) liksom att det tar tid för en ny verksamhet att hitta 

fungerande arbetssätt. Handledning och styrning hade underlättat arbetet liksom 

delat ansvar mellan parterna i samverkan.  

I projektet Familjer i socialtjänsten som genomförts i Linköping visade det sig 

att av de familjer som hade kontakt med socialtjänsten hade ungefär 36 % av 
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barnen en diagnos varav cirka 25 % hade neuropsykiatrisk diagnos (Davidsson 

& Bredmar, 2012).  

På Karolinska institutet pågår ett projekt med titeln "Transition och case-

management vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" (Berggren, 2016). 

Syftet med projektet är att ge stöd i övergången till vuxenlivet för att förebygga 

utanförskap och marginalisering på arbetsmarknaden för unga vuxna med 

ADHD och autismspektrumtillstånd.  

Det pågår flera projekt nationellt som syftar till att öka elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningars delaktighet och inflytande i 

skolmiljön. Forskningen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

liksom den kliniska erfarenheten ökat dramatiskt de senaste åren och 

möjligheterna till förståelse från omgivningen samt stöd och behandling har 

aldrig varit bättre (Statens medicinsk-etiska råd, 2015). I praktiken har det 

tidigare dock visat sig att många inte får den behandling de har rätt till (Brar & 

Flyckt, 2006). Mera kunskap behövs när det gäller bland annat effekterna av 

pedagogiska stödinsatser. 

2.4. NP-center 

2.4.1. Bakgrund till NP-center 
Under 2012 sökte och beviljades vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och 

utbildningskontoret medel från Norrköpings kommuns sociala investeringsfond 

för att gemensamt driva samverkansprojektet NP-center, där NP står för 

neuropsykiatri. Under 2013 genomfördes en förstudie med syfte att skapa en 

gemensam utgångspunkt för projektet genom att precisera målgrupp, planering 

och metoder (Ågren, 2013). Resultatet av förstudien visade höga ambitioner och 

förväntningar på förbättrade livsvillkor för ungdomar och unga vuxna med 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stöd till föräldrar. Stor betydelse 

läggs vid helhetssyn, att hitta nya arbetsformer och metoder, tänka i nya banor 

samt vikten av att samverka.  

Syfte, mål, målgrupp, antagningsprocedur, innehåll i verksamheten samt 

uppdragsorganisation för NP-center finns dokumenterat i en 

uppdragsspecifikation där nedanstående utdrag, punkterna 2.4.2.-2.4.7. är 

hämtade från. 

2.4.2. Syfte med NP-center 
Det övergripande syftet med projektet är att nämndernas insatser är så 

samordnade att gränserna dem emellan suddas ut. Projektet ger barn och 

ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik samt 

deras familjer ett så kvalitativt stöd så att;  

 antalet nyplacerade ungdomar ska efter tre år efter verksamhetens start ha 

minskat i jämförelse med antalet placerade i samma målgrupp då 

verksamheten startade, 

 föräldrar till ungdomar i verksamheten anser att de fått ett adekvat stöd på 

”hemmaplan”,  

 ungdomarna har förbättrat sina skolresultat, 

 ungdomarna ska efter avslutad utbildning få arbete eller annan 

meningsfull sysselsättning.  

2.4.3. Mål med NP-center 
Målsättningen med NP-center är att genom samordning av stödinsatser från de 

olika nämnderna under en begränsad tidsperiod; 
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 utveckla stöd till familjer så att deras vardagsliv fungerar, 

 utveckla skolans verksamhet så att den fungerar för barn och ungdomar 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

 utveckla redskap till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning så att de så småningom kan klara sitt vuxenliv så 

självständigt som möjligt, 

 utveckla arbetsmetodik för nämndernas verksamheter. 

NP-center ska kännetecknas av nytänkande och okonventionella lösningar. 

Verksamheten har ett ansvar för utveckling av evidensbaserade arbetsformer och 

metoder samt uppföljning och omprövning av dess effekter. Verksamheten ska 

följa aktuell utveckling och forskning som sker inom socialtjänst, skola, 

behandling med mera. Den ska även samverka med andra, såsom framförallt 

landstinget (Region Östergötland).  

2.4.4. NP-centers målgrupp 
Målgrupp i NP-center är ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller problematik i åldern 13-23 år som har svårigheter att 

klara sin skolgång i kombination med social problematik, riskbruk eller annat 

riskbeteende, där familjen har behov av stöd och avlastning. I målgruppen ingår 

inte personer med aktivt missbruk, kriminalitet, utvecklingsstörning eller 

personer som får vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen 

om rättspsykiatrisk vård (LRV). Beslut kan omprövas om förhållanden ändras. 

2.4.5. Antagning till NP-center 
Utredning inleds i den nämnds verksamhet som identifierat behovet. Ungdomen 

ska vara aktuell hos minst två nämnders verksamheter. Utredningen görs av 

LSS-handläggare och/eller socialsekreterare och kompletteras med en 
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kartläggning och beskrivning av ungdomens skolsituation som görs av skolans 

elevhälsoteam samt aktuellt åtgärdsprogram. Antagningsgruppens representanter 

är de som den egna förvaltningen kan vända sig till med frågor. 

Antagningsgruppen består av enhetschef för NP-center, koordinator inom vård 

och omsorg, enhetschef för socialkontorets utförarenhet barn och unga, 

stödsamordnare barn och ungdom, specialpedagog från gymnasieskolans 

mottagningsgrupp och NP-centers psykolog. Utifrån utredningar och underlag 

om den enskildes situation kopplat till NP-centers uppdrag beslutar 

antagningsgruppen om verksamheten ska erbjudas ungdomen. 

Antagningsgruppen ska sedan se till att alla berörda får den information som 

behövs för att kunna påbörja stödet. 

2.4.6. NP-centers innehåll  
NP-center består av ett korttidsboende och ett resursteam. Korttidsboendet 

Hjalmar Lundgrens gata 119-125, härefter kallat Hjalmar, är en verksamhet som 

tar emot personer som fått beslut enligt SoL eller LSS. I och med det har de ett 

utökat uppdrag i jämförelse med andra korttidsboenden som finns inom vård- 

och omsorgskontoret. Verksamheten på Hjalmar startades hösten 2013 som den 

första delen av NP-center. Under hösten 2013 tillhörde även korttidsboendet 

Frans Bloms gata NP-center men i december beslutade förvaltningsdirektörerna 

att Frans Bloms gata inte ska ingå i NP-center. Hjalmar ska ge miljöombyte, 

planerad och akut avlastning, föräldraträffar, fritidsaktiviteter, träningsboende 

och stödja övergången till vuxenlivet. På Hjalmar arbetar sju stödpedagoger med 

varierande akademisk yrkesbakgrund. 

Den andra delen av NP-center som utgörs av Resursteamet försenades och 

kunde inte starta som planerat under 2013. Oklarheter kring var anställningarna 

skulle administreras förhalade processen och först i augusti 2014 anställdes de 

sju medarbetarna; en arbetlivskonsulent, två familjepedagoger, en psykolog, två 
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specialpedagoger och senare även en elev- och samtalscoach. Av Resursteamet 

ska ungdomarna i NP-center få ytterligare stöd i sin skolgång genom att 

specialpedagogerna ska kunna handleda ungdomens ordinarie lärare och stödja 

ungdomens skolsituation överlag. Det kan handla om att anpassa för ungdomen, 

hitta en arbetsgång och miljö som fungerar med mera. Eftersom pedagogerna 

inte har enhetschefen för NP-center som sin närmsta chef är närheten till NP-

center extra viktig. Rutiner upprättas så att de ingår som en del i verksamheten 

NP-center. Inom NP-center erbjuds vid behov ungdomens familj stöd och 

behandling i hemmet av familjepedagog. Familjestödet utgår från ett 

psykosocialt arbetssätt och erbjuder exempelvis praktiska-pedagogiska insatser, 

vilket innebär att tillsammans med familjen hitta rutiner och strategier så att 

familjen kan få en fungerande livssituation och vardag. Psykologen har som 

uppdrag att stödja ungdomen och dennes familj utifrån deras behov och vara 

konsultativt stöd i skolan. Arbetslivskonsulentens uppdrag är att aktivt söka efter 

arbetsplatser som kan ta emot ungdomen med målet att få och behålla ett arbete 

och därmed en egen försörjning.  

2.4.7. Uppdragsorganisation inom NP-center 
Beställare av uppdraget är vård- och omsorgsdirektören, socialdirektören och 

utbildningsdirektören i Norrköpings kommun. Projektet pågår i tre år 

2013.09.01–2016.08.31 och leds av en projektledare som även är enhetschef för 

NP-centers personal, förutom skolans pedagoger. Projektledaren/chefen har en 

75 % -tjänst för detta uppdrag. Projektet har en ledningsgrupp som består av 

representanter från de olika förvaltningarna. 

2.5. Utvärderingsuppdraget 
Syftet med utvärderingen är att ta reda på huruvida NP-center uppnår de syften 

och mål som anges i uppdragsspecifikationen. Målet är att utvärdera NP-center 
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utifrån ett organisations- respektive individperspektiv. Utvärderingen genomförs 

som en följande och lärande utvärdering. Återkoppling till ledningsgrupp 

kommer därför att ske regelbundet. Data som samlas in av utvärderaren och 

medarbetare i NP-center bearbetas kontinuerligt och kommer att ingå i 

slutrapporten. Utvärderaren avrapporterar kontinuerligt enligt överenskommelse 

till styrgruppen för NP-center under projekttiden. Denna utvärderingsrapport 

skrivs vid projekttidens slut och redovisas i februari 2016. 
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3. Syfte 
Syftet med utvärderingen är att beskriva resultaten av projektet NP-center 
utifrån nedanstående frågeställning. 

3.1. Frågeställningar  
Frågeställningar angående organisation: 

- Hur har samverkan och samordningen av insatserna fungerat? 

- Hur fungerar styrning och ledning? Vilka utmaningar och fördelar innebär 
det att projektledare och chef är samma person? 

- Hur sker förankringen av projektet på politisk-, lednings-, samt 
verksamhetsnivå? 

- På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och 
utvecklingscenter? Har projektet bidragit till utveckling av 
okonventionella lösningar och evidensbaserade metoder och i så fall på 
vilket sätt?  

Frågeställningar angående individperspektiv: 

- Har de mål som beskrivs i uppdragsspecifikationen uppnåtts? Kan 
framgångsfaktorer och försvårande faktorer identifieras? 

Målen som beskrivits i uppdragsspecifikationen ovan, under rubrik 2.4.3. har 

tillsammans med medarbetare i Resursteamet bearbetats och brutits ner till 

mätbara, mindre omfattande mål. 
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4. Metod 
Denna utvärdering hade en kvalitativ och en kvantitativ ansats och 

utvärderingens upplägg var lärande och värderande. Metoden bestod av flera 

delar och för att ge en överblick över dessa sammanställdes i tabell 1. Även 

resultatet presenterades utifrån dessa rubriker. Sidhänvisning till metod- och 

resultatdel för varje rubrik anges. 

Tabell 1. Disposition av metod och resultat. 

Rubrik Metod sidhänvisning Resultat sidhänvisning 

Beskrivning av 

ungdomarna 

16 22 

Beskrivning av 

arbetsmetod 

17 23 

Enkäter till ungdomar 17 25 

Enkäter till föräldrar 18 26 

Skolnärvaro 18 26 

Förändring för 

ungdomarna över tid 

19 27 

Gruppintervjuer: 

- Föräldrar 

19 31 
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- Blandad personal 

från olika 

verksamheter 

20 40 

- Skolpersonal 21 47 

- Medarbetare 

Hjalmar 

21 56 

- Medarbetare 

Resursteamet 

21 60 

- Antagningsgrupp 21 68 

- Ledningsgrupp 22 79 

Ekonomisk uppföljning 22 83 

  

4.1. Beskrivning av ungdomarna 
För att ge en bild av deltagarna, det vill säga ungdomarna i NP-center, 

genomfördes dokumentationsgranskning av verksamhetsberättelser, 

månadsrapporter, flödesschema, statistik från antal placerade etcetera, av 

utvärderaren. Alla dokument som granskades var avidentifierade. Resultatet av 

kartläggningen sammanställdes och redovisades som en deskriptiv del. 

4.2. Beskrivning av arbetsmetod 
För att kunna besvara frågeställningen huruvida NP-center arbetar med 

okonventionella lösningar och evidensbaserade metoder har de metoder som 

använts i projektet kartlagts. Medarbetarna på Hjalmar fyllde månadsvis från 
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september 2014 till december 2015 i antal arbetsuppgifter de utfört under 

rubrikerna ”Aktiviteter med ungdom”, ”Aktiviteter vid ledsagning”, ”Stöd till 

ungdom”, ”Struktur och planering”, ”Föräldrastöd”, ”Möte”, ”Utbildning” och 

”Övrigt”. Medarbetarna i Resursteamet fyllde i ett likande dokument under 

perioden september 2014 till december 2015 med rubrikerna ”Ungdomssamtal”, 

”Föräldrasamtal”, ”Familjesamtal”, ”Handledning”, ”Möte”, 

”Kompetensutveckling” och ”Kontakt/Övrigt”. Resultatet av kartläggningen 

sammanställdes kvantitativt och redovisades som en deskriptiv del. 

4.3. Enkäter till ungdomar 
Som en del av NP-centers eget uppföljningsarbete med lokal evidens, LOKE, 

konstruerade medarbetare i Resursteamet en enkät (bilaga 1) till ungdomarna i 

NP-center. Enkäten bestod av 16 påståenden och svarsalternativen av en 6-

gradig skala, där 1=instämmer inte alls och 6=instämmer helt. Vid varje 

påstående fanns möjlighet att fritt skriva en kommentar. Enkäten delades ut i 

januari 2015 av medarbetarna i Resursteamet till alla inskrivna ungdomar med 

pågående stöd från NP-center (n=20). De som behövde stöd för att fylla i 

enkäten fick det av medarbetarna i Resursteamet, av andra professionella eller 

av föräldrarna. Avsikten var dock att det var ungdomarna själva som skulle 

besvara enkäten utan att påverkas av den stödjande personen. Enkäten 

besvarades anonymt och lades sedan i kuvert som förseglades och distribuerades 

till utvärderaren som sammanställde resultatet. I december 2015 ombads de 

ungdomar (n=29) som då hade pågående stöd av NP-center att besvara samma 

enkät. Syftet med enkäten var att fånga ungdomarnas egna upplevelser av NP-

center samt undersöka eventuella förändringar över tid av upplevelsen av NP-

center. 
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4.4. Enkäter till föräldrar 
En liknande enkät (bilaga 2) som den ungdomarna besvarade, delades även ut 

till föräldrar. Enkäten bestod av 17 påståenden och svarsalternativen av en 6-

gradig skala, där 1=instämmer inte alls och 6=instämmer helt. Vid varje 

påstående fanns möjlighet att fritt skriva en kommentar. Enkäten delades ut i 

januari 2015 av medarbetarna i Resursteamet till föräldrarna till alla ungdomar 

med pågående stöd av NP-center (n=20). Enkäten besvarades anonymt och lades 

sedan i kuvert som förseglades och distribuerades sedan till utvärderaren som 

sammanställde resultatet. I december 2015 ombads de föräldrar till ungdomar 

(n=29) som då hade pågående stöd av NP-center att besvara samma enkät. Syftet 

med enkäten var att fånga föräldrarnas upplevelser av NP-center samt undersöka 

eventuella förändringar över tid av upplevelsen av NP-center. 

4.5. Skolnärvaro  
För att kartlägga eventuella förändringar vad gäller ungdomarnas betyg och 

närvaro i skolan fick specialpedagogerna i uppdrag att samla in betygs- och 

närvarouppgifter. Det visade sig vara svårare än beräknat då närvarouppgifter 

inte rapporteras enligt bestämmelser. För att ändå kunna få en bild av närvaron 

har specialpedagogerna utformat ett skattningsverktyg (bilaga 3) där de skattat 

närvaron för varje ungdom (n=21) som specialpedagogerna haft kontakt med, 

dels när ungdomen skrevs in i NP-center och dels när ungdomen varit inskriven 

i NP-center i sex månader. Specialpedagogerna har haft kontakt med ytterligare 

fyra ungdomar men dessa har av olika anledningar inte gått att skatta vid första 

eller andra tillfället beroende på att ungdomen i två fall slutat skolan för att söka 

praktik, en har börjat på daglig verksamhet och en av ungdomarna väntade på att 

börja ny skolform sex månader efter inskrivning då skattning skulle ha 

genomförts. 
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4.6. Förändringar för ungdomarna över tid 
För att synliggöra förändringar över tid hos ungdomarna som är antagna till NP-

center fylldes ett flödesschema i för varje ungdom (n=37) som antogs till NP-

center före 2015.06.30. Medarbetare och projektledare i NP-center nedtecknade 

med stöd av manualen Flödesschema för varje ungdom i NP-center (bilaga 4) 

följande uppgifter; Erbjudna och verkställda insatser före antagning, Erbjudna 

och verkställda insatser vid antagning, Insatser från NP-center efter antagning, 

Andra insatser efter antagning, Insatser från NP-center 2015.12.01, Andra 

insatser 2015.12.01, Förändringar för ungdomen fram till 2015.12.01, 

Förändringar för närstående fram till 2015.12.01, NP-center har slussat vidare 

till, Övriga kommentarer. 

4.7. Gruppintervjuer 
Gruppintervjuer med sju olika grupper genomfördes med syfte att samla in 

kvalitativa synpunkter, upplevelser, framgångsfaktorer och försvårande faktorer 

i och med NP-center utifrån frågeställningarna. Gruppintervjuerna utgick från 

olika frågor som anpassats till vad varje grupp förväntades kunna svara på. 

Samtliga grupper fick information om syfte med intervjun och frågorna som 

skulle diskuteras i förhand. De informerades också om att intervjuerna spelades 

in. Intervjuerna genomfördes i externa lokaler. Intervjuerna tog mellan två och 

två och en halv timme. Endast utvärderaren lyssnade på det inspelade materialet 

från de sju gruppintervjuerna. Citat som uppfattades motsvara svaren från 

deltagarna och kärnan i de diskussioner som hölls mellan intervjudeltagarna 

valdes ut och nedtecknades. Därefter bearbetades resultatet kvalitativt genom att 

citaten delades in i kategorier som namngavs efter innehåll och de citat som bäst 

speglade kategoriernas innehåll togs med i rapporten. Avsikten var att det inte 

skulle gå att utskilja vem av deltagarna i gruppintervjuerna som sagt vad. Vid de 
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tillfällen där det framgår har personen i fråga fått läsa citatet och godkänna det. 

Nedan följer en redogörelse för hur gruppintervjuerna gick till för varje grupp:  

4.7.1. Föräldrar  
Inbjudan (bilaga 5) skickades via post till föräldrar till ungdomar i NP-center 

med undantag för föräldrar till ungdomar som uttryckt en önskan om att kontakt 

inte ska tas med föräldern. I de fall där ungdomen var myndig skickades en 

särskild inbjudan med information om att samtycke från ungdomen krävdes för 

deltagande i intervjun. I något fall skickades inbjudan till familjehem. Tre 

föräldrar deltog i gruppintervjun och ytterligare tre föräldrar hörde av sig via 

telefon och besvarade på så vis frågorna. Två av de tre föräldrar som deltog i 

gruppintervjun hade myndiga barn och hade med sig skriftliga samtycken från 

dessa. Alla föräldrar som besvarade frågorna hade haft mycket kontakt med NP-

center. 

4.7.2. Blandad personal från olika verksamheter 
Inbjudan (bilaga 6) skickades via e-post ut till 19 personal från olika 

verksamheter som NP-centers medarbetare uppgett att de haft kontakter med i 

arbetet med ungdomarna. Medarbetarna uppmanades att namnge personer som 

uppskattningsvis hade skiftande åsikter, positiva som negativa, om NP-center. 

Två LSS-handläggare deltog i gruppintervjun. Flera personal kontaktade 

utvärderaren och meddelade att de inte hade möjlighet att delta i intervjun men 

att de gärna besvarade frågorna via e-post. Dessa personer var tre personal från 

Norrköpings nätverkslag utförarenheten, en socialsekreterare och en personal 

från barn- och ungdomspsykiatriska klinikens NP-team. Utvärderaren har även 

mottagit ett brev via e-post där 15 ungdomshandläggare och enhetschef på 

myndighetskontoret barn och unga lämnat synpunkter. Samtliga hade erfarenhet 

av samverkan med NP-center. 
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4.7.3. Skolpersonal 
Inbjudan (bilaga 7) skickades via e-post ut till 17 skolpersonal från olika skolor 

som NP-centers medarbetare uppgett att de haft kontakter med i arbetet med 

ungdomarna. Medarbetarna uppmanades att namnge personer som 

uppskattningsvis hade skiftande åsikter, positiva som negativa, om NP-center. 

Sex personer deltog i gruppintervjun varav tre specialpedagoger, en studie- och 

yrkesvägledare, en lärare och en elevcoach. Fyra av dem arbetade på privata 

skolor och två på kommunala. Samtliga hade erfarenhet av samverkan med NP-

center.   

4.7.4. Medarbetare Hjalmar 
Inbjudan (bilaga 8) skickades via e-post ut till de sju medarbetarna på Hjalmar. 

Samtliga sju deltog i gruppintervjun. 

4.7.5. Medarbetare Resursteamet 
Inbjudan (bilaga 8) skickades via e-post ut till de sju medarbetarna i 

Resursteamet. Gruppintervjun behandlade samma frågor som gruppintervjun 

med medarbetarna på Hjalmar. Samtliga sju deltog i gruppintervjun. 

4.7.6. Antagningsgrupp 
Inbjudan (bilaga 9) skickades via e-post ut till de sex deltagarna i 

antagningsgruppen. Fem av dem deltog i gruppintervjun, en deltagare hade 

förhinder. 

4.7.7. Ledningsgrupp 
Inbjudan (bilaga 10) skickades via e-post ut till de sju deltagarna i 

ledningsgruppen. Sex av dem deltog vid gruppintervjun och en deltagare, som 

var på semester, besvarade frågorna i efterhand via e-post. 
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4.8. Ekonomisk uppföljning 
Parallellt med utvärderingen av NP-center genomförs en ekonomisk uppföljning 

där kostnadsberäkningar sammanställs av en ekonom på Sociala investeringar. 

Resultatet av den ekonomiska uppföljningen sammanfattas i denna rapports 

resultatdel. 
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5. Resultat 

5.1. Beskrivning av ungdomarna 
I december 2015 var 49 ungdomar antagna till NP-center, 21 flickor och 28 

pojkar. De var födda mellan 1993 och 2002, åldersspannet var alltså 13-22 år 

och medelåldern var 17 år. En majoritet, 86 % av ungdomarna, var mellan 16 

och 19 år. 20 av ungdomarna hade ADHD-diagnos eller liknande och 26 var 

diagnosticerade med autismspektrumtillstånd. Av dessa hade 8 ungdomar 

kombinationen ADHD och autismspektrumtillstånd. Komorbida tillstånd var 

vanligt, fyra av ungdomarna hade diagnosen Tourettes syndrom, 13 ungdomar 

hade någon eller några andra diagnoser exempelvis ångesttillstånd, 

tvångssyndrom och depression. Sex av ungdomarna hade ingen diagnos utan 

bedömdes ha neuropsykiatrisk problematik. I ett fall var utredning ej möjlig att 

genomföra och i två fall var utredning pågående. Av de 49 antagna ungdomarna 

hade fem avslutats, fyra av dem hade placerats i HVB eller familjehem och en 

hade flyttat till annan kommun. I 16 av ärendena var LSS-handläggare 

inkopplad och i 37 ärenden socialsekreterare. I fyra av ärendena var både 

socialsekreterare och LSS-handläggare inkopplade. Under hela 2015 hade 18 av 

de antagna ungdomarna vistats regelbundet eller haft ledsagning av 

medarbetarna på Hjalmar. Resursteamet arbetade under 2015 med samtliga 44 

ungdomar som fortfarande var inskrivna i NP-center.  

5.2. Beskrivning av arbetsmetod 
Det kvantitativa resultatet av vilka insatser som utgör NP-centers arbetsmetod 

redovisas i sin helhet för Hjalmar i bilaga 11 och för Resursteamet i bilaga 12. 
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5.2.1. Arbetsmetod på Hjalmar 
De insatser som getts av medarbetarna på Hjalmar, det vill säga de metoder 

personalen på Hjalmar använt sig av under perioden september 2014 till och 

med december 2015 presenteras i figur 1. Totalt tolv medarbetare (sju tjänster 

som innehafts av tolv olika personer) och tre sommarvikarier har fyllt i 

Exceldokumentet. De vanligaste insatserna utgörs av aktiviteter med ungdomar 

och praktiska göromål. 

 

Figur 1 Arbetsmetoder på Hjalmar sep. 2014-dec. 2015. 

5.2.2. Arbetsmetod i Resursteamet 
De sju medarbetarna i Resursteamet har fyllt i Exceldokumentet där de insatser, 

det vill säga metoder de använt sig av under perioden september 2014 till och 

med december 2015 presenteras i figur 2. En stor del av insatserna bestod i 

externa möten exempelvis nätverksmöten eller enskilda möten med någon del av 

ungdomens nätverk. De interna mötena utgörs av möten kring ungdomar, 60 % 

internt i Resursteamet och 40 % tillsammans med medarbetarna på Hjalmar.   
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Figur 2 Arbetsmetoder i Resursteamet från sep 2014-dec. 2015. 

Resursteamet har även registrerat på vilket sätt de haft kontakt med ungdomar, 

föräldrar och nätverk. Under mätperioden september 2014 till december 2015 

hade 7750 kontakter registrerats. Av dessa var 40 % SMS, 27 % 

telefonkontakter och 33 % e-post.  

5.3. Enkäter till ungdomar 
Enkäten besvarades i januari 2015 av 13 ungdomar (65 % svarsfrekvens), sju 

flickor och sex pojkar mellan 15 och 18 år. Två av ungdomarna hade varit på 

Hjalmar. Resultatet visar att ungdomarna överlag var nöjda med NP-center. Ett 

resultat som sticker ut är att endast 18 % upplever att deras mående förbättrats 

genom NP-center. I övrigt positiva resultat, exempelvis: NP-center är 

lättillgängliga och bemöter ungdomarna med respekt. Medarbetarna upplevs 

kompetenta. 67 % upplever att familjens mående har förbättrats. Samtliga 
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ungdomar som svarat på enkäten upplever att medarbetarna lyssnar på dem och 

att NP-center och de själva arbetar mot samma mål. 55 % upplever att 

skolsituationen förbättrats. Samtliga upplevde att personalen på NP-center 

lyssnade på dem och att de arbetade mot samma mål. De kände sig i hög grad 

bemötta med respekt och personalen upplevdes som kompetenta. De påståenden 

som tar tid att förbättra så som att må bättre, att familjen ska må bättre och att 

skolsituationen förbättrats skattade de något lägre. Resultatet av enkäten 

redovisas i sin helhet i bilaga 13. 

Uppföljningsenkäten besvarades i december 2015 av 17 ungdomar (59 % 

svarsfrekvens), 6 flickor, 10 pojkar och en som valde att inte uppge kön. 

Åldersspannet var 14 till 22 år. Fem av ungdomarna hade varit på Hjalmar. 

Resultatet visade att ungdomarna även denna gång var nöjda med NP-center. 

Den här gången uppger 65 % att måendet har förbättrats genom NP-center vilket 

är en stor förbättring. Även familjens mående och skolsituationen hade 

förbättrats. Resultatet av enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 14. 

5.4. Enkäter till föräldrar 
Enkäten besvarades i januari 2015 av 22 föräldrar, 15 mammor och 7 pappor. 

Hälften av dem var förälder till en flicka och hälften till en pojke antagna till 

NP-center. Tio av föräldrarna hade ungdomar som varit på Hjalmar. Även 

föräldrarna var mycket nöjda med NP-center. Exempelvis: 85 % upplever att 

deras barn får större förståelse för sin livssituation genom NP-center. 85 % anser 

att deras barns mående förbättrats genom deltagande i NP-center. Samtliga 

föräldrar har förtroende för NP-center. 90 % upplever att familjens mående 

förbättrats genom NP-center. 85 % anger att familjens vardagsliv har förbättrats 

genom NP-center. 82 % anser att deras barns skolsituation förbättrats. 80 % 

anser att NP-center hjälp till att förbättra samarbetet mellan t.ex. BUP, Soc, LSS 
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och skola. Samtliga 22 föräldrar skulle rekommendera NP-center till andra. 

Resultatet av enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 15. 

Uppföljningsenkäten besvarades i december 2015 av 29 föräldrar, 16 mammor, 

10 pappor, en styvfar, en familjehemsförälder och en som ej uppgav relation till 

ungdomen. I 15 av fallen var ungdomen en son och i 14 av fallen en dotter. 13 

av föräldrarna hade ungdomar som varit på Hjalmar. Resultaten är mycket 

positiva även denna gång och redovisas i sin helhet i bilaga 16.  

5.5. Skolnärvaro 
Ungdomarnas närvaro i skolan vid antagning till NP-center och sex månader 

efter antagning skattades på 21 ungdomar. En (5 %) av ungdomarna har en 

minskad närvaro. Två (10 %) har en oförändrat låg eller medelhög närvaro. 18 

(86 %) av ungdomarna har en oförändrat hög närvaro eller ökad närvaro, av 

dessa har sju ungdomar (33 %) en oförändrat hög närvaro och 11 ungdomar (52 

%) har en ökad närvaro, se figur 3 nedan. Se hela resultatet i bilaga 17.  

 

Figur 3 Förändringar av skolnärvaro 6 månader efter inskrivning i NP-center för 21 ungdomar 
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5.6. Förändring för ungdomarna över tid 
Innan antagning till NP-center hade de flesta ungdomar erbjudits flertalet 

insatser från socialtjänsten, vård- och omsorgskontoret och/eller 

utbildningskontoret. För de ungdomar som antagits till NP-center före 

2015.06.30. har dessa insatser kartlagts och presenteras i ett flödesschema 

(bilaga 18). 

De erbjudna insatserna är skiftande och sammanfattas i figur 4. För detaljerad 

information se bilaga 18.

 

Figur 4 Erbjudna och verkställda insatser ungdomarna hade före antagning till NP-center. 
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Tre av de 37 ungdomarna som antogs senast 2015.06.30 placerades innan NP-

center hann påbörja någon insats. Av de 34 ungdomar som fick insatser från NP-

center hade 30 ungdomar insatser från NP-center vid tidpunkten 2015.12.01. Av 

de fyra som inte längre hade någon insats hade två blivit placerade i annan stad, 

en avsagt sig kontakt med NP-center och en flyttat till annan kommun. De 

insatser som gavs de 30 ungdomarna var 2015.12.01 fördelade enligt följande; 7 

ungdomar har korttidsboende, 3 har ledsagning, 23 har familjepedagog, 22 har 

specialpedagog, 16 har psykolog, 3 har arbetslivskonsulent och 5 har elev- och 

samtalscoach, se figur 5. 

 

Figur 5 Typ av insatser från NP-center 2015.12.01. 

Vid antagning till NP-center kartlades ungdomarnas insatser från skola, 

socialtjänst och vård- och omsorg. Resultatet visade att de 37 ungdomar som 

antogs före 2015.06.30 hade totalt 53 ”beslutade” insatser. De 30 ungdomar som 

kartlades 2015.12.01 hade totalt 18 ”beslutade insatser”. Om de sju ungdomar 

som inte var med vid kartläggningen 2015.12.01 tas bort ur statistiken jämförs 
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insatserna som samma 30 ungdomar hade vid antagning och 2015.12.01. Vid 

antagning hade de 30 ungdomarna totalt 49 insatser. Insatserna som gavs vid 

respektive tillfälle presenteras i bilaga 19. De insatser som NP-center nu utför 

har medfört mindre insatser från skola, socialtjänst och LSS, se figur 6. Som en 

jämförelse har de kontakter Region Östergötland står för medtagits i 

beräkningen för de 30 ungdomarna och där är skillnaden obetydlig.  

 

Figur 6 Insatser som respektive kontor gett ungdomarna vid antagning, det vill säga innan NP-center påbörjat sitt arbete och 
2015.12.01, det vill säga de insatser ungdomarna haft utöver NP-center.( LSS=vård- och omsorg). 

 

5.6.1. Skattade förändring hos ungdomarna från antagning till 
2015.12.01. 
Sedan antagning till NP-center har förändringarna för ungdomarna övervägande 

bestått av förbättringar, endast enstaka försämringar har skattats. Förändringar 

har skett inom områdena skolresultat, social kompetens, hälsoaspekter, 
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självständighet och aktivitet och delaktighet. För fullständigt resultat se bilaga 

20. 

5.6.2. Skattade förändringar för föräldrar 
Sedan antagning till NP-center har förändringarna för föräldrarna övervägande 

bestått av förbättringar och endast enstaka försämringar. Förändringar har skett 

inom områdena avlastning/mer tid till syskon, förbättrade relationer, 

hälsoaspekter, förälders arbetssituation, ökad tilltro och stärkt föräldraskap. För 

fullständigt resultat se bilaga 21. 

5.6.3. NP-center har slussat vidare till 
NP-center har slussat vidare till en rad andra verksamheter, se bilaga 18. 

5.7. Gruppintervjuer 
Det bearbetade resultatet av gruppintervjuerna presenteras gruppvis nedan. 

5.7.1.  Föräldrar 
Stöd till föräldrar på hemmaplan 

Föräldrarna upplevde att de fått stort stöd av medarbetarna i NP-center. De 

beskrev hur deras liv tillsammans med ungdomarna påverkats positivt och att de 

har fått hjälp att fungera dels var och en för sig, dels tillsammans.  

Det är jättesvårt att ge ett exempel, det är ju mer en känsla av att vi har lyft 

som familj.  

En av de stora vinsterna med NP-center menade föräldrarna var att de arbetar 

med hela familjen. Förutom stödet till ungdomarna har föräldrarna själva 

upplevt att de fått känslomässigt stöd och tröst som medfört att de känt sig 

tryggare. De har också fått strategier och konkreta tips. 
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NP-center peppar mig och ger mig gensvar och något att arbeta med.  

Jag har själv fått jättebra stöd av NP-center. 

NP-centers arbetssätt har medfört att familjemedlemmarna förstått varandra 

bättre. 

Jag har börjat förstå mitt barn och det har varit så bra att vi träffats alla 

tre, jag, min son och nån från NP-center. Det de säger högt i mötet har fått 

mig att se min son på ett nytt sätt, det är så bra.  

En förälder beskrev att stödet från NP-center medfört en insikt i att man som 

förälder inte behöver klara allting själv. 

Innan har det varit att jag ska klara allting själv, nu helt plötsligt fick jag 

stöd och de hjälpte min son. Så när han (medarbetare i NP-center) frågade 

”hur mår DU?” så föll jag ihop som en trasa och grät och sen blev jag 

sjukskriven. Det fick mig att få upp ögonen för att nu har jag hjälp. Jag såg 

på ett nytt sätt på mig själv, jag har alltid varit den duktiga människan som 

ska klara allt så jag är väldigt tacksam för den frågan även om det förstås 

blev jobbigt. Just att få bort tyngden. 

Föräldrarna beskrev att de genom stödet från NP-center kunnat känna att de 

gjort vad de kan vilket tidigare känts otänkbart.  

Hon (medarbetare i NP-center) är den första jag träffat som faktiskt puffat 

oss framåt och bekräftat att jag gör allt jag kan. 

Tidigare erfarenheter av att ha kämpat länge för ungdomarna har gjort att 

föräldrarna i mötet med NP-center upplevt att kontakten varit mycket smidig.  

Det är inga krångligheter och det är det vi behöver, att det är enkelt. 
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…med NP-center är det precis tvärt om, de förstår och jag behöver inte 

hålla på.  

Två av föräldrarna uttryckte förvåning över hur stor skillnad rätt stöd lett till och 

att medarbetarna i NP-center överträffat de, många gånger luttrade, föräldrarnas 

förväntningar. 

Det är ju jätteviktigt hur de är. Fantastiskt att en så ung människa kan ge 

så mycket.  

Först tänkte jag ”vad kan den här pojkspolingen hjälpa mig med i min 

relation med min son” men oj vad fel jag hade. Han (medarbetare i NP-

center) har stärkt mig nåt otroligt i min roll som förälder och i min roll 

som människa, det trodde jag inte från början så jag är jätteglad. 

En av föräldrarna hade erfarenhet av att ha avslutat kontakten med NP-center. 

Föräldern beskrev blandade känslor kring avslutet och hade haft svårt att släppa 

taget. 

Vi är avslutade på NP-center och det är för att det fungerar bra för oss nu. Jag 

förstår inte att det är sant. Jag har fått det jag behöver av NP-center.  

En förälder uttryckte lättnad över att kontakten med NP-center inte avslutas i 

och med att ungdomen fyller 18 år.  

Jag är så glad att det är 23 som är åldersgräns och inte 18. Man behöver 

de där extra åren att mogna på och förstå sig själv  

Samtliga föräldrar som deltog i gruppintervjun uttryckte oro för hur det skulle 

bli framöver om NP-center inte fanns.  

Det är livsviktigt för min familj att det finns kvar.  
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Skulle NP-center inte finnas kvar skulle varken jag eller mitt barn fungera. 

Det skulle vara katastrof. Orkar inte vi finns det ju inget för våra barn. 

Okonventionellt arbetssätt 

Föräldrarna beskrev att medarbetarna i NP-center har ett nytänk som de 

uppskattat mycket. De har fokuserat på lösningar och tagit tag i problem genom 

att vara ärliga och raka vilket gett positiva resultat. De har också undvikit att 

skuldbelägga. 

De försöker hitta vägar istället för att bara skylla på barnen och säga att 

det inte fungerar. De säger ”men om du tänker så här”.  

Den holistiska förhållningssätt som NP-center utgått från där hela familjen tas i 

beaktning beskrevs av föräldrarna vara det mest verksamma.  

De ser till helheten, tar med hela familjen, det är ju det som gör skillnad.  

Det var ingen lärare som tog reda på hur man skulle bemöta de här 

barnen. Det är det jag tror med NP-center, de har ett nytänk, ett 

helhetstänk. 

Det engagemang som medarbetarna visat ungdomar och föräldrar har 

uppskattats och föräldrarna beskrev hur både de själva och ungdomarna stärkts 

av detta.  

Så är det för min son också, han kommer hem och berättar ”de säger att de 

gillar mig”. Vilken boost. Och sen har man fått samma själv! 

Det har också ansetts positivt att stödet till varje ungdom utgått från hens 

intressen och tankar. Sättet föräldrar och ungdomar blivit bemötta på sågs som 

en viktig framgångsfaktor.  
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Det nya med NP-center jämfört med allt annat man varit på är sättet de 

bemöter en på. Man kände sig inte som en dålig mamma, utan det var lite 

familjärt och att de kommit hem. Att sitta i min soffa och prata och sonen 

kunnat vara med om han haft lust. Det har varit bra. 

Föräldrarna berättade också om hur stödet de fått av varandra vid NP-centers 

föräldra- eller mammagrupp haft en läkande effekt genom att de delat med sig 

av och fått ta del av andras liknande berättelser.  

De här föräldragrupperna och det här är ju suveränt. Där sitter man och 

gråter och det är så skönt. Det är så skönt att få höra, du (pekar på annan 

förälder) säger saker som jag har känt i alla år. Det är så lika och det är 

ingen som värderar en.  

Föräldrarna upplevde att medarbetarna varit tillgängliga i mycket hög 

utsträckning vilket gett dem trygghet. Det har också varit bra att de själva kunnat 

påverka var de ska träffas. 

Det är inga telefontider där som det är på alla andra ställen utan man kan 

prata när man behöver.  

Det är bra att man kan träffas där det passar mig. Sitta på ett café 

nånstans där det är mysigt då blir det öppet och avslappnat. 

En del av de goda resultaten föräldrarna upplevt tillskrev de medarbetarnas 

personligheter och relationen beskrevs som viktig.  

Det är både kunskapen de har och personen i sig. Det måste vara en 

person man tycker om.  
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Vi skulle behövt NP-center tidigare 

Samtliga föräldrar uttryckte att de hade behövt stödet av NP-center tidigare när 

ungdomarna var yngre. I ett fall kom hjälpen för sent. 

Jag sökte hjälp till min dotter när hon var ett år. Jag tragglade på för att få 

stöd i många år på massa olika ställen. När hon var 12 fick jag till mig att 

det måste vara att hon är på väg i in i tonåren, jag blev så ledsen. Det var 

så uppenbart för mig att hon hade en problematik inom sig som vi behövde 

stöd med. Nu är hon 14 och placerad. Det är så frustrerande att man ska 

behöva skrika om hjälp och att det ska behöva ta så lång tid. 

Hade min son fått kontakt med NP-center på högstadiet i stället för på 

gymnasiet hade det sett så annorlunda ut, framförallt självbilden.  

Negativa erfarenheter 

En förälder berättade om stödet sonen fått med att ta sig till skolan. Stödet hade 

fungerat bra så länge ordinarie medarbetare i NP-center ledsagat men inte då det 

varit vikarier; 

Det som har varit svårt är att det har varit många olika personer som 

kommit på morgonen. När det varit nya som han aldrig träffat innan har 

det inte blivit bra. 

En annan förälder tyckte att insatserna från NP-center dröjde för länge; 

De upprepade att de inte kunde gå för fort fram. Jag tyckte att det tog 

onödigt lång tid och de hade bara kontakt med mig. Tiden kändes knapp. 

De har tydligen erfarenhet av att det inte ska gå för snabbt. För oss blev 

inte det bra, det gick för långsamt.  
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Förbättringar hos ungdomarna 

En förälder hade erfarenhet av att då NP-center börjat träffa ungdomen hade 

stora förbättringar skett fort;  

Min dotter har hunnit träffa personal från NP-center 3-4 gånger och vi ser 

en jättestor skillnad redan. Från att vara isolerad till att klara av skola och 

fritidsintresse. Det har skett en stor förändring på bara fyra månader. Det 

har skett under. Hon har ingen diagnos och jag är så glad att hon fått hjälp 

ändå. Jag hade gett upp hoppet. Det gick inte att utreda henne.  

Överlag såg föräldrarna stora förbättringar hos ungdomarna;  

Min son var hemmasittare. Nu har vi avslutat kontakten med NP-center för 

nu fungerar det bra.  

Resultatet av NP-center är harmoniska barn och självkänslan har växt nåt 

enormt. De blir bekräftade, det är inte bara fel det de gör. 

Mitt barn är helt annorlunda nu när han har vuxna som lyssnar på honom 

och förstår honom. 

Det är bara att se på våra barn hur de är när de träffat de här 

människorna både på Hjalmar och i Resursteamet. 

En del förbättringar förväntades bidra till ett bättre liv som vuxen; 

Jag tror att NP-center har haft stor påverkan. Han känner nu att han är 

helt ok och att han kan vara bland människor. Efter fem veckor med NP-

center fick han högsta betyg i ett ämne och de var alla så glada och den 

självkänsla han fått kommer vara till hjälp och påverka tror jag hur det blir 

när här är vuxen.  
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Föräldrarnas kämpande innan NP-center 

Samtliga föräldrar beskrev hur de innan ungdomarna antogs till NP-center 

kämpat i många år för att få rätt stöd. En av föräldrarna trodde att det stöd som 

erbjöds var det bästa tillgängliga; 

Jag har alltid tackat och bockat och trott att jag fått det som varit det 

bästa. Nu när han fått NP-center känner jag att jag borde ha skrikit när jag 

förstår att det kunde varit så mycket bättre. 

Föräldrarna hade också erfarenhet av svårigheterna att få ungdomarna att delta i 

det stöd som erbjöds; 

Det är ju jag som gått på BUP de senaste fem åren, min son har inte varit 

där. 

Föräldrarna hade mycket dåliga erfarenheter av att försöka engagera sina barn i 

idrotter och andra fritidsaktiviteter. De hade alla under barnens uppväxter 

försökt engagera dem på fritiden i tron att det skulle vara bra för dem. 

Förut, hjälp så jag höll på, han gick på (fritidsintresse) i sex år. Han var 

förbannad i sex år och jag satt på läktarn och frös i sex år. Varför gjorde vi 

det? Det var ju inget som var rätt. Nu låter jag honom vara som han är. 

Där har jag fått hjälp att förstå att han är han. 

Jag är så trött på att känna att jag måste försöka aktivera henne. Nu är hon 

så glad och pratig. Hon har ju varit tyst i flera år. Hon är nöjd med att vi 

två bara är hemma och umgås.  

Alla dessa jävla idrotter vi har provat oss igenom. Han har hatat allt. 
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Erfarenheterna av att söka stöd via SoL eller LSS var negativa. Upplevelsen av 

att ingenting fanns som passade delade flera föräldrar. 

Vi hamnade mellan stolarna. Jag letade efter någon som skulle förstå och känna 

igen det jag pratade om. Det var ingen som brydde sig. 

Efter att i flera år ha ägnat mycket tid och energi åt att försöka hjälpa 

ungdomarna beskrev föräldrarna en utmattning och en social isolering som följd.  

Alla runt omkring har sagt att de kan hjälpa till men när det väl har gällt 

har ingen kunnat avlasta mig tidigare. Jag har inte skämts, men känt oss 

annorlunda och inte gått på saker på grund av barnen och aldrig bjudit 

hem folk…. 

Föräldrarna beskrev hur de fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge på 

grund av att de varit tvungna att finnas till hands hemma för ungdomen; 

Man blir så avskärmad. Kan inte åka och vara med på sånt som andra 

familjer kan göra. Man blir förhindrad.  

Jag har varit så otroligt ensam.  

En förälder hade känt sig tvingad att vara tillsammans med ungdomen hela 

tiden; 

Det är inte som för andra, jag måste ju ordna barnvakt till min tonåring för 

jag kan inte lämna henne själv. Jag kan inte gå på bjudningar för jag har 

ingen som kan se efter mitt ”barn”. Jag får alltid tacka nej till saker. Det 

är ett helt företag att ge sig iväg till affärn för och handla lite mat. Har jag 

gått ut på tomten en timme för att kratta löv har det varit bombnedslag när 

jag kommit in…. man blir så låst. Fruktansvärt låst. Man har ju inget annat 

liv.  
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Föräldrarna beskrev också hur deras vardag begränsats på grund av att de varit 

tillgängliga för skolan och andra instanser för att delta på möten, rycka ut då 

något inte fungerat etcetera. 

Jag var med i skolan nästan hela högstadiet. 

Det var telefontider och det var massa möten och allting kretsade runt det 

och man måste hela tiden vara tillgänglig….släppte man nånting då föll ju 

allt. Man var tvungen att va med till hundra procent överallt dygnet 

runt…..nu har de ringt för att säga att det går bra. Man tror ju inte att det 

är sant. 

Tillgängligheten som de ansett krävts av dem har inneburit en risk att förlora det 

egna arbetet. En förälder beskriver; 

Man riskerar att förlora sitt jobb för man klarar inte av att sköta det.  

En annan förälder fyller i; 

Och jag har blivit uppsagd för att jag har haft så långa sjukskrivningar, nu 

jobbar jag min sista vecka efter 23 år där.  

En tredje förälder fortsätter; 

Jag höll på att förlora mitt jobb för det var ingen som hade tillsyn om min 

tonåring. Jag försökte jobba natt och var vaken på dan. Sjukskrev mig en 

vecka och sen igång igen. Så där höll jag på. Det gick naturligtvis inte.  

5.7.2. Blandad personal från olika verksamheter 
Vinster för ungdomarna 

Personal från olika verksamheter beskrev och gav många exempel på vinster för 

de ungdomar som NP-center arbetat med. Att vistas på Hjalmar har inneburit en 
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lugnare miljö för flera ungdomar och en möjlighet att komma iväg på aktiviteter 

som annars inte blir av. 

…så de är inte hemmasittare i dag utan de har någonting att göra och det 

är superviktigt tänker jag. 

Jag har inte hittat någon annanstans än NP-center där det här går att få 

att funka.  

För några ungdomar har Hjalmar varit betydelsefullt trots att de inte övernattat 

där. I flera fall har Hjalmar fyllt en viktig funktion då ungdomarna kunnat vara 

där, kommit hemifrån, träffat andra och deltagit i aktiviteter samtidigt som 

föräldrarna fått andrum.  

För flera är Korttids det enda ställe man går till, förutom skolan. 

Fler av insatserna som utförs av medarbetarna på Hjalmar bygger på att 

ungdomarna har en relation till medarbetarna, som inte är utbytbara.  

En ungdom trivdes bra på Hjalmar men tackade sedan nej till stödet då det 

blev vikarier.  

En skulle sannolikt sluta gå till skolan för det bygger på det NP-center gör, 

flera ungdomar skulle återgå till att vara hemma och spela dataspel. 

NP-centers arbetssätt sågs som anledningen till att de är det enda alternativet 

som finns för flera ungdomar.  

Jag ser inte att någon av de jag har skulle ta ledsagning någon annanstans 

ifrån. NP-center är flexiblare i sin inskolning. De jobbar långsiktigt och 

bygger upp förtroende först. 
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En personal uppger att det inte fungerade för en ungdom att vara på Hjalmar och 

att det fick negativa konsekvenser.  

Dom gjorde vad dom kunde, och försökte verkligen, men de olika beskeden 

blev förvirrande. Kunskapsbrist blev ett rejält problem för ett barn jag 

känner till där vi fortfarande hanterar efterverkningarna.  

Det ansågs tidigare finnas ett glapp mellan vad kommunen och BUP kunde 

erbjuda som genom NP-center minskat och medfört vinster för ungdomarna. 

Psykiatriska symtom har kunnat minskas då barnen fått mer av vad de 

behövt. 

Vinster för föräldrar 

NP-center anses genom sitt flexibla arbetssätt och upparbetade kontaktnät ha 

kunnat lotsa familjerna till rätt stödinsatser betydligt snabbare än vad som sker 

vid traditionell handläggning. Medarbetarna anses flexibla och besitta rätt 

kompetens vilket antas ha kommit föräldrarna till gagn. De beskrevs ha fungerat 

som informationsbärare mellan olika verksamheter och föräldrar. 

Resursteamet funderar själva på hur de ska lösa situationen och kollar upp 

innan de pratar med föräldrarna, och sen får föräldrarna ett svar i stället 

för att bollas runt.  

Stödet kommer för sent 

Personal beskrev att stödet som ungdomarna behöver kommer för sent. Skulle 

stödet komma in tidigare skulle fler ha en chans att klara skolan och föräldrarna 

skulle inte vara så trötta. Eftersom de som antagits till NP-center har stor 

problematik spår personalen att de som nu antagits har ett mycket stort 

stödbehov framöver. 
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Hur länge stödet från NP-center behövs beror till stor del på hur trött man 

är som förälder när stödet kommer, hur långt det har gått. Det är otroligt 

mycket som föräldrar ska orka.  

De som kommer nu ifrån oss behöver jättemycket stöd, annars går vi inte 

till antagningsgruppen med dem. 

Stöd till ungdomar i lägre åldrar efterfrågades.  

8-9 år skulle vara optimalt. Det är så svårt att påverka dem när de blir 

äldre. Skulle man kunna sänka åldersgränsen skulle det inte behöva bli så 

tungt som det blir för många….man skulle kunna hjälpa så många, både 

barn och föräldrar.  

För några kom NP-center för sent. Det hade gått så långt hemma att man inte 

orkade vända situationen. 

..man har kämpat och kämpat och kämpat och sen när väl superhjälpen 

kommer har man inte energi och förmåga att ta emot hjälpen. 

Smidigare samverkan 

När ungdomar haft stöd av NP-center har samordningen av insatserna och 

samverkan kring familjen varit påtaglig. Medarbetarna i NP-center anses med 

sin närhet till varandra kunna lösa det som inte andra kan lösa.  

När ungdomarna får hjälp av NP-center är det möjligt att göra saker som 

det annars måste tas femtielva beslut om och som inte passar i någon 

lagstiftning, har de NP-center blir känslan ”nu kan vi lösa det!” 

Med NP-center öppnas så många möjligheter. 
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Att samarbeta med NP-center har gått lätt och smidigt och personal har snabbt 

fått återkoppling av resultatet. NP-centers medarbetare har haft lätt att få gehör i 

olika sammanhang.  

…många andra professionella har kommit att se NP-centers medarbetare 

som en stor resurs i sitt eget arbete. Vi har sett exempel på hur NP-center 

har kommit in i familjer med många hjälpare som haft svårigheter att 

samordna sig. NP-center har kunnat erbjuda familjerna och ungdomarnas 

nätverk en mer ”naturligt sammanhållen” hjälp eftersom de kan erbjuda 

flera professioner inom samma team. Detta har familjerna uppfattat mycket 

positivt och hoppfullt, som ”något de väntat på”…NP-center har på ett 

positivt sätt kunnat bli del av komplexa sammanhang med många hjälpare 

utan att uppfattas som ”konkurrenter”.  

Genom samverkan i NP-center har medarbetarna fått verktyg att arbeta på ett 

sätt som inte varit möjligt tidigare och kan där med ses som okonventionellt. 

De snubblar inte på regelverket för det är inte så uppspänt. Det går att ta 

en bil och köra så att personen kommer fram. Och det är inte riktigt möjligt 

för någon annan av oss. Det är ju ingen revolutionerande lösning, men det 

är en fungerande lösning. Och den är inte möjlig i ordinarie system.  

Problem med regelverken kring LSS och SoL 

LSS-handläggarna beskrev det som ett hinder i samverkansprocessen att lagarna 

LSS och SoL ger olika möjligheter och begränsningar. De såg behov av att 

ungdomar och föräldrar får stöd av Resursteamet men de kan inte bevilja 

Resursteamet som LSS-insats utan de kan bevilja korttidsvistelse på Hjalmar 

eller ledsagning. 



 
 
 

47 
  

Det är ett bekymmer att de måste ha korttids och inte bara kan ha 

Resursteamet, det har lett till att vi nu alltid tar med en socialsekreterare, 

det har varit en knagglig väg men nu fungerar det bättre, fast inte riktigt 

bra.  

En del ungdomar, företrädelsevis de äldre, har inte velat ha korttidsvistelse 

vilket lett till att föräldrarna och ungdomarna inte fått ta del av stödet från 

Resursteamet heller som de enligt handläggarna så väl har behövt.  

Det stora stöd som behövs är att föräldrarna söker för att de inte orkar 

mera själva. Så många vill åt Resursteamet. De kan inte tvinga iväg sin 16-

åring till Hjalmar.  

Handläggarna hamnade i en problematisk sits då de såg att korttidsvistelsen de 

beviljat inte fungerat men att familjerna har stort stöd av Resursteamet. De kan 

då kringgå detta genom att exempelvis bevilja ledsagning för att familjen ska få 

ta del av insatserna från Resursteamet eller helt enkelt välja att se mellan 

fingrarna. 

I den mån vi kan försöker vi ju lösa det. Det kan vara att vi tänjer på 

begreppet ledsagning till exempel, så att de kan få ha kvar NP-center.  

Utan att göra så här (håller händerna för ögonen) ibland skulle det inte 

fungera för många för då skulle vi vara tvungna att ta bort våra beslut.  

De beskrev det också som orättvist att de ungdomar som de beviljar 

korttidsvistelse på Hjalmar får mer än andra; 

..här öppnar man då för andra möjligheter som andra föräldrar förvägras 

som skulle vilja ha de här lösningarna som gör att vardan funkar och det 



 
 
 

48  
 

får du inte om du får korttidsvistelse på nåt annat ställe. Båda delarna är 

det vinnande konceptet. 

Det har funnits en problematik kring de handläggningar där bara LSS-

handläggare varit inkopplade. Det har då krävts ett nätverkande utöver det 

vanliga med socialtjänsten.  

Ungdomarna får tillgång till stödet men jag kan inte följa upp hela stödet, 

bara LSS-delarna i NP-center. Ingen har uppföljningsansvar på de andra 

delarna om socialtjänsten inte är med. Så det bygger på personligt 

nätverkande med socialtjänsten och att de vet vad vi kan och får göra och 

inte göra.  

Önskemål uttrycktes om att NP-center även borde finnas för de individer som 

har neuropsykiatrisk problematik i kombination med utvecklingsstörning. 

Du frågar efter nåt negativt men problemet är de som INTE får NP-

center…..Det känns inte okej att en person med samma problematik fast 

med utvecklingsstörning och ännu större svårigheter som verkligen skulle 

behöva den här hjälpen inte får det. 

Kompetens och utvecklingscenter 

NP-center beskrevs som ett kompetens- och utvecklingscenter då de upplevs ha 

stor kunskap kring problematiken och vet hur de ska bemöta och stötta 

familjerna. Handläggare ansåg att de själva ökat sina kunskaper genom 

samarbetet med NP-center; 

Jag känner att jag får kompetens ifrån dem i och med att det finns olika 

professioner och de kan berätta för mig vad socialtjänsten och skolan har 

för möjligheter och begräsningar. 
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En handläggare beskrev hur de gemensamma mötena med NP-center och 

ungdomen medfört flera positiva effekter; 

Vid gemensamma möten tänker jag ”Aha, är det så du ställer frågan till 

den här ungdomen och får ett svar så”, de har mera kompetens kring 

ungdomen och vad den föredrar. Det ger mig dubbelt, dels hur jag kan 

vara i mötet med ungdomen dels ger det mig information för att kunna ta 

rätt beslut lättare.   

Handläggare från socialtjänsten beskrev att NP-center inneburit att placeringar 

undvikits.  

…vi har haft ett högt tryck på familjer som varit i behov av ett sådant stöd 

de kan ge. Med NP-center har vi i vår grupp kunnat undvika placeringar 

men också kunnat fånga upp familjer vi annars inte hade haft möjlighet att 

erbjuda det stöd de behövt. Socialkontoret har idag ingen annan insats med 

den specialkompetensen som NP-center har.  

Att ungdomar kunnat antas till NP-center utan att ha diagnos ansågs positivt;  

Det har varit betydelsefullt att NP-center arbetar med familjerna oavsett 

om de har en diagnos eller inte då flera av våra ungdomar vägrat att 

utredas eller står i en lång kö för att få utredas. Vi upplever att många av 

våra familjer som annars bollas runt mellan olika instanser har kunnat 

fångas upp och fått stöd från just NP-center.  
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5.7.3. Skolpersonal 
NP-centers betydelse för ungdomen (eleven) 

Enligt skolpersonalen har NP-center inneburit en ökad trygghet för flera 

ungdomar. NP-center har möjliggjort att ungdomarna kommit iväg till och klarat 

av att stanna i skolan. 

De har följt med till skolan så att de kommer iväg. Det har varit som en väg 

in, de kan ha varit med första lektionerna så att vi hunnit skapa en relation, 

därför har det funkat.  

Skolpersonalen gav flera exempel på hur ungdomar som de tidigare inte kunnat 

arbeta med nu lyckats i skolan. De framhöll NP-centers flexibilitet och 

möjligheten att arbeta både med hemmet och skolan som det verksamma. 

Alla delar måste fungera för att skolan ska fungera och där har NP-center 

varit kanon. Hemmet är ju det viktigaste för att skolan ska fungera, annars 

funkar inte skolan. 

Konkreta exempel på förbättringar hos ungdomar var att några nu har färre 

utbrott, tröskeln har blivit högre och det finns mer utrymme innan ungdomen 

bryter samman. Flera ungdomar har enligt skolpersonalen ökat sin närvaro i 

skolan och förbättrat sin självkänsla. De beskriver stora förbättringar även med 

att upprätthålla rutiner. Några har blivit lugnare och med stöd av NP-center fått 

strategier som gör att vardagen fungerar. 

Det leder till att hon klarar av mer saker nu. De har visat henne hur hon 

ska fixa det, till exempel duscha. De har varit tydliga och raka och gjort ett 

schema som hon följer… har varit i hemmet och visat henne för mamman 

har inte klarat av det för mamman har haft fullt upp med att överleva. 

Familjepedagogen har tagit över en bit och gett strukturen.  
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Det blir bra för barnet. Barnet förstår nu att vi i skolan också jobbar för 

deras skull.  

Betydelsen av NP-center för föräldrarna 

Skolpersonalen framhåller betydelsen NP-center haft för ungdomarnas föräldrar 

och ger många exempel på hur stödet föräldrarna fått påverkat både förälder, 

ungdom och skolsituationen i en positiv riktning.  

Föräldrarna har fått en bättre kontakt med skolan och med sina barn.  

Jag pratade med mamman i går och hon sa; hade inte NP-center funnits 

hade det aldrig gått. Hon har fått ett oerhört stöd. Hon hade brakat som 

person, hade inte orkat.  

Föräldrarna är de som har störst nytta av NP-center. Föräldrarna är 

väldigt utsatta. Betydelsen för dem är en av de absolut viktigaste delarna i 

NP-centerns arbete.  

NP-centers arbete med familjen som helhet har medfört att de även varit 

inriktade på att förbättra föräldrars mående. Det har visat sig medföra vinster 

även för ungdomar och skolpersonal.  

Jag vet en förälder som stridit och stridit och fick på ett hembesök av NP-

center frågan ”Hur mår du i det här?” Nästan alla föräldrar har haft det 

kämpigt och har slitigt från dagis och flera av dem har blivit utbrända på 

grund av allt kämpande. Till slut knäcks man helt. När NP-center kommer 

blir det som ett tillfrisknande för föräldrarna jag träffat. Någon har förstått 

och sett och brytt sig om hur de har haft det. 

Ibland har det handlat om att fysiskt vara närvarande och hjälpa till att reda ut 

missförstånd och finnas på förälderns sida; 
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NP-center kommer med föräldrarna på mötet, de har någon med sig. De 

kan medla. De kan sen i lugn och ro förklara och reda ut missförstånd. 

Fast vi trodde att vi var jättetydliga och så har det visat sig att vi har visst 

inte varit det. De är en trygghet för oss också. 

Skolpersonalen beskrev också hur föräldrarna fått nya erfarenheter av skolan då 

de i många fall är vana vid att kontakten med skolan tidigare inneburit hantering 

av problem. Tack vare stödet ungdomarna och skolan fått från NP-center har 

föräldrarna fått positiva besked;  

Vi hade möte med NP-center och mamman och vi berättade hur bra det 

började gå i skolan. Då började mamman gråta av lycka och sa ”Det är 

aldrig någon som berömt eller sagt någonting positivt om min flicka från 

skolans håll under alla år”.  

NP-center har utifrån kunskaperna om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

lyckats förklara för föräldrar, ungdomar och skola hur situationer kan lösas och 

spridit kunskapen i flera led.  

De har sagt saker till föräldrarna som ingen vågat säga tidigare. Till 

exempel förklarat varför eleven måste bo på korttids nu för annars orkar 

inte mamma. Så här måste det bli. Prata med alla parter och reda ut. Det 

har blivit så bra.  

Den största förändringen jag har sett är när NP-center fick föräldern att 

tro på sitt barn, att hon skulle lyckas. Föräldern hade gett upp. När hon 

började tro på sin flicka vände det och det har fört så mycket positivt med 

sig.  
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Både vi och föräldrarna får så mycket kunskap av NP-center. Att få träffa 

nån som verkligen kan förklara… Att få lära sig det här är viktigt, inte 

minst för att lyfta skuld.  

Arbetssättet/okonventionella metoder 

NP-center har fungerat som ett kommunikationsstöd åt personal i skolan och 

som tolkar mellan föräldrar, ungdomar och skolpersonal. Medarbetarna i NP-

center har uppfattats som kompetenta och lättillgängliga bollplank.  

De har varit med på möte i skolan och pratat med föräldrarna och de har 

fått gehör från föräldrarna på ett annat sätt eftersom de har kunskapen.  

Flera exempel gavs på hur kontakten med NP-center medfört att samverkan 

förbättrats med andra parter.  

Det har varit en jättefördel att jag kunnat vara med (på möte). Många 

gånger har skolan glömts bort tidigare men nu när NP-center tagit med oss 

har ansvarsfördelningen tydliggjorts.  

På en friskolan som vår hamnar man lätt i sin egen bubbla, då är kontakten 

med NP-center ovärderlig.  

Det ansågs positivt att NP-center arbetar mot långsiktiga mål.  

De har en helhetssyn som är långsiktig, vad händer sen, hur blir det i 

arbetslivet? Det är jättevärdefullt. 

Den möjlighet NP-center haft att arbeta med helheten kring en ungdom har 

uppfattats som mycket positivt av personal i skolan. Flera personal från skolan 

gav exempel på att stöd har behövts i hemmet och varit en förutsättning för att 

skolsituationen ska fungera.  
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..vi ser bara skolsituationen och NP-center ser helheten. Det har varit bra 

när vi till exempel misstänkt droger eller så. Vi hade inte mandat att gå in 

men för NP-center var det inga konstigheter. Så är det med mycket, vi kan 

inte riktigt gå in där. 

Detsamma gäller området fritid.  

Det är bra att de försöker utöka elevernas repertoar, att de visar att det till 

exempel finns annat att göra på fritiden än att spela dataspel. 

Personal i skolan uttryckte att det inneburit ett stort stöd att NP-center kunnat 

arbeta med ungdomen under en begränsad tid för att sedan finnas till hands i 

bakgrunden. 

NP-center har kommit in korta stunder och gett trygghet exempelvis till en 

elev som inte varit i skolan på många år.  

De elever som behövt mer än vi kunnat ge från skolans sida, då vi inte 

kommit vidare har NP-center funnits där och tagit vid och det har varit 

fantastiskt.  

Att NP-center kommit utifrån och kunnat samverka med dem som redan funnits 

runt ungdomen i skolan uppfattades ha gett goda resultat.  

Jag var först negativ till NP-center, jag hade först velat ha en egen 

specialpedagog på skolan men nu när jag ser hur de jobbar tillsammans 

med oss har jag blivit jättepositiv, vi behöver få strategierna från dem. 

Som specialpedagog hinner man inte med alla och skapa det som behövs 

för de här som har så stora behov, man måste finnas till för så många. 

Därför behövs NP-center som kommer utifrån med kunskaperna när de 

behövs.  
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I några fall har NP-center haft kontakt med ungdomen innan start i ny skola. 

Den kunskap de då haft om ungdomen har personal uppskattat att få ta del av.  

De kände eleven när den kom till oss, det var jättebra att få den 

information som de hade, vi fick konkreta tips ”det här har funkat innan” 

och det blev jättebra. 

NP-centers arbetssätt har varit flexibelt och individuellt anpassat till varje 

ungdom och ofta inneburit handfasta och konkreta råd. 

De har gjort helt olika saker för de olika eleverna och det har blivit 

jättebra för dem. 

De kom snabbt in när vi stod rådvilla, vi fick konkreta tips.  

I flera fall har man kunnat ana att eleven är den som har vuxenrollen där 

hemma och då har kontakten med NP-center kanske inneburit en trygg 

vuxen som kan stötta. 

Skolpersonalen framhöll medarbetarna i NP-center som en framgångsfaktor. 

Deras personligheter och prestigelöshet ansågs ha påverkat resultatet.       

En av de största framgångsfaktorerna är att det är väldigt prestigelöst i 

NP-center. Alla mina kontakter med alla dem har bestått av diskussioner, 

de har varit öppna och lyssnat på oss. Ibland har vi gjort fel och då har de 

varit tydliga med det och det har funkat jättebra. Vi har haft en öppen 

dialog.  

En stor framgångsfaktor är att de i Resursteamet är rätt personer på rätt 

plats. Det hade inte räckt med ett bra utformat uppdrag och rätt kompetens 

utan deras personligheter är avgörande. 
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Flera av personalen från skolan berättade om att medarbetarna varit tydliga med 

ansvarsfördelning och att alla vetat vad som förväntats av dem då NP-center 

kommit in. En personal hade motsatt erfarenhet;  

När NP-center kom in blev vi i skolan osäkra, ”vad blir våran roll nu?”. 

Då har vi nog backat lite för mycket så det har lett till en försämring i 

klassen. Det har varit svårt i vår skola där de flesta fungerar väldigt väl 

och vi inte har ett bra sätt att arbeta med de här svåra eleverna. 

En framgångsfaktor som lyftes fram var att medarbetarna inte har inbördes 

sekretess vilket ansågs ha medfört positiva förändringar. 

Så många möten där ingen av oss fått säga nåt på grund av sekretess, nu 

äntligen händer något.  

Några av skolpersonalen kände inte till att NP-center även inkluderar ett 

korttidsboende; 

Jag visste inte om att det fanns ett korttidsboende, är NP-center inte bara 

Resursteamet? 

Personalen uttryckte att den tydlighet medarbetarna i NP-center haft gett goda 

resultat.  

Det har tidigare varit så mycket flum, så mycket möten som inte leder nåt 

vart och ingenting händer efter mötet. NP-center däremot har varit så 

tydliga och när de varit inkopplade har det blivit skillnad. De går verkligen 

in och jobbar med barnet och pratar inte bara. 

Stödet från NP-center visade sig även ha gett skolpersonalen strategier för att 

förklara för övriga elever i en klass; 
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Med hjälp av NP-center kan jag förklara för de andra eleverna varför 

eleven med ADHD särbehandlas. De har gett mig verktyg som gör att de 

andra eleverna förstår och det blir inte dramatiskt eller konstigt.  

Många exempel gavs på hur NP-center genom att föreslå annorlunda arbetssätt 

nått önskade resultat. 

En liten lösning kan göra så stor skillnad i vardagen. Konflikter kan 

undvikas, det gäller både för oss i skolan och föräldrarna. Flera föräldrar 

berättar att de blir isolerade på grund av alla konflikter med barnen.  

NP-center har pushat på att man ska vara öppen så att folk runt om förstår 

och det underlättar ju jättemycket, både i skolan och i det sociala 

nätverket. 

NP-center behövs tidigare 

Skolpersonalen uttryckte starka önskemål om att NP-center även skulle arbeta 

med yngre barn. De påpekade att problemen ofta upptäcks tidigt men att rätt 

insatser kommer alldeles för sent. 

En negativ sak med NP-center är att de inte är fler och att de inte kan gå in 

tidigare.  

De borde gå in tidigare. När man på lågstadiet ser en årskurs etta bränner 

ut alla lärare och ingen räcker till. Tänk om man skulle kunna gå in redan 

där. 

Det ansågs vara en stor fördel att NP-center arbetar med ungdomarna till 23 års 

ålder och inte avslutar när de fyller 18. 

Kompetens- och utvecklingscenter 
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Personalen från skolan ansåg att NP-center är ett kompetens- och 

utvecklingscenter och framhöll att de lärt sig mycket genom samarbetet som de 

haft nytta av även i andra sammanhang.  

Jag upplever dem som mycket kompetenta. 

Det är så bra när vi kan diskutera en särskild elev då lär vi oss även hur vi 

ska göra med andra elever och hur vi ska tänka. 

Önskningar kring framtiden 

Framtida önskemål skolpersonalen uttryckte om NP-centers arbete handlade om 

att medarbetarna borde vara flera, att skolpersonalen fick mera tid tillsammans 

med medarbetarna för exempelvis handledning, workshops eller föreläsningar. 

Även ännu mera konkret arbete ute i skolorna efterfrågades, stöd i att hitta 

strategier och hjälpmedel.  

…kompensatoriska hjälpmedel behöver vi hjälp med. Någon som kom och 

hjälpte till på plats i skolan och i vardagen. 

5.7.4. Medarbetare Hjalmar 
Projektledare och chef samma person 

Medarbetarna på Hjalmar ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med 

att projektledare och chef är samma person. Fördelarna handlade främst om den 

insyn chefen/projektledaren hade samt det nära samarbete de själva hade med 

chefen/projektledaren. 

Hon är delaktig och är nära kärnverksamheten och är insatt i alla ärenden. 

Nackdelarna handlade främst om att uppdraget att vara både chef och 

projektledare på en deltidstjänst inte var realistiskt.  
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Det behövs en heltidstjänst för det här. 

Medarbetarna på Hjalmar upplevde att projektledarrollen tagit en stor del och att 

chefskapet blivit lidande av detta.  

Det är nog svårt att hinna med att vara chef när man är både och. Det tas 

lite från ledarrollen till projektrollen. Det är så mycket fokus på 

projektmålen. 

Några ansåg att det fanns motstridigheter i de båda rollerna som kunde vara 

svåra att förena.  

Dels så vill hon att vi ska må bra och dels vill hon att projektet ska lyckas. 

Ibland blir det motsatta syften. 

Dock framhölls att projektledaren/chefen gjorde ett bra jobb men att 

förutsättningarna inte var rimliga.  

Jag tror att det är rätt person för jobbet för hon brinner för det men det är 

ett omöjligt uppdrag. 

SoL-beslut möjliggör okonventionella lösningar 

Att få fria tyglar vid upplägget av arbetet med ungdomarna på korttidsboendet 

var viktigt för medarbetarna på Hjalmar. De ansåg sig kunna arbeta på ett nytt 

sätt i och med NP-center som gynnade ungdomarna. Kombinationen av att ha 

utrymme att lägga upp arbetet efter vad som passar ungdomen och deras 

kompetens om målgruppen var något mycket positivt.  

Det är väldigt mycket skjutsa folk och det behövs och att vi har 

kompetensen om NP-problematik. 
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Något som kunde hindra dem i arbetet med individuella lösningar för varje 

ungdom var LSS-beslut som ansågs vara för snäva.  

Jag skulle vilja ha bara öppna beslut. SoL-beslut är mycket bättre för då 

kan vi göra som vi tror är bäst. När det är LSS-beslut på ledsagning så är 

det för styrt, då finns det inget utrymme för okonventionella lösningar. 

För att kunna utföra arbetet optimalt önskade de att de fick komma in tidigare i 

processen. 

Det vore bättre om vi fick yngre ungdomar. De som kommer till oss har 

hunnit få så stora problem. 

Vi behöver samsyn kring vår metod på Hjalmar 

På frågan kring huruvida evidensbaserade metoder används på Hjalmar kommer 

skiftade svar. Majoriteten anser inte att metoderna som används är definierade 

och uttalade.  

Vi är jättedåliga på det med att ha evidens för det vi gör.  

Gruppen är överens om att det borde finnas samsyn kring arbetsmetoden och att 

den skulle vara gemensam på Hjalmar.  

Vi har svårt att få ut det bästa av oss. Alla kämpar för sitt istället. Vi är 

spretiga men vi får ingen tid att sätta oss och prata igenom och skapa ett 

team. Vi behöver diskutera hur ska vi jobba med den här ungdomen, vad 

ska vi ha för förhållningssätt. Det blir inte bra för ungdomarna. De skulle 

behöva att vi var sampratade.  

En ny medarbetare i gruppen hade initierat samtal om att ha en gemensam 

metod eller förhållningssätt att utgå ifrån vilket övriga var positiva till.  



 
 
 

61 
  

Det är jättebra att X (ny medarbetare) kommit och för det här 

resonemanget för vi har varit dåliga på det här med att ha en metod. Vi 

borde ha haft det från början. 

Några i gruppen ansåg att det fanns litteratur som stöd för det förhållningssätt 

man själv arbetade utifrån dock saknades ett gemensamt grepp om metoden på 

Hjalmar.  

Vi saknar en gemensam värdegrund. Det måste vi fixa så fort som möjligt. 

Ett återkommande dilemma var att medarbetarna på Hjalmar inte ansåg sig ha 

tid att planera och samordna sitt arbete.  

Vi skulle behöva ha samsyn och veta att vi jobbade åt samma håll. Det har 

vi inte. Det blir bra ändå och de har det bra hos oss för vi har alla en bra 

grundsyn men ibland blir det otydligt eftersom vi inte pratat igenom det 

eftersom vi inte har tid.  

Det LOKE-arbete som NP-center gemensamt skulle ha arbetat med var inte 

förankrat hos gruppen men kom upp som ett möjligt verktyg framöver.  

Sen håller ju X (medarbetare i Resursteamet) på med LOKE. Men det har 

fallit i glömska här. Det hade nog varit bra. Men det handlar om tid också.  

De regelbundna mötena med Resursteamet där ungdomarna på Hjalmar 

diskuteras uppskattades av de flesta medarbetarna på Hjalmar som ansåg att det 

då fanns tid att få samsyn med Resursteamet. 

Det blir tydligt på de gemensamma måndagsmötena vad de olika 

professionerna gör, de mötena ger mig mycket. 
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Det är ju i de mötena vi träffar Teamet, det är jättebra att få höra hur de 

jobbar med den ungdomen. 

Någon ansåg dock att tiden borde prioriteras på annat som var mera relevant för 

Hjalmar.  

Behov av styrning 

För att kunna göra ett så bra arbete med ungdomarna som möjligt och få tid till 

att resonera med kollegorna ansåg majoriteten att de behövde ha mer styrning av 

chefen och tydligare ledning vid de tillfällen de är oense i gruppen. 

Vi är för mycket att vi vänder ut och in på oss själva för att verksamheten 

ska fungera, vi pusslar för mycket. Någon skulle behövt ha mandat att säga 

”Nu gör vi så här”. 

Inte ett kompetens- och utvecklingscenter 

En medarbetare uttryckte att den kompetens som finns i gruppen är hög och att 

det är ovanligt att neuropsykiatrisk kompetens finns samlad som på Hjalmar.  

Jag anser att alla som jobbar här på Hjalmar nu har jättemycket 

kompetens. Där jag jobbade tidigare visste man inte alls vad man skulle 

göra med de här ungdomarna. 

Några medarbete hade då de sökte sig till tjänsten på NP-center haft en 

föreställning om att de skulle ha ett uppdrag att sprida kunskap om 

neuropsykiatri vilket inte visade sig stämma. 

Jag trodde vi skulle vara ute mer och snacka och sprida kunskapen. Det 

gör vi ingenting. 
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En medarbetare såg att möjligheten till detta skulle kunna finnas längre fram 

men att de hade annat att prioritera först. 

Vi är inte redo att ge oss ut och föreläsa ännu. Vi behöver få ordning på 

vårt arbetssätt på Hjalmar först. 

5.7.5. Medarbetare Resursteamet 
Projektledare och chef samma person 

Medarbetarna i Resursteamet gav en nyanserad bild av att samma person varit 

chef och projektledare. De var överens om att chefen/projektledaren till stor del 

utfört projektledarrollen och att hon gjort det på ett engagerat och bra sätt. 

Det blir trevligt för oss att jobba med det här för att hon är så engagerad. 

Jag tycker hon är superbra som projektledare.  

Att rollen som chef fått stå tillbaka fanns det fördelar med; 

Eftersom hon mest varit projektledare har det inte funnits nån som petar 

och styr i saker och därför har vi själva fått utveckla och påverka mycket, 

det är en fördel i den här gruppen för vi hanterar det. 

En annan fördel var att chefen/projektledaren ansågs ha god kännedom om 

arbetet och ungdomarna. 

Chefen har god insikt, det är en positiv del av att hon har båda rollerna.  

Resursteamet var överens om att uppdraget som både chef och projektledare var 

svårt och att det fanns en del nackdelar. De efterlyste mera ifrågasättande och 

någon som tar tag i problem som uppstår i arbetsgrupperna. 

Chefen skulle behöva ha ett lite mera kritiskt tänkande än en projektledare. 

Titta mera övergripande och objektivt. Ta tag i problem som uppstår, när 



 
 
 

64  
 

det strular mellan oss och Hjalmar till exempel. Vår chef är mest 

projektledare, hon har ingen chefsroll, tycker jag.  

En annan aspekt som framkom var att om olika personer haft uppdragen hade de 

kunnat bidra med olika synsätt från olika verksamheter. 

Det är ju omöjligt för en chef att ha koll på alla tre områdena vård- och 

omsorg, socialtjänst och skola. Hade projektledare och chef varit två olika 

personer hade det varit möjligt att täcka av ett större område och det hade 

varit bra. För det är ju svårt att styra nåt som man inte är insatt i.  

Eftersom de tre medarbetarna från utbildningssidan har en annan chef 

framfördes också synpunkter på detta. 

Nästan halva gruppen har ju en annan chef. Det vore bra om vi hade 

samma chef. 

NP-center ifrågasätts inte 

Flera av medarbetarna i Resursteamet förmedlade känslan av att utomstående är 

så positiva till deras insatser och att de därför behöver väga upp detta genom att 

själva förhålla sig kritiskt till NP-center. 

Det är aldrig nån som ifrågasätter oss. Det är väldigt konstigt och känns 

ovant. Alla litar på att vi är så himla bra och gör rätt saker. Det hoppas 

jag att vi gör men det kritiska tänkandet saknas utifrån. 

Exempel gavs på hur detta gått till i det vardagliga arbetet; 

Vi har ett jättestort ansvar att själva föra fram vilka misstag vi gör och vad 

vi ser kan förbättras och det gör vi. Vi har till exempel vid dagar då vi haft 
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genomgång av alla ungdomar försökt tänka kritiskt, kan vi jobba 

annorlunda med den här och så. 

Svårt att få till bra samarbete med Hjalmar 

Flera av medarbetarna i Resursteamet beskrev stora svårigheter att få till ett bra 

samarbete med medarbetarna på Hjalmar.  

Vi är dåliga på att nå Hjalmar och de är dåliga på att nå oss. 

De såg stora hinder för ett smidigt och naturligt samarbete. 

Vi i Resursteamet och Hjalmar jobbar med helt olika saker och vi är på 

helt olika ställen….och de är inte inne i de flesta av våra ärenden, det är 

inte lätt att samarbeta. 

De såg inte NP-center som en enhet, utan två; 

Vi lever i en lögn, vi har möten med Hjalmar men jobbar inte tillsammans. 

Folk tror nog att det är så det ser ut, att det finns ett NP-center, men det 

gör det ju inte. 

Om förutsättningarna var annorlunda så att samarbete med Hjalmar 

underlättades kunde de se positiva aspekter av det; 

Det skulle kunna finnas stora fördelar om vi var ett NP-center där vi 

jobbade gemensamt med Hjalmar. Antingen behöver det skapas eller så 

borde vi delas.  

Ett annat alternativ som presenterades var att samarbetet med Hjalmar skulle 

vara utformat som det samarbete Resursteamet har med korttidsboendet Frans 

Blom. Det vill säga att samarbete sker då behov av det uppstår för någon av 

ungdomarna på korttidsboendet.  
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Okonventionella lösningar och nytänkande 

Det som ansågs nytt och okonventionellt med NP-center var främst sättet att 

arbeta tillsammans, flera professioner och att ett helhetsgrepp tas kring 

ungdomen. 

Att vi kan samarbeta över olika professioner, det är det som gör skillnad. 

Vi har märkt att när en profession går in i ett ärende blir det inte lika bra 

som när vi går in två eller flera, det är då vi kommer nånstans. Det är unikt 

med NP-center att vi kan jobba så.  

Även kunskap och erfarenheter som medarbetarna bär med sig från tidigare 

arbeten sågs som en stryka.  

Det okonventionella med oss är att vi har så många professioner att koppla 

på ungdomen och vi kan hålla i över tid. Vi vet hur kollegor på andra 

ställen arbetar, på de tre kontoren, vi kan länka mellan dem. 

Att finnas tillgänglig i de miljöer där ungdomarna behöver stöd var en annan 

fördel med arbetssättet.  

Vi är på de olika arenorna, på fritiden, hemma och i skolan.  

Vi följer med ungdomen även när den slutar skolan. De här ungdomarna 

behöver den här kontinuiteten och det skapar trygghet.  

Medarbetarna i Resursteamet upplevde i hög grad att de fått utforma sitt 

arbetssätt efter vad de trott har varit bäst för ungdomarna. Detta har ansetts vara 

en fördel. 
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Vi har ganska fria tyglar. Vi kan göra det vi tror är bäst istället för att följa 

en mall. Man litar på vår kompetens. Frihet att träffa ungdomen där vi tror 

att det är bäst. Är det en kultur som kan fortsätta så är det jättebra.  

Att jobba här är ju som att ha ett annat yrke. När jag jobbade på X 

(tidigare arbetsplats) var det ju som att man hade skygglappar åt höger 

och vänster och styrdokument hit och dit och det fungerade inte hela vägen. 

Här jobbar vi på ett helt annat sätt med helheten och det fungerar, vi kan 

koppla på varandra. 

Gruppen anser att de nu kan erbjuda ungdomarna något nytt som tidigare inte 

varit möjligt. 

Det är ju precis så här man har önskat att det skulle fungera. Man har 

kämpat och kämpat i skolan men det har saknats en bricka eller länk 

nånstans, det har inte fungerat hela vägen. Här går vi in tillsammans och 

det ger så bra resultat.  

I stället för att bara släppa en ungdom som bestämt sig för att hoppa av 

skolan så erbjuder vi en annan insats från NP-center, jag kopplar på 

arbetslivskonsulenten.  

Det är en jättefördel att vi även jobbar mot friskolor. Vi behövs verkligen 

där. 

Framtida behov i Resursteamet 

Medarbetarna såg flera framtida behov och hade idéer kring hur NP-center 

skulle kunna utvecklas; 
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Det vore bra om det fanns handläggare på både Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen som tog våra klienter och som vi kunde ha nära 

samarbete med. Det skulle underlätta.  

På sex månader har en ungdom haft tre handläggare på 

Arbetsförmedlingen, då blir det inte så enkelt att jobba framåt. Vi skulle 

vilja ha en gräddfilsvariant. 

De såg också behov av flera medarbetare till Resursteamet. Dels ytterligare en 

psykolog, dels annan kompetens än vad som finns idag; 

En arbetsterapeut skulle vi ha som kunde det här med miljön, göra 

anpassningar, kognitiva hjälpmedel, det skulle jag tycka var jättebra. En 

arbetsterapeut som var expert på det, både hemma och på skolan. Jag har 

erfarenhet av att en arbetsterapeut kan se så mycket mera i skolmiljön som 

vi inte ser. 

På längre sikt såg de ytterligare en huvudman; 

Tänker man lite framåt skulle vi ju ha Regionen med som en aktör. 

Evidensbaserade metoder 

I Resursteamet har diskussionen kring huruvida de arbetar evidensbaserat eller 

inte förts tidigare och olika inställningar till evidens framkommer. Några ansåg 

att de arbetar evidensbaserat i den mån det går; 

Vi förhåller oss till evidensen inom det neuropsykiatriska spektret och då 

kan man inte använda någon manual men vi jobbar på olika sätt utifrån 

Ross Greene.  
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Någon menade att resultatet av arbetet gav svar på om metoden fungerande eller 

inte;  

Om jag når fram vet jag ju att det fungerar för just den personen. 

Eftersom NP-center har som uppdrag att arbeta med okonventionella metoder 

framfördes tankar kring att det kräver nytänkande och att snarare sträva efter att 

evidensbasera den egna metoden. 

Kompetens och utvecklingscenter 

Inom Resursteamet var merparten av medarbetarna ense om att NP-center inte är 

ett kompetens- och utvecklingscenter i dagsläget.  

Vi är väldigt duktiga på att hantera våra ungdomar men vi är ju inget 

kompetenscenter nu. 

Förväntningarna från starten av NP-center var dock att kompetensutveckling 

skulle ingå som en del av uppdraget. 

Jag hade en förhoppning inför projektet om att vi skulle vara ett 

specialistteam och att vi skulle jobba bredare så att vår kompetens kommer 

till fler…  

Medarbetarna i Resursteamet var överens om att ett kompetens- och 

utvecklingscenter behövs i organisationerna och att de bör ha det i sitt uppdrag.  

Vi skulle kunna göra så mycket om vi kunde avsätta tid till att utbilda eller 

ärendehandleda andra. Vi skulle kunna ge tips och trix. 

Vi skulle kunna vara hela Norrköpings NP-center, inte bara de här 40 

ungdomarnas.  
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Erfarenheten var att det största behovet i organisationerna är ärendehandledning, 

det vill säga hjälp med specifika ungdomar. 

Skolorna är ju mera intresserade av att prata riktat om den ungdom de har 

problem med, inte generellt. Inte vad ADHD är, det har de hört. De vill 

veta hur de ska jobba med Xs ADHD.  

Flera av medarbetarna upplevde att det varit oklart i vilken utsträckning 

kompetens- och utvecklingsdelarna ingår i deras uppdrag eller inte och att detta 

behöver förtydligas.  

Hade alla en bild av att vi skulle vara en kompetenscenter skulle vi ju 

jobba med de frågorna. Nu har man ju valt att mata på med ungdomar och 

så får vi nej till att t.ex. handleda ute i verksamheterna. Det skulle behövas 

ses över hur det ska se ut.  

Flera förslag på hur lösningen skulle kunna se ut framöver framkom; 

Många av de ärenden jag har är riktigt tunga, mycket ångest, mycket 

suicidhot och det blir tungt i längden. Det skulle vara enklare att hantera 

om man också hade i uppdrag att jobba med den här andra kompetens- och 

utvecklingsbiten. 

Ett utvecklingsarbete som jag ser framför mig är att vi skapar en broschyr 

med enkla och handfasta tips och trix, så här ska man tänka.  

Vi skulle kunna skicka ut ett månadsmail med länkar om senaste forskning 

inom området. Vi påminner om att vi finns och de blir servade med det 

senaste i punktform. Vi skulle kunna hjälpa folk att förminska området till 

det viktigaste.  
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5.7.6. Antagningsgrupp 
Effektiv beslutsväg i samverkan 

Antagningsgruppen ansåg att det arbetssätt de utformat under projekttiden varit 

ett effektivt sätt att arbeta tillsammans. Huruvida en ungdom skulle antas eller 

inte beslutades oftast direkt vid det möte då handläggare presenterade ärendet 

för antagningsgruppen. De såg positivt på att beslutsvägen var kort. 

Vi kommer snabbt fram till svaret för det finns i gruppen, alla är med på 

plats. Vi behöver inte sitta som frågetecken. Vi behöver inte samla in 

information någon annanstans ifrån. 

Antagningsgruppen fick snabbt en bild av ungdomen eftersom de kunde lägga 

ihop ett pussel av information från de olika verksamheterna och föra en 

diskussion kring vad som testats tidigare. Det sågs som en vinst att de också 

hade möjlighet att gå tillbaka till respektive verksamhet om någon information 

fattades. Fanns för lite information tillgänglig för att ett beslut skulle kunna 

fattas fick handläggaren besked om vad som behövde prövas för att komma 

vidare. Arbetssättet ansågs ha fungerat mycket bra. 

Det har varit tidsbesparande att jobba som vi gjort i antagningsgruppen.  

I varje ärende resonerade antagningsgruppen kring hur samverkan skulle gå till 

och utformade en gemensam planering för ungdomen. På så vis ansåg de att de 

utnyttjade resurserna på ett effektivt sätt. 

Det här arbetssättet känns samhällsekonomiskt optimalt. 

Ett problem som antagningsgruppen uppmärksammat var att skolan eller BUP 

ibland hänvisat ungdomar och föräldrar till NP-center utan att känna till 

projektets målgrupp vilket lett till att några föräldrar har ägnat tid och energi åt 
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ansökan för att sedan få avslag. Det rörde sig dock bara om enstaka fall då de 

flesta ungdomar som tagits upp i antagningsgruppen tillhört målgruppen och 

därmed erbjudits NP-center. 

Det har varit en stor vinst att de inte har bollats runt, förut har de ju gått 

runt i våra system och vi har inte vetat vad de andra kan göra. 

Samverkan ger kunskapsvinster 

Samtliga deltagare i antagningsgruppen var överens om att de gemensamma 

mötena i antagningsgruppen medfört att de lärt sig mycket om varandras 

verksamheter. Dessa lärdomar har deltagarna kunnat föra med sig vidare inom 

sina respektive verksamheter.  

Vi har lärt oss så himla mycket om varandras verksamheter och områden. 

Annars kan man sitta på sitt kontor med sina kollegor och resonera kring 

att det här måste ju nån annan kunna fixa men här har vi facit direkt. Och 

det tar jag med mig hem och kan delge de andra och det har gett 

jättemycket. 

Vi medarbetare i NP-center har också lärt oss via representanterna i 

antagningsgruppen hur systemen fungerar. Det har besparat oss mycket 

frustration att vi vet vad vi kan förvänta oss nu. Bryggorna mellan 

organisationerna känns jätteviktiga.  

Resonemangen i antagningsgruppen ledde till reflektion kring den egna 

verksamheten.  

Jag har även lärt mig mycket mera om min egen verksamhet när jag tagit 

tillbaka och tagit reda på hur det verkligen är. 



 
 
 

73 
  

I flera fall ledde insikten om hur ungdomarna ”bollats runt” mellan 

verksamheter och hur stor kunskapsbristen är till kritik av den egna 

verksamhetens ordinarie system. 

När man hör alla dessa berättelser så slås jag av att skolan verkligen inte 

har varit bra på att möta upp den här gruppen med NP-problematik från 

yngre åldrar. Det är ju också en lärdom, att det här måste vi lära oss bättre 

och tidigare. Jag har därför tagit med tillbaka till skolan, frågan, hur ska 

vi jobba med att de inte blir hemmasittare? I skolans värld måste vi ju ta 

till oss av alla dessa misslyckanden som den här gruppen möter.  

Det är en rejäl upptäckt i och med NP-center att vi kan verkligen inte den 

här målgruppen inom socialtjänsten. Hade vi haft kunskapen hade vi 

kunnat göra annorlunda mycket tidigare. Det är väl en vinst på sikt 

kanske… 

Det som saknats var förutom kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar även kunskap om bemötande och hur stöd ska utformas.  

Vi har nog trott att vi har kunnat en hel del tidigare men det kunde vi inte 

alls. Vi försökte och försökte men hade inte rätt verktyg. 

Tänk på all personal i kommunen som kämpar med de här ungdomarna 

men eftersom de inte har kunskapen ger de inte rätt hjälp och det tar lång 

tid innan det uppdagas för man har inte arbetat utifrån att det finns en NP-

problematik utan en massa andra saker fokuserar man på.  

Flera exempel gavs på hur deltagare i antagningsgruppen ändrat sitt eget 

tankesätt när det gäller bemötande av målgruppen  
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I skolan tänker vi dagtid och skickar hem papper. Jag har fått upp ögonen 

nu för frågan ”vad fixar föräldrarna?” 

I antagningsgruppen var deltagarna överlag mycket nöjda med det arbetssätt de 

utformat. 

Det finns bara vinster med att jobba så här som vi gör i 

antagningsgruppen. 

NP-center innebär nya, okonventionella lösningar 

I och med de samlade resurserna i NP-center har det funnits något nytt att 

erbjuda ungdomarna som antagningsgruppen uppfattat som mycket positivt. Det 

nya arbetssättet att samarbeta och det stöd medarbetarna i NP-center erbjudit 

ungdomarna och deras föräldrar beskrevs som unikt.  

Det har funnits nya lösningar på elevens dilemman. NP-center har kommit 

med nåt nytt, det har inte funnits innan, det här att man kan jobba ihop i 

skolan, hemmet, med föräldrarna, med fritiden. Det är ju det som är 

skillnaden med projektet. Innan satt vi ju uppdelade i tårtbitar. Det är NP-

center som gör skillnaden för även om vi hade suttit tillsammans innan 

hade vi bara konstaterat att ”vi har bara det här att erbjuda” då hade det 

varit svårt. Nu har vi nåt helt nytt att erbjuda. 

Nu har vi äntligen haft ett smörgåsbord av grejer att erbjuda. Det har varit 

spännande och roligt. Vi har sett hur bra det blir för ungdomar och 

föräldrar. 

Antagningsgruppen beskrev hur arbetet som handläggare eller skolpersonal 

tidigare ofta förknippats med maktlöshet och att det varit svårt att få till 

verksamma insatser inom respektive kontor.  
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I stället för att sitta på sin kammare och tänka vad tusan ska jag hitta på 

har det varit helt nytt nu; ”den här ungdomen får skolstöd, familjepedagog 

och psykolog”. Det är som julafton varje gång!..... Ja, julafton är det 

närmaste jag kan komma en beskrivning av den samordning som går att 

göra runt varje ungdom. Det är helt unikt i min värld. 

För att det ska bli hjälp på riktigt är NP-center rätt arbetssätt, det 

naturliga arbetssättet egentligen. För annars blir det inte all the way 

liksom. Det är bara konstigt att det inte funnits tidigare. 

Att medarbetarna i NP-center haft ett nära samarbete sinsemellan uppfattades 

som verkningsfullt. Särskilt samarbetet mellan socialtjänst och skola lyftes fram 

som annorlunda mot tidigare och har inneburit mindre laddade situationer.  

Det blir ett mjukare samarbete med skolan när skolpersonal från NP-

center kommer tillsammans med soc.  

Problemet att många ungdomar inte tar sig till skolan har varit återkommande 

och välkänt. Tidigare har dessa situationer varit svåra att lösa och 

ansvarsfördelningen har varit otydlig. I NP-center har det gått att hitta bra 

lösningar. 

Det var nytt för mig att det inte fanns en organisation kring att hjälpa 

ungdomar som har svårt att ta sig till skolan att ta sig till skolan, rent 

fysiskt. Här har vi nog tänkt om varandra att den här insatsen måste ju nån 

annan ha. Det var en aha-upplevelse att ”oj, ingen har den här insatsen”. 

Någon kunde fixa något undantag en begränsad tid men inte med lätthet. 

Nu går det så lätt. 

Erfarenheten fanns att stödet med att ta sig till skolan behöver vara individuellt 

anpassat och den som ger stöd måste vara en för ungdomen välkänd person.  
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Även om det hade funnits så hade det inte funnits nån relation till 

ungdomen och det är den som är avgörande för att ungdomen ska följa 

med till skolan. Det går inte att det kommer vem som helst, från soc. eller 

färdtjänst, det funkar inte.  

I och med att ungdomar antagits har medarbetarna i NP-center i sitt arbete med 

ungdomarna och familjerna även avlastat handläggare vilket har setts som helt 

naturligt eftersom handläggares uppdrag är begränsade.  

Vi har blivit en förlängd arm för socialsekreterarna och LSS-

handläggarna, vi hjälper dem och så kan de bara komma in ibland för 

uppföljning. Deras jobb är ju inte att hantera familjen…. Det har avlastat 

handläggarna…. Det finns inte en chans för en handläggare att vara NP-

center.  

Det nya, holistiska arbetssätt som funnits i NP-center upplevdes av 

antagningsgruppen som positivt liksom att relationen till ungdomen och familjen 

varit avgörande för resultatet.  

Det går att få till det när man känner familjen. 

Även när det gäller ungdomar som placeras eller ansågs vara placeringsnära har 

NP-center enligt antagningsgruppen haft en viktig roll att fylla. Det kunde gälla 

stöd till ungdom och föräldrar för att undvika att placering sker. 

Jag tror att det är jätteviktigt för de här ungdomarna att få vara kvar 

hemma i kommunen där man har sina kontakter och inte blir ivägskickad. 

Jag tror att det är bra att hänga i och inte bara prova nytt hela tiden som 

ofta blir nya misslyckanden. 
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Mer än hälften av de vi har hos NP-center hade vi fått placera om inte NP-

center fanns. Nu har vi det att ta till. Ofta har vi kunnat lösa det med NP-

center.  

Vi har över tid ca 70 ungdomar placerade, jag skulle säga att majoriteten 

av dem har NP-problematik. 

Trots att inte målet med NP-center var att placerade ungdomar skulle kunna 

komma hem tidigare har det visat sig vara en följd av arbetet. Under den tid en 

ungdom varit placerad har NP-center haft kontakt med ungdomen och familjen. 

Inför att ungdomen skulle komma hem arbetade NP-center i olika miljöer för att 

underlätta; 

När barnet kommer hem, eller redan innan, så tar vi hand om familjerna. 

Vi börjar jobba på alla fronter så att det är förberett. Det hjälper främst 

föräldrarna, de brukar vara stressade då. Även inför skolstart när man inte 

bott hemma på ett år bör man tänka till innan. 

En synpunkt som framkommer är att NP-centers resurser inte räckt till vid dessa 

tillfällen då ett omfattande stöd ofta behövs både hemma och i skolmiljön. 

Samverkan är nödvändigt  

Deltagarna i antagningsgruppen framhöll en nära samverkan och samordning av 

insatserna till ungdomarna liksom en verksamhet som ser till helheten. De ansåg 

att i dessa ärenden som ungdomarna och deras familjer utgör kan ingen av 

instanserna komma till bukt med problemen på egen hand. De beskrev från olika 

synvinklar hur man i olika verksamheter förväntar sig att någon annan ska lösa 

problemen. 
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Jag är så less på att höra ”bara skolan kan möta upp så funkar allt” men 

så är det ju inte. Om det inte funkar hemma funkar ju inte skolan heller. 

Det är därför NP-center blir så bra för här kan vi jobba på alla arenor. 

Helheten måste funka.  

Det är det som funkat nu att ni i NP-center varit så enträgna och fått iväg 

dem till skolan. Annars är det bara mellanvården som kan göra liknande 

men då är problemet tillbaka efter tre månader.  

NP-center är ”rätt hjälp” 

I antagningsgruppen fanns en uppfattning om att NP-center har ett gott rykte i 

olika verksamheter och organisationer.  

Från alla håll hör man bara positivt om NP-center. 

De framhöll också att NP-center fyllt en funktion som är viktig och som 

professionella nu räknar med.  

För handläggarna är det en självklarhet att det här finns nu. 

En betydande orsak till den positiva synen på NP-center antogs vara 

medarbetarna och deras personligheter, kompetenser och arbetssätt.  

Ni som jobbar i NP-center är ju verkligen engagerade och 

lösningsfokuserade. 

Den relation som medarbetarna i NP-center har möjlighet att utveckla till 

föräldrarna tros vara väsentlig både för ungdomarnas och deras eget mående 

vilket gett positiva effekter. 

Jag tror att ett skäl till att vi ser så goda resultat är att medarbetarna i NP-

center har en relation till ungdomarna och familjerna. 
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Föräldrarnas förmåga kan öka ganska snabbt när de får lite energi. 

Flera av deltagarna i antagningsgruppen gav exempel på hur ungdomar och 

familjer som de tidigare inte klarat av att hjälpa nu kommit vidare. Skillnaderna 

med och utan NP-center beskrevs som stora.  

Ungdomarna som vi drar och sliter i utan att veta vad vi gör, nu får de rätt 

hjälp. Besparingen på familjerna, det är skillnaden mot hur det var innan. 

Vi tär mycket på de här familjerna när vi håller på utan att ha tillräckligt 

på fötterna. Konceptet NP-center är absolut rätt hjälp. 

Vi skulle haft fler ungdomar i utanförskap, fler kraschade föräldrar och 

fler stressade socialsekreterare utan NP-center. 

Kompetens- och utvecklingscenter? 

I antagningsgruppen rådde delade meningar om huruvida NP-center kunde ses 

som ett kompetens- och utvecklingscenter eller inte. Interna synpunkter som 

framfördes gällde medarbetarnas bristande kompetens. Någon menade att 

kompetensen ökat mycket sedan starten av NP-center.  

Jag tycker vi är för dåliga på att hjälpa utanför. Vi skulle ju vara ett 

kunskapscenter. Vi skulle vara fler med högre kompetens och fler som 

trivdes med att prata inför folk.  

Flera medarbetare i NP-center tyckte från början att ”jag kan NP rätt 

bra”. Men nu märker de att deras kunskaper har ökat jättemycket. Nu 

förstår man skillnaden.  

En problematik som framkom och som ansågs hindra medarbetarna från att 

driva ett kompetens- och utvecklingscenter var den höga arbetsbelastningen. 
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Vi är lite fast i våra enskilda ärenden. Vi är duktiga i familjerna men vi 

skulle kunna bli bättre utåt.  

Flera förslag framkom kring hur NP-center skulle kunna omfatta ett kompetens- 

och utvecklingscenter.  

Vi har i uppdrag att skapa ett tänk i Norrköpings kommun, inte bara i de 

här familjerna. Vi skulle kunna vara NP-konsulter och finnas på flera 

arenor. Ibland handlar vårt jobb om att bekräfta att handläggare eller 

föräldrar har gjort rätt.  

Vi skulle behöva utvecklas för kommunen, för att finns som bollplank. Vi 

behöver inte utbilda en massa utan finnas att kontakta när man undrar 

över saker ute i verksamheterna. 

Vi skulle ha en utbildningsenhet. Det finns inte plats för det inom projektets 

ram men i framtid skulle några av medarbetarna kanske kunna arbeta 

halvtid med ungdomarna och halvtid med att vara ute och 

föreläsa/handleda. 

Det skulle finnas en NP-hälsa. 

För att vara ett kompetens- och utvecklingscenter uttrycktes att NP-center måste 

synliggöras och presenteras som sådant. Ett par av deltagarna ansåg att 

kompetensen hos medarbetarna behöver höjas men att det kommer att ta tid. 

Nu vet inte folk var den här kunskapen finns och hur man kan få till sig den 

men om NP-center var ett uttalat kompetens- och utvecklingscenter skulle 

det vara jättebra. 

Skulle det vara mera uttalat att vi var ett kunskapscenter skulle det krävas 

högre kompetens.  
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Det är en process, vi ska bli ett kompetens- och utvecklingscenter. Det är 

inget som händer med en gång, den rekryteringsmöjligheten finns inte. 

NP-center behövs i yngre åldrar 

En svårighet som beskrevs och som deltagarna i antagningsgruppen återkom till 

under intervjun var att NP-center ofta kommit in för sent, då ungdomarnas 

problematik blivit omfattande och resurskrävande. 

Tänk om man fick ha ett NP-center för barn mellan 6 och 12 år.  

Vi behöver lära oss att hitta rätt tidigare, innan problematiken eskalerar. 

Skolans personal ser det här varje dag tidigt. De skulle behöva veta vart de 

ska vända sig innan det går för långt. Det går ju att säga vilka elever på 

högstadiet som det kommer att behövas massor av resurser runt ett par år 

framåt. 

5.7.7. Ledningsgruppen 
Uppstarten viktig i samverkansprocessen 

Då projektet startade var det mycket som fortfarande ansågs oklart. Det var till 

en början otydligt på vilken ledningsnivå beslut skulle fattas och arbetet i 

ledningsgruppen ansågs utmanande och processerna oklara. 

Det har varit en lång startsträcka och det var svårt att vara i en 

ledningsgrupp för något som inte var igång ännu. 

Beslutsfattandet var i den inledande fasen tidskrävande liksom arbetet med att 

skriva fram en gemensam uppdragsspecifikation för NP-center. Det arbetet 

uppfattades dock som väl investerad tid. 
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Det var delvis frustrerande att skriva uppdragsspecifikationen. Men så här 

i efterhand tänker jag att det var jättebra att vi fick diskutera igenom allt 

noga och stöta och blöta det för det var då vi la grunden till vårt arbete. 

Olika kulturer möts 

I ledningsgruppen beskrevs det gemensamma arbetet som något som fungerar 

bra men som tagit tid att forma. De olika kulturerna på de tre kontoren ansågs 

till en början ha inneburit en utmaning som till viss del finns kvar.  

Vi sitter nog fortfarande med olika bilder. 

Korttidsboendets roll i projektet är fortfarande ganska oklar för mig.  

De olika kulturerna och de olika begreppen som används inom varje kontor 

ansågs över tid ha utgjort ett allt mindre hinder för samarbete och man slogs inte 

längre av skillnaderna i lika hög utsträckning. Samverkan i ledningsgruppen 

förenklades i och med att deltagarna fick större kunskap om varandras uppdrag.  

Det tar ett tag innan man börjar förstå varandra. Efter ett tag förstod jag 

”jaha, de menar så när det pratar om det här”. Jag har själv fått en vidare 

bild av vad som är vård- och omsorgskontorets uppdrag och vad de kan 

göra. Det har varit svårt men bra.  

Samverkansarbetet i ledningsgruppen ledde till ett nytt sätt att arbeta.  

Vi pratar olika språk så det har varit jättebra på det sättet att man förstått 

mera än när vi, som i vanliga fall, jobbar i våra stuprör.  

Diskussioner som ökar samverkan 

De gemensamma diskussioner som ägt rum i ledningsgruppen anses i sig vara en 

framgångsfaktor. Det har funnits behov av att ha ledningsgruppen som forum att 
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mötas och lösa problem i. En del frågor som diskuterats har även haft betydelse i 

ett större sammanhang. 

Vi har haft bra diskussioner i ledningsgruppen om hur olika frågor ska 

lösas som även är relevanta i andra sammanhang. Där här projektet kan 

hjälpa till att tydliggöra frågor som vi har behov av att få svar på. En del 

har vi inte löst men vi har börjat prata om det i alla fall. Det har blivit 

mera konkret eftersom NP-center är en gemensam konkret verksamhet som 

vi har ansvar för gemensamt. Det tvingar oss in i bra dialoger som vi inte 

annars går in i. 

Det fanns även diskussioner som betraktades som irrelevanta för några av 

deltagarna i ledningsgruppen. Det handlade då främst om diskussioner där man 

inte kände sig delaktig och ansåg att den tiden kunnat utnyttjas bättre.  

En del frågor har inte alls berört oss på utbildningskontoret, när LSS- 

kontra SoL-lagstiftning diskuterats på ledningsgruppen, det är inte alls vår 

bit. 

Samma personer har större delen av projektet deltagit i ledningsgruppen vilket 

ansågs vara en fördel som gett stadga i gruppen och beslutsvägarna har kortats 

efter hand vilket uppskattats; 

Det har varit bra att jag har kunnat ta upp problem eller hinder som 

behövts fattats beslut runt och snabbt fått svar. Då vet vi hur vi ska jobba 

vidare. 

De gemensamma mötena med antagningsgruppen har gett ledningsgruppen 

inblick i dels antagningsgruppens sätt att resonera och dels de ungdomar som 

antagits vilket ansetts värdefullt.  
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Samverkansklimatet överlag i projektet beskrivs som positivt. 

Jag upplever att det har varit lätt att samverka med olika människor i alla 

tre organisationerna. Folk har varit mycket positiva och hjälpsamma och 

det har varit så roligt. 

Den samverkan som NP-center innebär sågs som en ny möjlighet.  

Nu lägger vi ihop våra pengar i en påse och det skapar möjlighet att 

samverka på ett sätt som vi inte gör annars. Nu finns det ett ekonomiskt 

incitament att inte jobba i våra stuprör. 

Projektledare och chef samma person 

Den arbetsbelastning som varit på projektledare/chef anses i ledningsgruppen 

för hög i ett stort projekt där mycket har hänt. Tankar fanns kring att det hade 

varit en fördel med två olika funktioner, en projektledare som kunnat ifrågasätta 

och driva framåt. I perioder då arbetsbelastningens varit särskilt hög hade en 

administrativ assistent kunnat avlasta. Ett konkret förslag framkom på hur 

belastningen på projektledare/chef kunde ha minskats; 

Så här i efterhand kan jag tycka att X har fått ta ett för stort ansvar. I den 

här gruppen skulle X inte behövt ansvara för att sammankalla och leda 

mötena, det skulle någon av oss andra kunnat göra. 

Då chefsrollen tagit extra mycket tid har det gått ut över projektledarrollen; 

I perioder har det varit så mycket chefsjobb att jag inte hunnit vara 

projektledare.  

En fördel som framkom var att projektledaren har haft mandat att ta beslut i 

vardagen till följd av de dubbla rollerna vilket mestadels ansågs positivt. Det 
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kunde också leda till att chefen/projektledaren fick en så stark roll att det var 

svårt för andra att få gehör.  

….svårt för personal och ledningsgrupp att ifrågasätta vissa saker - 

personalens yrkessammansättning, SYV saknades tidigt enligt mig… 

Förankring av projektet 

Det fanns ingen gemensam, förutbestämd gång för informationsspridningen från 

ledningsgruppen till respektive organisation.  

Det hade varit bra att ha en kommunikationsplan, hur når vi ut? 

Kopplingarna till förvaltningscheferna och ut i organisationerna såg olika ut och 

ansågs viktiga. 

Kanske att jag hade kunnat ha en bättre struktur kring hur jag tar med mig 

frågor tillbaka till min verksamhetschef. Det har varit mera då jag velat 

diskutera något särskilt.  

Att en deltagare i ledningsgruppen även deltog i sociala investeringsfondens 

ledningsgrupp uppfattades som positivt. Det ansågs viktigt att förankra 

verksamheten väl för att den inte ska falla i glömska då den inte längre är ett 

projekt. Även kopplingen till politiker sågs som angelägen och att de är insatta i 

projektet så att nämndbeslut om eventuell implementering av NP-center i 

ordinarie verksamheter inte dröjer.  

Det är viktigt att det kommer nämndbeslut en kort tid efter att 

utvärderingen är färdig annars riskerar vi att tappa personal. 

Projektledare och medarbetare i NP-center har informerat om sitt arbete i många 

organisationer i olika former vilket ansågs ha gett resultat.  
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Min upplevelse är att NP-center är kända i många verksamheter.  

NP-center har också genom sitt arbete ute i verksamheter bidragit till att de som 

de är till för sprider information och förankrar arbetssättet i organisationerna. 

Medarbetare i verksamheten som får utökad kompetens och stöd i 

samverkan kring elever och deras vårdnadshavare blir de bästa 

företrädarna för att NP-centers insats har efterfrågats länge och behövs. 

5.8. Sammanfattning av ekonomisk uppföljning 
Den ekonomiska utvärderingen av NP-center bör ses som ett beslutsunderlag att 

sätta i relation till flera andra och det är viktigt att inkorporera dessa resultat i en 

helhet. Utvärderingen gjordes på 26 individer som fanns i vård- och 

omsorgskontorets och socialkontorets verksamhetssystem. När faktiska insatser 

från vård- och omsorgskontoret och socialkontoret kostnadssattes och jämfördes 

med historiska kunde det konstaterats att kostnaderna för gruppen tycks ha ökat. 

Detta resultat är inte oväntat, eftersom NP-center sätts in som insats när 

ingenting annat fungerar och att problemen ofta tilltagit fram tills dess. Dock 

kan konstaterats att NP-center tycks ha haft en effekt på att minska antalet 

beslutade placeringsdygn. När faktiska insatser från vård- och omsorgskontoret 

och socialkontoret kostnadssatts och jämfördes med den förväntade utvecklingen 

för individerna i utvärderingen kan konstateras att alternativet att låta 

individerna ta del av NP-center tycks vara mindre kostsamt än alternativet att 

inte ha NP-center. Utifrån att utvärderingen av NP-center framhåller mycket 

goda resultat kan man tolka detta som en förhöjning av kvalitet utan att 

kostnaderna har ökat. För skolan finns inga exakta uppgifter om 

insatsförbrukning innan eller under NP-center, men det kan konstateras att 

kostnaderna för skola vid placering är betydligt större än de interna 

skolkostnaderna. I och med att NP-center tycks ha förhindrat många placeringar 
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har även skolan gjort kostnadsbesparingar i detta avseende, vilket också 

understryks av insatsutvecklingen i utvärderingen av NP-center. 

Samhällsekonomiskt kan en insats som NP-center förväntas ha effekt på ökat 

arbetsmarknadsdeltagande hos föräldrarna och minskad resursförbrukning hos 

regionen. Man kan också förvänta sig en produktivitetsökning för samhället i 

stort i och med potentiellt ökat arbetsmarknadsdeltagande för ungdomarna i NP-

center, sprunget ur förbättrade skolprestationer och bättre fungerande 

familjeförhållanden. 
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6. Sammanfattande diskussion och slutsatser inför 
framtiden 

6.1. Sammanfattning utifrån frågeställningarna 
- Hur har samverkan och samordningen av insatserna fungerat? 

Samverkan mellan de tre huvudmännen har i ledningsgrupp och 

antagningsgrupp fungerat bra. Den samordning av insatser som i och med NP-

center blivit möjlig ses som mycket framgångsrik av föräldrar, handläggare, 

skolpersonal, medarbetare och antagningsgrupp. I och med NP-center har 

samverkansvinster gjorts som representanter i ledningsgruppen tror sig ha nytta 

av i andra sammanhang, så som i andra gemensamma projekt eller ordinarie 

verksamheter. Samverkan kan därmed antas ha gett ringar på vattnet.  

- Hur fungerar styrning och ledning? Vilka utmaningar och fördelar innebär 

det att projektledare och chef är samma person? 

Att NP-center haft en ledningsgrupp där beslut har kunnat fattas har setts som 

positivt. Det tog dock tid att etablera en intakt ledningsgrupp och till en början 

fanns oklarheter kring vilka mandat representanterna i ledningsgruppen hade att 

fatta beslut. Resursteamets start försenades ett år på grund av oklarheter i 

organisation och ledning. Eventuellt skulle ledningsgruppen haft en effektivare 

process om de tagit hjälp av en utomstående handledare vid de tillfällen då 

oklarheter hade behövts redas ut. 

Det har inneburit både fördelar och nackdelar att projektledare och chef varit 

samma person. Fördelar som framkommit är att chefen för NP-center varit 

mycket drivande och insatt i projektet samt att hon i rollen som projektledare 

haft större mandat i och med chefsbefattningen. Utmaningar som uttryckts är att 



 
 
 

89 
  

det kan ha bidragit till att det varit svårare för andra att få gehör för sina 

synpunkter kring projektets utveckling eftersom projektledaren varit chef och 

kunnat fatta vissa beslut själv. I flera av gruppintervjuerna framkom att 

uppdraget varit för omfattande och kritik har lyfts fram emot att det endast varit 

en deltidstjänst, vilket inte ansetts tillräckligt av medarbetarna. En nackdel som 

framkommit med att projektledare och chef är en och samma person är att 

projektledarrollen tagit en stor del av tiden vilket medfört att chefsrollen blivit 

mindre framträdande. I Resursteamet anser medarbetarna att de klarat att 

organisera sig och själva styra sitt arbete i hög grad medan medarbetarna på 

Hjalmar, som inte bestått av en intakt arbetsgrupp, önskat mera styrning och 

ledning. De behöver stöd av chefen för att arbeta som ett team med gemensamt 

förhållningssätt och uttalade arbetsmetoder. 

- Hur sker förankringen av projektet på politisk-, lednings-, samt 

verksamhetsnivå? 

Representanter från de tre huvudmännen har deltagit i ledningsgruppen, men de 

har haft olika mycket mandat i sina respektive organisationer. Socialtjänsten har 

exempelvis inte haft någon ordinarie representant med chefsbefattning med i 

ledningsgruppen, vilket de andra två kontoren haft. Det har inte funnits något 

gemensamt sätt att förankra projektet i organisationerna och en 

kommunikationsplan för hur det arbetet skulle ha gått till efterfrågades vid 

gruppintervjun med ledningsgruppen. Resultatet av denna utvärdering 

presenteras av utvärderaren för politikerna i de tre nämnderna under mars 2016. 

Medarbetarna och projektledaren har löpande informerat om NP-center i olika 

verksamheter. 

- På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och 

utvecklingscenter? 
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NP-center kan beskrivas som ett kompetenscenter på så vis att en samlad 

kompetens finns som är efterfrågad i flera olika verksamheter. Resursteamet 

har mottagit många förfrågningar om att sprida kunskap genom 

föreläsningar, handledning av personal och liknande. Medarbetarna i 

Resursteamet vill utveckla denna del av uppdraget och ser att de skulle nå 

fler genom att arbeta med kompetensutveckling. Förslag som framkommit är 

att ha delade tjänster där hälften av uppdraget innebär att arbeta med 

kompetens- och utvecklingsfrågor. Inom Resursteamet finns olika 

uppfattningar om huruvida nuvarande kompetens är tillräcklig. Medarbetarna 

på Hjalmar anser sig inte utgöra något kompetens- och utvecklingscenter i 

dagsläget. 

- Har projektet bidragit till utveckling av okonventionella lösningar och 

evidensbaserade metoder och i så fall på vilket sätt? 

Till viss del har lagstiftningen kring LSS- och SoL-beslut begränsat 

möjligheterna att arbeta med okonventionella lösningar. NP-center har 

genom det sammanhållna arbetssättet som riktat sig till hela familjerna och 

funnits i olika miljöer utvecklat ett arbetssätt som tidigare inte varit möjligt 

då huvudmännen inte samverkat på detta intensiva sätt. Arbetsmetoden som 

använts av Resursteamet har visat sig passa målgruppen mycket väl, vilket är 

en följd av att de arbetat utifrån den evidens som finns kring lågaffektivt 

bemötande och tydliggörande pedagogik. Medarbetarna har också arbetat 

utifrån sina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket 

konkret innebär att de exempelvis tagit hänsyn till att ungdomar med 

autismspektrumtillstånd generellt sett tar tid att etablera en relation till, att de 

mår bäst av en liten skara professionella som finns med i flera miljöer och att 

de har svårigheter att ta med information mellan arenorna eller generalisera 

sin kunskap till andra miljöer (jfr Gillberg, Fernell & Råstam, 2015). För 
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ungdomar med ADHD är det en förutsättning att någon finns som hjälper till 

att ”hålla ihop berättelsen” och hjälper till att minnas vad som bestämts och 

sagts vid exempelvis ett möte. Det har hjälpt samtliga ungdomar att de 

professionella samverkar och pratar med varandra så att de inte behöver 

”projektleda” sitt stöd själva eftersom deras svårigheter består i så kallade 

exekutiva svårigheter (jfr Barkley, 2014). Att ha dessa kunskaper om 

neuropsykiatrisk problematik är en förutsättning för att kunna anpassa stödet 

rätt. Utifrån det förhållningssättet antas att anledningen till problemet är att 

ungdomen, på grund av sin funktionsnedsättning, inte kan. Hade de kunnat 

hade de gjort det (jfr Greene, 2014). Det här förhållningssättet har man 

arbetat med i Resursteamet, vilket gett mycket goda resultat. 

NP-center har inte bidragit till utveckling av evidensbaserade metoder men 

förhåller sig till evidensen inom området och har idéer kring hur arbetssättet 

som används kan evidensbaseras. NP-center skulle framöver på ett 

strukturerat sätt kunna kartlägga och följa upp vad som ger resultat för att 

skapa lokal evidens. 

- Har de mål som beskrivs i uppdragsspecifikationen uppnåtts? Kan 

framgångsfaktorer och försvårande faktorer identifieras? 

Enligt SoL- och LSS-handläggare har antalet placerade ungdomar minskat på 

grund av stödet från NP-center. Föräldrarna anser att de fått ett adekvat stöd på 

”hemmaplan”, att familjens mående har förbättrats samt att vardagslivet 

fungerar bättre. Ungdomarna har förbättrat närvaron i skolan och skolpersonalen 

anser sig ha fått stöd och verktyg för hur de ska arbeta med ungdomarna. Det går 

därför att anta att ungdomarna förbättrat sina skolresultat. Få ungdomar har 

avslutat utbildning och går fortfarande på högstadiet eller gymnasiet. Några har 

avslutat i förtid och fått hjälp av NP-center med praktikplats. Ungdomarna 

upplever att de i högre grad kommer att klara sitt vuxenliv så självständigt som 
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möjligt på grund av stödet från NP-center och de ser mera hoppfullt på sin 

framtid. Resultateten av enkäterna till ungdomar och föräldrar visar att de 

överlag är mycket nöjda med NP-center. Enligt resultatet av enkäterna är 

ungdomar och föräldrar nöjda med bemötande, arbetssätt, medarbetarnas 

kompetens med mera. I uppföljningsenkäterna har resultatet som väntat 

förbättrats avseende de frågor där det kan förväntas ta tid att se resultat, frågor 

som rör mående, förståelse för livssituationen, familjens mående, 

skolsituationen etcetera. Resultaten tyder på att NP-centers arbetssätt passar 

familjerna och de har kunnat ta till sig det stöd som erbjudits med goda resultat.  

Det som tidigare saknats i de olika organisationerna är inte i första hand resurser 

utan kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bemötande och om 

hur stöd utformas för att det ska ge resultat. Tidigare har det också saknats 

samordning av olika professioners arbete i en familj. I och med NP-center har 

kunskap funnits och samordning tillämpats. Dessa framgångsfaktorer har blivit 

tydliga: 

 Samverkan. Att inte arbeta i stuprör utan att arbeta tillsammans med 

insatser samtidigt. 

 Helhetssyn. Att arbeta i flera miljöer, skolan, hemmet, fritiden och med 

hela familjen. 

 Individuella lösningar. Ungdomarna och föräldrarna har fått anpassade 

stödinsatser där de själva önskat få dem.  

 Medarbetarnas kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

bemötande samt hur stöd ska utformas. 

 Flera professioner har arbetat i familjerna samtidigt i nära samarbete. 
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Försvårande faktorer som påverkat NP-center är;  

 Sättet Resursteamet och Hjalmar har förväntats samarbeta på har för 

majoriteten av medarbetarna varit oklart. Detta behöver förtydligas. 

Eftersom medarbetarna på Hjalmar endast arbetar med 20 % av de 

ungdomar Resursteamet arbetar med är merparten av ungdomarna inte 

gemensamma. För att samarbetet ska fungera måste det finnas goda 

förutsättningar att samarbeta på ett smidigt sätt samt starka incitament för 

samarbete. 

 Ungdomarna/barnen behöver NP-center tidigare. I samtliga 

gruppintervjuer framfördes synpunkter kring att NP-centers insatser 

behövs i yngre åldrar. Hade ungdomarna fått stöd av NP-center tidigare 

hade förmodligen mindre omfattande resurser krävts, relationer hade 

fungerat bättre inom familjen och mellan familjen och olika instanser, 

föräldrarnas ork och förmåga hade varit högre och ungdomarnas självbild 

bättre. Problemen är synliga tidigt och föräldrar och skolpersonal förstår 

att stöd behövs, men kunskap kring hur stöd ska utformas för att avhjälpa 

problemen saknas. NP-center har i flera fall kommit in för sent och fyra 

ungdomar har placerats innan NP-center hann etablera kontakt. Det finns 

stora mänskliga och ekonomiska vinster att göra om rätt insatser kan 

erbjudas tidigt, varför det rekommenderas för målgruppen (jfr 

Socialstyrelsen, 2014). Ett förslag utifrån utvärderingsresultatet är därför 

att sänka åldersgränsen till åtta eller tio år. 
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8. Förteckning över bilagor och figurer  

8.1. Bilagor 
1. Enkät till ungdomar 

2. Enkät till föräldrar 

3. Skattningsverktyg för skolnärvaro 

4. Manual till ”Flödesschema för varje ungdom i NP-center” 

5. Inbjudan gruppintervju föräldrar 

6. Inbjudan gruppintervju blandad personal från olika verksamheter 

7. Inbjudan gruppintervju skolpersonal 

8. Inbjudan gruppintervju medarbetare Hjalmar/Resursteam 

9. Inbjudan gruppintervju antagningsgruppen 

10. Inbjudan gruppintervju ledningsgruppen 

11. Aktiviteter/insatser som utförts av Hjalmar (ligger som utvik längst bak) 

12. Aktiviteter/insatser som utförts av Resursteamet  

(ligger som utvik längst bak) 

13. Resultat av enkät ungdomar (januari) 

14. Resultat av uppföljningsenkät ungdomar (december) 

15. Resultat av enkät föräldrar (januari) 
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16. Resultat av uppföljningsenkät föräldrar (december) 

17. Resultat av skattning av skolnärvaro 

18. Flödesschema för varje ungdom i NP-center (ligger som utvik längst bak) 

19. Insatser från respektive kontor före och efter NP-center  

20. Skattade förändring hos ungdomarna från antagning till 2015.12.01. 

21. Skattade förändring hos föräldrarna från antagning till 2015.12.01. 

8.2. Figurer 
Figur 1: Arbetsmetoder på Hjalmar 

Figur 2: Arbetsmetoder i Resursteamet 

Figur 3: Förändringar av skolnärvaro 

Figur 4: Insatser före antagning till NP-center 

Figur 5: Insatser från NP-center 2015.12.01. 

Figur 6: Insatser före NP-center och med/utöver NP-center 

 



Bilaga 1 

Enkät till ungdomar 

Hej! 
Syftet med den här enkäten är att få del av dina erfarenheter av NP-center. I vissa 
frågor kan NP-center delas upp i korttidsboendet Hjalmar samt resursteamet som 
består av specialpedagoger, familjepedagoger, arbetslivskonsulent och psykolog. 
Du besvarar enkäten anonymt och dina synpunkter kan därför inte identifieras. 

Enkäten innehåller 15 frågor som besvaras med en siffra mellan 1 till 6. Ringa in 
den siffran som du tycker bäst uttrycker dina erfarenheter av NP-center. 

Datum __________ 

Din ålder ______  Kille  Tjej  

1. Det är lätt att få kontakt med NP-center via sms/telefonsamtal när jag 
behöver. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

1. Personalen på NP-center lyssnar på mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Personalen på NP-center visar mig respekt. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3. NP-center och jag arbetar mot samma mål. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. Personalens arbetssätt på NP-centers korttidsboende Hjalmar passar 
mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt   Har ej varit 
          på Hjalmar 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

5. Personalens arbetssätt i NP-centers resursteam passar mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

6. Jag upplever att personalen på NP-center är kompetenta. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

7. Jag upplever att jag får en större förståelse för min livssituation 
genom NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
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8. Jag upplever att mitt mående har förbättrats genom deltagandet i NP-

center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Jag har stort förtroende för NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Jag upplever att min familjs mående har förbättrats genom deltagandet i 
NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

10. Jag upplever att min skolsituation har förbättrats genom deltagandet 
i NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt  Ej aktuellt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

11. Stödet från NP-center gör att jag kommer klara mig bättre själv. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

12. Jag tror att NP-centers stöd kommer hjälpa mig i det framtida 
vuxenlivet.  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
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13. Jag ser positivt på min framtid. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________
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Enkät till föräldrar 
 

Hej! 

Syftet med den här enkäten är att få del av dina erfarenheter av NP-center. I vissa 
frågor kan NP-center delas upp i korttidsboendet Hjalmar samt resursteamet som 
består av specialpedagoger, familjepedagoger, arbetslivskonsulent och psykolog. 
Du besvarar enkäten anonymt och dina synpunkter kan därför inte identifieras. 

Enkäten innehåller 16 frågor som besvaras med en siffra mellan 1 till 6. Ringa in 
den siffran som du tycker bäst avspeglar dina erfarenheter. 

Datum __________ 

Ditt barns ålder ______  Pojke  Flicka  

 

Ifylld av  Mamma  Pappa  Annan  , vem? ________ 

14. Vi fick kontakt med NP-center snabbt efter att vi fick en plats.  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

15. Det är lätt att få kontakt med NP-center när jag behöver. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

16. Personalen på NP-center lyssnar på mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

17. Personalen på NP-center bemöter mig med respekt. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
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18. NP-center och jag arbetar mot samma mål. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

19. Personalens arbetssätt på NP-centers korttidsboende Hjalmar passar 
mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt  Ej aktuellt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

20. Personalens arbetssätt i NP-centers resursteam passar mig. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

21. Jag upplever att personalen på NP-center är kompetenta. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

22. Jag upplever att mitt barn får en större förståelse för sin livssituation 
genom NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

  



Bilaga 2 

  

23. Jag upplever att mitt barns mående har förbättrats genom 
deltagandet i NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

24. Jag har stort förtroende för NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

25. Jag skulle rekommendera andra att söka hjälp av NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

26. Jag upplever att vår familjs mående har förbättrats genom 
deltagandet i NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

27. Jag upplever att vår familjs vardagsliv har förbättrats genom 
deltagandet i NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 
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28. Jag upplever att mitt barns skolsituation har förbättrats genom 
deltagandet i NP-center. 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt  Ej aktuellt 

Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

29. Jag upplever att NP-center har hjälpt till med att förbättra 
samarbetet mellan mig och stödinsatser (tex BUP, soc, LSS, skola). 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6   Instämmer helt 
 
Kommentar:____________________________________________________
______________________________________________________________
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Skattningsverktyg skolnärvaro 
Nivå 0 Skolgång saknas helt, eleven är inte inskriven på någon skola eller är inskriven men 
har aldrig besökt skolan. 

Nivå 1 Eleven är inskriven i skolan och har varit där vid något eller några tillfällen (t.ex. på 
möte), dock inte deltagit i undervisning. 

Nivå 2 Eleven har varit i skolan sporadiskt ca 25% 

Nivå 3 Eleven har varit i skolan ca 50% 

Nivå 4 Eleven har varit i skolan ca 75% 

Nivå 5 Eleven har närvarat helt eller nästan helt  

Observera att skattningen gäller både lovlig och olovlig frånvaro samt att den utgår från den 
studieplan (för gymnasiet) eller i vissa fall anpassade studiegång (grundskolan) som eleven 
har. Det innebär alltså att en elev som bara är planerad att läsa en timme i veckan hamnar på 
nivå 5 om hen deltar i en lektion varje vecka, medan en elev som läser 8-16 varje veckodag 
hamnar på nivå 2 om hen t.ex får influensa några veckor. För att kompensera konstiga effekter 
av detta kan man skriva en kommentar om ungefär hur elevens planerade studiegång såg ut 
vid skattningstillfället och om exempelvis sjukdom eller andra skäl till lovlig frånvaro 
påverkat skattningen. 

Namn: 

När eleven skrevs in vid NP-center gick hen i (eller var inskriven i):  

Kommunal grundskola 

Fristående grundskola (även skola på HVB-hem) 

Kommunal gymnasieskola 

Fristående gymnasieskola 

Ingen skola alls 

Närvaron var då på Nivå:_____ Datum (månad och år)____________________ 

Kommentar: 

När eleven varit inskriven sex månader vid NP-center gick hen i (eller var inskriven i):  

Kommunal grundskola 

Fristående grundskola (även skola på HVB-hem) 

Kommunal gymnasieskola 

Fristående gymnasieskola 

Ingen skola alls 

Närvaron var då på Nivå:_____ Datum (månad och år) ____________________ 

Kommentar: 
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Manual till ”Flödesschema för varje ungdom i NP-center 
För att kartlägga vilka insatser varje ungdom som är inskriven i NP-center har och synliggöra 
förändringar ska ett flödesschema fyllas i för varje ungdom som är antagen i NP-center före 
2015.03.31. Projektledare Evalotte Månsson fyller i de första kolumnerna som avser 
antagningsdatum och insatser före antagning i NP-center. Medarbetare i NP-center som 
känner ungdomarna väl fyller i resterande kolumner. Det som ska listas är sådant 
medarbetarna känner till utan att kontrollera uppgifter i journal eller hos andra instanser. Här 
följer en manual/lathund för vad som ska anges i de olika kolumnerna. 

Ungdom 
Här listas ungdomarnas kod i NP-center, Exempelvis: A1. 
 
Erbjudna och verkställda insatser före antagning 
Här listas de insatser som ungdomen fått eller erbjudits att få innan antagning till NP-center. 
Exempel på vad som kan listas: placering, kontaktperson, mellanvård från BUP. 
 
Erbjudna och verkställda insatser vid antagning 
Här listas de insatser som ungdomen har vid antagning till NP-center.  
 
Insatser från NP-center efter antagning 
Här listas de insatser NP-center har gett ungdomen från antagning till 15.10.01. Det ska inte 
vara detaljerat utan de ”yrkeskategorier” som gett stöd listas. Exempel på vad som kan listas: 
familjepedagog, arbetslivskonsulent. 

Andra insatser efter antagning 
Här listas andra insatser ungdomen haft från antagning till 15.10.01. Medicinska kontakter 
som inte har att göra med NP-problematiken anges inte, exempelvis att ungdomen har kontakt 
med en diabetessjuksköterska (gäller hela dokumentet). Exempel på vad som kan listas: 
basklass, NP-team, kontaktperson, IHF-team, placering, Fram Blom, ungdomssamordnare 
från soc. 

Insatser från NP-center 15.10.01 
Här listas de insatser som ungdomen har från NP-center vid tidpunkten 15.10.01. Alltså de 
insatser som är pågående. Det ska inte vara detaljerat utan de ”yrkeskategorier” som gett stöd. 
Exempel på vad som kan listas: stödpedagog, psykolog. 

Andra insatser 15.10.01 
Här listas de aktuella insatser ungdomen har vid tidpunkten 15.10.01. Exempel på vad som 
kan listas: basklass, NP-team, kontaktperson, IHF-team, placering, Fram Blom, 
ungdomssamordnare från soc. 

Förändringar för ungdomen fram till 15.10.01 
Här listas ”objektiva” förändringar/resultat som skett från antagning till 2015.10.01. Större 
och mindre förändringar ska listas, positiva och negativa som skett för ungdomen. Observera 
att det bara är FÖRÄNDRINGAR som ska dokumenteras. Hade ungdomen redan vid 
antagning en ätstörningsproblematik eller ett mopedkörkort ska det inte listas om det inte 
förändrats. Subjektiva upplevelser, som att ungdomen exempelvis mår bättre eller verkar 
gladare, listas inte. Det kommer att belysas genom andra delar av utvärderingen. Exempel på 
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vad som kan listas: ungdomen har tagit körkort, påbörjat regelbunden fritidssysselsättning, 
påbörjat missbruk, förbättrat skolnärvaron, sänkt betygen, mindre tid vid datorn, 
hälsosammare livsstil (äter hälsosammare, själskadebeteende/ sexuella beteenden har ökat), 
minskat deltagande vid möten, ökad aktivitetsförmåga (t.ex. bäddar, lagar mat). 

Förändringar för närstående fram till 15.10.01 
Här listas objektiva förändringar som skett med närstående från att ungdomen antogs till NP-
center fram till 15.10.01. Exempel på vad som kan listas: ökad tid till syskon, sjukskriven 
mera eller mindre, fått arbete, ökad/minskad VAB, fått avlastning. 

NP-center har slussat vidare till 
Här listas andra instanser/myndigheter/etcetera inom exempelvis socialtjänst, vård- och 
omsorg utbildning, Region Östergötland, Arbetsmarknadskontoret, FK, AF som NP-center 
remitterat eller fört vidare ungdomen till. Observera att det kan vara ett utökat stöd och inte 
behöver innebära att NP-center avslutat ungdomen. Exempel på vad som kan listas: 
servicebostad, kontaktperson, folkhögskola, fortsatta studier.
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Gruppintervju med närstående till ungdomar i NP-center 
Som en del i utvärderingen av projektet NP-center inbjuds föräldrar (och eventuella andra 
närstående) till en gruppintervju. Syftet med gruppintervjun är att samla in synpunkter, 
upplevelser, framgångsfaktorer och försvårande faktorer som du erfarit i och med att din 
anhörig antagits till NP-center. Dina synpunkter är mycket viktiga men det är helt frivilligt att 
delta. 

Gruppintervjun kommer att genomföras måndag 23 november klockan 16.30-18.30 på 
Thapperska, lokal Draken. Adressen till Thapperska är Gamla Övägen 23. 

 De frågor som kommer att diskuteras är: 

 Hur har NP-center påverkat din familjs vardagsliv? 

 Hur har NP-center påverkat din anhörigas möjlighet att klara sitt kommande vuxenliv 
så självständigt som möjligt?  

Anser du som förälder (närstående) att du fått det stöd du behöver av NP-center? 

Önskvärt är att ca 8 personer deltar vid intervjutillfället. Vänligen anmäl dig via mail till 
erika.hogstedt@norrkoping.se Meddela eventuell allergi eftersom jag ordnar med kaffe och 
baguette. Jag bekräftar därefter om ni har en plats. Meddela mig mobiltelefonnummer om du 
vill ha sms-påminnelse dagen innan. Gruppintervjun kommer att spelas in. Bara jag kommer 
att lyssna på det inspelade materialet. Resultaten kommer att redovisas i form av en rapport 
där det inte framgår vem som svarat vad. Det inspelade materialet kommer sedan att raderas. 
Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Välkommen att anmäla dig! 

Erika Högstedt 

Utvecklingsledare PUFF 

Ansvarig för utvärderingen av NP-center 

011- 15 63 86, Erika.hogstedt@norrkoping.se
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Gruppintervju med personal från olika verksamheter som 
kommit i kontakt med NP-center 
Som en del i utvärderingen av projektet NP-center inbjuds medarbetare från olika 
verksamheter till en gruppintervju. Ni som bjuds in antas ha erfarenhet av att arbeta med en 
eller flera ungdomar som har kontakt med NP-center. Syftet med gruppintervjun är att samla 
in synpunkter, upplevelser, framgångsfaktorer och försvårande faktorer i och med NP-center. 

Gruppintervjun kommer att äga rum torsdag 19 november klockan 14.00-16.00 på 
Thapperska. Vi möts vid huvudentrén. Adressen till Thapperska är Gamla Övägen 23 i 
Norrköping. 

De frågor som kommer att diskuteras är: 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar hos ungdomen? 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar hos närstående? 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar av nätverket? 

 Hur har det fungerat att samordna insatserna tillsammans med NP-center? 

 På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och utvecklingscenter? 

Önskvärt är att ca 8 personer deltar vid intervjutillfället. Vänligen anmäl er via mail till 
erika.hogstedt@norrkoping.se Jag bekräftar därefter att ni har en plats. Gruppintervjun 
kommer att spelas in. Resultaten kommer att redovisas i form av en FoU-rapport där det inte 
framgår vem som svarat vad. Kontakta mig gärna om ni har frågor. 

Välkomna att anmäla er! 

Erika Högstedt 

Utvecklingsledare PUFF 

Ansvarig för utvärderingen av NP-center 

011- 15 63 86, Erika.hogstedt@norrkoping.se
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Gruppintervju med personal i skolan som kommit i kontakt 
med NP-center 
Som en del i utvärderingen av projektet NP-center inbjuds medarbetare från olika 
skolverksamheter till en gruppintervju. Ni som bjuds in antas ha erfarenhet av att arbeta med 
en eller flera ungdomar som har kontakt med NP-center. Syftet med gruppintervjun är att 
samla in synpunkter, upplevelser, framgångsfaktorer och försvårande faktorer i och med NP-
center. 

Gruppintervjun kommer att äga rum måndag 23 november klockan 8.30-10.30 på Thapperska, 
lokal Dinosaurien. Adressen till Thapperska är Gamla Övägen 23 i Norrköping. 

De frågor som kommer att diskuteras är: 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar hos ungdomen? 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar hos närstående? 

 På vilket sätt har NP-center bidragit till eventuella förändringar av nätverket? 

 Hur har det fungerat att samordna insatserna tillsammans med NP-center? 

 På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och utvecklingscenter? 

 

Önskvärt är att ca 8 personer deltar vid intervjutillfället. Vänligen anmäl er via mail till 
erika.hogstedt@norrkoping.se Meddela eventuell allergi. Jag bekräftar därefter att ni har en 
plats. Gruppintervjun kommer att spelas in. Resultaten kommer att redovisas i form av en 
FoU-rapport där det inte framgår vem som svarat vad. Kontakta mig gärna om ni har frågor. 

Välkomna att anmäla er! 

Erika Högstedt 

Utvecklingsledare PUFF 

Ansvarig för utvärderingen av NP-center 

011- 15 63 86, Erika.hogstedt@norrkoping.se
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Gruppintervju med medarbetarna på korttidsboendet Hjalmar 
Som en del i utvärderingen av NP-center inbjuds ni till en gruppintervju. Syftet med 
gruppintervjun är att samla in era synpunkter, upplevelser, framgångsfaktorer och försvårande 
faktorer i och med NP-center. 

Gruppintervjun kommer att äga rum måndag 16 november klockan 13.00-15.30 på 
Thapperska, lokal Regnet. Jag ordnar fika. 

De frågor som kommer att diskuteras är: 

Vilka fördelar och utmaningar innebär det att projektledare och chef är en och samma person? 

 På vilket sätt kännetecknas NP-center av nytänkande och okonventionella lösningar? 

 På vilket sätt arbetar ni med evidensbaserade arbetsformer och metoder? 

 På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och utvecklingscenter? 

Gruppintervjun kommer att spelas in. Resultaten kommer att redovisas i form av en FoU-
rapport där det inte framgår vem som svarat vad. Kontakta mig gärna om ni har frågor. 

Välkomna! 

Erika Högstedt 

Utvecklingsledare PUFF 

Ansvarig för utvärderingen av NP-center 

011- 15 63 86, Erika.hogstedt@norrkoping.se
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Gruppintervju med antagningsgruppen som del av 
utvärdering av NP-center 
Gruppintervjun äger rum torsdagen den 5 november kl. 8.00–10.00 på Thapperska, lokal 
Regnet. Syftet med gruppintervjun är att samla in kvalitativa synpunkter, upplevelser, 
framgångsfaktorer och försvårande faktorer i och med NP-center. 

De frågor som kommer att diskuteras är: 

 Vad har samverkansvinsterna varit i och med NP-center? 

 Hur har samordningen av insatserna i NP-center fungerat? 

 Hur har NP-centers antagningsgrupp bidragit till utveckling av okonventionella 
lösningar? 

 På vilket sätt kan NP-center beskrivas som ett kompetens- och utvecklingscenter? 

Gruppintervjun kommer att spelas in.  

Välkomna 

Erika Högstedt
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Gruppintervju med ledningsgruppen som del av 
utvärdering av NP-center 
Gruppintervjun äger rum onsdagen den 4 november kl. 8.00–10.00 på Lindövägen 5A, lokal 
Björnen. Syftet med gruppintervjun är att samla in kvalitativa synpunkter, upplevelser, 
framgångsfaktorer och försvårande faktorer i och med NP-center. 

De frågor som kommer att diskuteras är: 

 Hur har samordningen av insatserna i NP-center fungerat? 

 Hur fungerar styrning och ledning i NP-center? 

 Vilka utmaningar och fördelar innebär det att projektledare och chef är en och samma 
person? 

 Hur sker förankringen av NP-center på politisk-, lednings- samt verksamhetsnivå? 

Gruppintervjun kommer att spelas in.  

Välkomna 

Erika Högstedt
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Enkät till ungdomar, januari 2015 
1. Din ålder 
 

Min Max Medel Summa 

15 18 16,77 218

 
 

 Procent Antal 

Kille 46,2% 6
Tjej 53,8% 7

Svarande 13

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

7,7% 0% 7,7% 15,4
%

30,8
% 

38,5
% 

13

Totalt 13
 

Kommentar: 
vet ej 
vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 0% 35,7

% 
64,3

% 
14

Totalt 14
 

 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 7,1% 0% 7,1% 85,7

% 
14

Totalt 14
 
 

Kommentar: 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 15,4

%
38,5

% 
46,2

% 
13

Totalt 13
 
 

Kommentar: 
vet ej 

 

 
 

 Procent Antal 

Ja 15,4% 2
Nej 84,6% 11

Svarande 13
 
 

Kommentar: 
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Kommentar: Svaren på fråga 8 redovisas ej på grund av för få svaranden.

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 0% 16,7
%

8,3% 33,3
% 

41,7
% 

12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
8,3% 0% 8,3% 0% 33,3

% 
50% 12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
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 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

16,7
%

8,3% 33,3
%

8,3% 16,7
% 

16,7
% 

12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
Jag har redan bra insikt på mitt liv, har ju left med mina funktionshinder och vetat om dem 
sen jag var 7. 
vet ej 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
18,2

%
0% 63,6

%
9,1% 0% 9,1% 11

Totalt 11
 
 

Kommentar: 
Har mått bra i ett par år nu redan. 
vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
16,7

%
0% 0% 41,7

%
41,7

% 
0% 12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

16,7
%

8,3% 8,3% 8,3% 41,7
% 

16,7
% 

12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
Mina föräldrar är lättade att NP-center sköter om det mesta inom LSS, möten med dem 
osv. 
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 1 2 3 4 5 6 Ej 
aktuellt Svaran

de 
Instämmer inte alls - 

Instämmer helt 
18,2

% 
0% 27,3

%
18,2

%
18,2

%
18,2

%
0% 11

Totalt 11
 
 

Kommentar: 
Ej Aktuellt 
Ej aktuellt 
Men det har blivit praktik tack vare NP-center. Men min skolsituation är rena katastrofen 
känner mig totalt kränkt, olyssnad och en oviktig person från haga, ovälkommen... 
Är tacksam att de varit med på en del skolmöten. 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

18,2
%

0% 18,2
%

27,3
%

36,4
% 

0% 11

Totalt 11
 
 

Kommentar: 
Jag vet redan hur man är själv 
Lite kanske, vet inte om det har förändrat mycket inom det ämnet. 
Stödet är bättre än jag fått tidigare. 
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Vet ej 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

8,3% 8,3% 16,7
%

16,7
%

25% 25% 12

Totalt 12
 
 

Kommentar: 
Antagligen, tack vare att de pratar med LSS om lägenhet osv. 
Kanske vi får se. Jag hoppas på det bästa! 
NEJ 
Vet ej 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

23,1
%

0% 0% 15,4
%

30,8
% 

30,8
% 

13

Totalt 13
 
 

Kommentar: 
Ett stort frågetecken... Just nu ser jag nästan ingenting. Min praktik får mig att må bättre. 
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Ganska, om jag fortsätter gå i skolan och få en lägenhet ganska snart. 
Nej 
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Utvärdering NP-Center ungdom omgång 2 
 
1. Din ålder 
 

Min Max Medel Summa 

14 22 17,41 296
 
 

 
 

 Procent Antal 

Kille 62,5% 10
Tjej 37,5% 6

Svarande 16
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 6,7% 20% 20% 53,3

% 
15

Totalt 15
 

Kommentar: 
Det har varit stunder där ingen svarar på flera timmar, men annars så är det bra. 
Jag har aldrig försökt själv 
Jag har X (medarbetare i NP-center) nummer så jag kan ringa/smsa 
Ringer ej 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 0% 11,8
%

11,8
%

11,8
% 

64,7
% 

17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Jag uppskattar verkligen att ni lyssnar på mig, tack för det. 
X (medarbetare i NP-center) är den ända jag träffat men han lyssnar på mig 
Minns inte 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 11,8

%
0% 17,6

% 
70,6

% 
17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Alla är snälla mot mig. Alla 
Har inte haft kontakt med dem ännu mer än lite grand 
Som jag skrev här över så har jag bara träffat X (medarbetare i NP-center) men han visar 
respekt 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 0% 29,4
%

11,8
%

11,8
% 

47,1
% 

17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Jag tror det, men jag är inte 100% säker 
vet inte om jag har ett specifikt mål 
Vet inte tillräckligt ännu 

 



  Bilaga 14 

 
 

 
 

 Procent Antal 

Ja 29,4% 5
Nej 70,6% 12

Svarande 17
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 20% 0% 40% 40% 5

Totalt 5
 
 

Kommentar: 
Jag kan fortfarande känna mig nervös och sånt, men det är bara för att jag är ... tja, jag. 
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 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 0% 12,5
%

37,5
%

18,8
% 

31,3
% 

16

Totalt 16
 
 

Kommentar: 
Jag tror inte jag vet skillnaden exakt. 
Vet inte säkert hur de jobbar. Bra att de inte pressar mig när jag inte orkar/vill 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 6,3% 12,5
%

12,5
%

25% 43,8
% 

16

Totalt 16
 
 

Kommentar: 
Alla gör ett bra jobb, men vissa kanske behöver mer övning, förlåt. 
Ja X (medarbetare i NP-center) är ju inte helt retarded -_- 
vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

0% 11,8
%

11,8
%

41,2
%

11,8
% 

23,5
% 

17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Det är inte något jag inte riktigt tänkt på 
Kan nog bli mer och mer 
Typ, fast jag förstod redan rätt mycket tror jag. 
vet inte 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

17,6
%

5,9% 11,8
%

5,9% 17,6
% 

41,2
% 

17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Jag har klarat av att göra rätt många nya grejer, och jag har öppnat mig mer och fortare. 
Jag tycker ju det är riktigt kul att hitta på aktiviteter med X (medarbetare i NP-center) lite 
svårt att vara ledsen när man sitter och spelar på io (inferno online) 
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Är i en deprission 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

5,9% 5,9% 11,8
%

17,6
%

17,6
% 

41,2
% 

17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Jag förstår inte 100% vad "förtroende" betyder, men jag tror att jag håller med. 
Vet inte 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

0% 6,3% 12,5
%

12,5
%

18,8
% 

50% 16

Totalt 16
 
 

Kommentar: 
Har inte märkt en värst stor ändring, men jag vet att det har det. 
Min mamma tycker ju att X (medarbetare i NP-center) är trevlig så antar det 
vet ej 
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Vet inte heller 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Ej 
aktuellt Svaran

de 
Instämmer inte alls - 

Instämmer helt 
11,8

% 
5,9% 11,8

%
5,9% 23,5

%
41,2

%
0% 17

Totalt 17
 
 

Kommentar: 
Den har blivit lite bättre 
Deprimerad nu, svårt att se framåt 
Jag tycker verkligen att alla i Hjalmar har hjälpt mig med att klara mig väl i skolan. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

6,7% 6,7% 20% 13,3
%

26,7
% 

26,7
% 

15

Totalt 15
 
 

Kommentar: 
Har inte så stort framtidshop nu 
Jag tror det verkligen, jag kan ju redan göra vissa saker själv trots allt. 
tycker jag klarar mig ganska bra själv men lite hjälp skadar inte 
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vet inte 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

12,5
%

6,3% 12,5
%

12,5
%

18,8
% 

37,5
% 

16

Totalt 16
 
 

Kommentar: 
Jag är dock lite orolig att jag kan gå tillbaks till en instängd person när jag blir 23 och 
lämnar stället. 
samma som ovan 
Tror inte jag kommer behöva den hjälpen 
vet inte 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

12,5
%

6,3% 12,5
%

25% 18,8
% 

25% 16

Totalt 16
 
 

Kommentar: 
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Det börjar klarna sig lite mer. Ni vet säkert vem jag är, men det gör mig inget. 
Jag ser ganska positivt på min framtid 
jag tänker inte på framtiden 

 
Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens

18 0 17 94,4%
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Enkät till föräldrar januari 2015 
 
1. Ditt barns ålder 
 

Min Max Medel Summa 

15 18 16,55 364
 
 

 
 

 Procent Antal 

Pojke 50% 11
Flicka 50% 11

Svarande 22
 

 
 

 Procent Antal 

Mamma 68,2% 15



  Bilaga 15 

 
 

Pappa 31,8% 7
Annan, vem? 0% 0

Svarande 22
 

Kommentar 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 9,5% 19% 14,3

% 
57,1

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Svår fråga 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,5% 9,1% 13,6

% 
72,7

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,8% 0% 4,8% 90,5

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,8% 0% 4,8% 90,5

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 4,5% 0% 0% 13,6

% 
81,8

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 Procent Antal 

Ja 47,6% 10
Nej 52,4% 11

Svarande 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 10% 20% 0% 70% 10

Totalt 10
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 4,8% 0% 19% 28,6

% 
47,6

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,5% 0% 13,6

% 
81,8

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
av det jag sätt 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
5% 0% 10% 20% 25% 40% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
För tidigt och/att svara på. 
Har haft NP-center för kort tid kan inte bedöma denna fråga. 
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 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

4,8% 0% 9,5% 9,5% 38,1
% 

38,1
% 

21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För tidigt och/att svara på. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 4,8% 19% 76,2

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För kort tid/ erfarenhet för att kunna besvara! 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 0% 4,8% 95,2

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För kort tid/ erfarenhet för att kunna besvara! 
Ja av det jag märkt på kort tid. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

4,8% 0% 4,8% 9,5% 42,9
% 

38,1
% 

21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
5% 5% 5% 10% 55% 20% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

5,6% 5,6% 5,6% 38,9
%

22,2
% 

22,2
% 

18

Totalt 18
 
 

Kommentar: 
Ej aktuelllt 
ej aktuellt 
svår fråga, ej aktuellt 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 10% 10% 20% 10% 50% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på. 
 
Av det jag märkt av den lilla tid vi varit med i NP så är allt till belåtenhet. 
svår fråga 
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Enkät till föräldrar januari 2015 
 
1. Ditt barns ålder 
 

Min Max Medel Summa 

15 18 16,55 364
 
 

 
 

 Procent Antal 

Pojke 50% 11
Flicka 50% 11

Svarande 22
 

 
 

 Procent Antal 

Mamma 68,2% 15
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Pappa 31,8% 7
Annan, vem? 0% 0

Svarande 22
 

Kommentar 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 9,5% 19% 14,3

% 
57,1

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Svår fråga 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,5% 9,1% 13,6

% 
72,7

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,8% 0% 4,8% 90,5

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,8% 0% 4,8% 90,5

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 4,5% 0% 0% 13,6

% 
81,8

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 Procent Antal 

Ja 47,6% 10
Nej 52,4% 11

Svarande 21
 
 

Kommentar: 
Vet ej 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 10% 20% 0% 70% 10

Totalt 10
 
 

Kommentar: 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 4,8% 0% 19% 28,6

% 
47,6

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 4,5% 0% 13,6

% 
81,8

% 
22

Totalt 22
 
 

Kommentar: 
av det jag sätt 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
5% 0% 10% 20% 25% 40% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
För tidigt och/att svara på. 
Har haft NP-center för kort tid kan inte bedöma denna fråga. 
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 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

4,8% 0% 9,5% 9,5% 38,1
% 

38,1
% 

21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För tidigt och/att svara på. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 4,8% 19% 76,2

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För kort tid/ erfarenhet för att kunna besvara! 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 0% 0% 0% 4,8% 95,2

% 
21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
För kort tid/ erfarenhet för att kunna besvara! 
Ja av det jag märkt på kort tid. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt 

4,8% 0% 4,8% 9,5% 42,9
% 

38,1
% 

21

Totalt 21
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
5% 5% 5% 10% 55% 20% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 Svarand
e 

Instämmer inte alls - Instämmer 
helt

5,6% 5,6% 5,6% 38,9
%

22,2
% 

22,2
% 

18

Totalt 18
 
 

Kommentar: 
Ej aktuelllt 
ej aktuellt 
svår fråga, ej aktuellt 
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 1 2 3 4 5 6 Svarande 
Instämmer inte alls - Instämmer 

helt 
0% 10% 10% 20% 10% 50% 20

Totalt 20
 
 

Kommentar: 
för tidigt att svara på. 
 
Av det jag märkt av den lilla tid vi varit med i NP så är allt till belåtenhet. 
svår fråga 
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Resultat av skattning av skolnärvaro 
Nivå 0 innebär att skolgång saknas helt och nivå 5 att ungdomen närvarat helt eller nästan helt 
i skolan. Typ av skola anges inom parentes där K=kommunal, F=Fristående skola, 
Gr=grundskola, Gy=Gymnasieskola, Fo=Folkhögskola och Ingen skola alls. 

 Skattad närvaronivå 
(0-5) vid antagning till 
NP-center  

Skattad närvaronivå (0-
5) sex månader efter 
antagning 

Förändring av närvaro  

A1 5 (K Gy) 5 (K Gy) Oförändrad hög 

A2 4 (F Gy) 5 (F Gy) Ökad närvaro 

A6 4 (K Gr) 4 (K Gr) Oförändrad hög 

A9 5 (K Gr) 5 (K Gr) Oförändrad hög 

A11 3 (K Gy) 5 (K Gy) Ökad närvaro 

A12 4 (K Gy) 4 (K Gy) Oförändrad hög 

A13 2 (Fo) 5 (F Gy) Ökad närvaro 

A14 4 (K Gy) 4 (K Gy) Oförändrad hög 

A15 2 (K Gr) 4 (K Gr) Ökad närvaro 

A18 1 (K Gr) 2 (K Gr) Ökad närvaro 

A20 4 (K Gy) 4 K Gy) Oförändrad hög 

A21 5 (F Gy) 5 (F Gy) Oförändrad hög 

A22 3 (K Gy) 4 (K Gy) Ökad närvaro 

A23 3 (F Gr) 4 (F Gr) Ökad närvaro 

A24 1 (K Gr) 5 (K Gr) Ökad närvaro 

A25 2 (K Gr) 4 (K Gr) Ökad närvaro 

A26 2 (K Gy) 4 (K Gy) Ökad närvaro 

A28 3 (K Gr) 3 (K Gr) Oförändrad medelhög 

A29 2 (K Gr) 1 (K Gr) Minskad närvaro* 

A30 1 (K Gr) 1 (K Gr) Oförändrad låg** 

A31 3 (F Gr) 4 (F Gr) Ökad närvaro 

*=komplexa orsaker till frånvaro. Allvarlig psykisk sjukdom, sjukhusvård.  

**=Hemtagen från placering, jobbat med trygghet. Det finns en plan.
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Insatser från skola, socialtjänst och vård- och omsorg vid 
antagning och 2015.12.01. 
 

Insats 
Vid antagning 
(n=30) 

2015.12.01. 
(n=30) 

Skola Extra resurs 3 1 

 
Spegeln  2 

 
Centrala elevhälsan  1 

 
Resursgrupp 2  

 
Alla Barn I Skolan 2  

 
Anpassad studiegång 1  

 
Enskild undervisning 2  

 
Basklass 1  

 Komvux 1  

 Elevombud 1  

 IVAC 1  

 Stort stödbehov 1  

Socialtjänst Placering 4 5 

 Kontaktperson 3 1 

 HVB stödboende  1 

 God man  1 

 Ungdomsstöd 1  

 LVU i hemmet 1  

 Förstärkt familjehem 1  

 Ungdomssamordnare 2  

 Orosanmälan 1  
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 Stödfamilj 1  

 Läger 1  

LSS Korttidsvistelse 6 2 

 Ledsagarservice  2 

 Daglig verksamhet 1 1 

 Boende i familjehem 2 1 

 Avlösarservice 1  

Övrigt BUP/VUP 9 6 

 Habiliteringen  2 
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Skattade förändring hos ungdomarna från antagning till 
2015.12.01. 
Skolresultat 

Positiva: 7 förbättrade betyg, 5 förbättrad närvaro i skolan. 

Negativa: 2 försämrad skolgång 

Social kompetens 

Positiva: 3 färre utbrott, 1 färre svordomar, 1 minskade konflikter i skolan, 1 har mognat, 1 
hanterar motgångar lättare, 1 visar mer hänsyn, 1 klarar sociala sammanhang bättre, 1 ökad 
social och verbal förmåga, 1 ökat socialt beteende, 1 ökad social förmåga, 1 fått ett ökat 
nätverk 

Negativa: 1 ökade konflikter hemma 

Hälsoaspekter 

Positiva: 2 hälsosammare livsstil, 1 mer fokuserad, 1 stabilare, 1 lugnare och tryggare, 1 
minskat självskadebeteende, 1 minskat destruktivt beteende, 1 mycket bättre mående, 1 
framtidshopp 

Negativa: 1 ohälsosammare livsstil 

Självständighet och aktivitet 

Positiva: 1 egna initiativ till aktiviteter, 1 önskar själv hitta på saker utanför korttidsboendet, 1 
har på eget initiativ avslutat assistenten och klarar sig bra, 1 förbättrad ADL, 1 hjälper till mer 
hemma med handla och städa, 1 tar mer ansvar för vardagssysslor och tider, 1 ökad aktivitet, 
1 påbörjat praktik, utvecklats mycket, klarade av att byta praktikplats 

Negativa: 1 blivit hemmasittare 

Delaktighet 

Positiva: 1 har ökat sitt deltagande i beslut gällande henne själv, 1 är mer aktiv i beslut kring 
sitt liv, 1 ökat deltagande vid möten 

Negativt: 1 minskat på deltagande i möten
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Skattade förändringar för föräldrar 
Avlastning/mer tid till syskon 

Positivt: ägnar mer fokus till syskon (1), ökad tid till syskon (4), bättre kontakt med pappa och 
syskon (1), fått avlastning (2) 

Förbättrade relationer 

Positivt: förbättrad relation mellan mamma och styvfar (1), mer förståelse mellan mamma och 
ungdom (1), minskade konflikter mellan hem och skola (2), minskade konflikter med skolan 
och polis (1), minskade konflikter med anhöriga (1), pappa mer hjälpsökande och positiv till 
insatserna (1) 

Hälsoaspekter 

Positivt: mindre oro för ungdomens framtid (1), mamma har fått ökad kunskap och därigenom 
minskad stress (1), föräldrar/förälder mycket lugnare (6), förälder mår bättre (1), minskad 
ångest hos mamma (1), stabilitet i familjen (1) 

Negativt: föräldrarna mår sämre (1) 

Förälders arbetssituation 

Positivt: pappa åter i tjänst (1) 

Negativt: blev sjukskriven (1) 

Ökad tilltro 

Positivt: ökad tilltro till barnet (1), framtidstro hos förälder (2) 

Stärkt föräldraskap 

Positivt: stärkt föräldraskap (1)  



Aktiviteter/insatser som utförts av Hjalmar

Aktiviteter jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 15-dec Summa 
2015

Summa 
totalt

Aktiviteter med ungdom 2169
Aktivitet som tränar ungdomens förmågor 
i dagliga livet samt för mer 
självständighet

55 55 55 55 55 55 43 50 70 82 79 80 734 931

Aktivitet i form av social- eller 
sällskapskaraktär

71 89 86 76 93 40 55 37 80 93 88 97 905 905

Aktiviteter vid ledsagning 622
Aktivitet som tränar ungdomens förmågor 
i dagliga livet samt för mer 
självständighet

10 14 22 22 15 7 18 20 15 26 17 18 204 204

Aktivitet i form av social- eller 
sällskapskaraktär

4 9 15 16 10 5 8 14 5 18 10 10 124 124

Skjutsa/följa ungdom till skolan eller 
liknande

9 14 21 7 12 4 5 16 3 3 4 98 98

Träning i skapa relationer, ta kontakt och 
lära känna

12 10 15 13 13 2 9 8 2 10 3 5 102 102

Stöd till ungdom 270
Samordning och stöd vid 
myndighetskontakter

9 8 12 6 7 4 6 3 9 7 5 8 84 84

Påminnelsestöd inför möten/träffar 9 13 11 16 15 9 7 4 7 7 8 9 115 115

Struktur och planering 626
Strukturstöd åt ungdomar, ex planering av 
tiden på Hjalmar och hemskick av 
aktivitetsinbjudningar

48 18 45 25 38 13 20 7 20 25 21 25 305 305

Strukturstöd åt familjen 19 19 17 13 13 5 10 6 5 3 9 10 129 129
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Aktiviteter/insatser som utförts av Hjalmar forts.

Aktiviteter jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 15-dec Summa 
2015

Summa 
totalt

Föräldrastöd 650
Muntligt stöd vid kontakt med 
myndighet

10 4 8 8 6 3 1 1 2 4 3 50 50

Administrativt stöd 28 23 13 19 11 4 2 1 5 7 8 121 121

Föräldrasamtal 28 25 20 25 21 6 7 2 16 20 21 25 216 216

Påminnelsestöd vid träffar/möten 18 14 12 15 10 4 3 2 7 11 10 7 113 113

Möte 430
Möte enskilt med Soc, BUP och LSS 
osv.

8 11 6 8 3 2 6 4 2 3 5 58 58

Nätverksträffar 4 5 7 4 3 2 5 5 3 4 3 45 45

Brukarmöten Hjalmar/APT 24 31 29 18 17 7 3 2 15 17 20 15 198 198

Föräldramöte/ öppet hus 3 4 6 5 3 1 4 26 26

Utbildning 95
Utbildning 5 7 10 22 6 5 8 10 73 73

Övrigt 1462
Logistik ex. skjutsa ungdom (ej 
ledsagning)

6 9 18 12 16 15 20 28 22 20 25 38 229 229

Bilskötsel 4 9 10 6 4 2 1 3 7 4 50 50

Städning av ungdomar rum 21 29 50 38 45 14 38 37 37 30 35 40 414 414

Städning på Hjalmar (övrigt) 33 44 34 24 35 8 25 24 30 30 37 28 352 352

Handla mat till Hjalmar 12 16 27 25 16 5 16 15 15 17 20 18 202 202
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Aktiviteter/insatser som utförts av Resursteamet forts.

Aktiviteter sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Summa

Externa möten 818

Nätverksmöte BUP, Soc, skola, 
Aktema, FK,AF osv.

10 6 24 13 22 18 23 18 17 21 12 19 16 12 9 240

Möte enskilt med Soc, BUP osv. 45 15 27 8 8 13 13 9 14 14 2 12 6 11 8 2 207

Besök behandlingshem / skola 
annan ort

1 3 2 1 6 2 1 5 1 6 28

Föräldramöte 5 3 6 5 3 4 1 4 1 32

Övriga möten med andra 
professioner som ej syftar till 
ungdomarna

22 15 30 4 7 14 13 13 9 13 9 17 1 167

Stöd åt ungdom vid möten 1 2 2 1 3 8 10 13 15 7 1 6 8 7 7 2 93

Interna möten 444

APT Sandbyhov 2 1 6 3 3 5 3 5 6 6 3 4 45

Brukarmöten Sandbyhov 29 18 28 6 11 12 15 10 15 14 10 26 14 19 12 239

Brukarmöten Hjalmar/Sandbyhov 15 13 31 2 9 10 13 7 10 2 6 16 12 10 4 160

3 175

Håller föreläsning utanför NP-
center

1 4 4 1 1 3 1 15

Utbildning 33 23 31 6 3 2 15 11 2 2 6 4 6 14 2 160

Strukturstöd 64

Strukturstöd åt ungdomar 4 6 8 2 1 4 1 2 5 5 4 42

Strukturstöd åt familjer 11 1 2 2 3 1 2 22

Kontaktsätt 7750

Telefonsamtal 223 209 230 76 105 133 120 155 166 72 50 139 113 105 87 95 2078

E-post 395 370 300 125 125 154 130 125 145 196 30 99 85 115 105 85 2584

SMS 195 230 245 105 195 199 244 188 155 180 95 245 195 215 220 182 3088
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Aktiviteter/insatser som utförts av Resursteamet

Aktiviteter sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Summa
Ungdomssamtal 548

Ungdomssamtal hemma 1 6 28 9 14 26 22 16 11 14 6 15 21 16 20 11 236

Ungdomssamtal utanför hemmet 
men ej på Sandbyhov 6 8 25 5 11 21 27 16 10 23 7 24 32 30 27 8 280

Ungdomassamtal på Sandbyhov 1 2 3 2 1 4 8 5 3 3 32

Föräldrasamtal 460

Föräldrasamtal hemma 1 16 24 8 14 14 10 15 9 14 4 8 17 12 15 10 191

Föräldrasamtal utanför hemmet men 
ej på Sandbyhov 3 8 14 6 6 8 4 4 4 5 6 4 10 11 9 4 106

Föräldrasamtal på Sandbyhov 5 10 7 15 12 10 15 12 18 4 9 9 16 11 10 163

Familjesamtal 145

Familjesamtal på Sandbyhov 1 1 3 2 4 1 4 5 3 5 6 35

Familjesamtal hemma 1 8 10 11 4 5 6 5 2 1 10 5 4 4 76

Familjesamtal utanför hemmet men 
ej på Sandbyhov 11 1 3 2 3 1 1 2 1 6 2 1 34

Handledning 86

Handledning skolpersonal, 
Elevhälsoteamet 2 1 1 1 3 2 4 4 4 5 14 9 9 2 61

Handledning korttidspersonal  4 4 4 2 2 2 1 1 1 3 1 25

Stöd åt vårdnadshavare inför möten
2 5 1 1 9 11 5 4 2 4 1 5 1 51
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Flödesschema för varje ungdom BILAGA 18

U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A1  130920 skolan: basklass
SOC: kontaktperson 
placerad med familjen 

skola: basklass  
SOC: 
kontaktperson 
BUP 

korttids.
arbetslivskons
spec.ped.

spec.ped.
korttids.

SOC: 
kontaktperson 
SoL

skolbyte stöd vid 
vårdkontakter

A2 131004 SOC: frivilliga 
placeringar
BUP

spec.ped.
fam.ped.

spec.ped.
fam.ped.

SOC: HVB 
stödboende

från HVB till 
stödboende

utskriven 160107,  
väntas ej åter i 
Norrköping

A3 131216 SOC: fam.ped 
skolan: anpassad 
skolgång

SOC: 
ungdomsstöd ta 
sig till skolan. 
skolan: anpassad 
studiegång 1d/v
placerad av SOC

insatsen påbörjades 
inte p.g.a. placerad.

A4 131004 skolan: anpassad 
skolmiljö. 
BUP

skolan: anpassad 
skolmiljö, BUP

korttids. 
fam.ped. 
spec.ped. 

ungdom och 
vårdnadshavare 
avsades sig insatsen 

A5 131004 extern placering LSS LSS 
avlösarservice, 
boende men ej 
verkställt

ledsagning
spec.ped.
fam.ped.
arbetslivskons
psykolog

habiliteringe
n
vuxen.psyk

ledsagning
fam.ped.
arbetslivskons
psykolog

vuxenpsyk
habiliteringen

Arbetsförmedlingen
eko. bistånd
Försäkringskassan
region Östergötland

A6 130920 skola 
kommungemensam 
grupp. 
SOC fam.ped.. LSS 
avlösarservice, 
stödfamilj, 
korttids.tillsyn 
skolungdom

skola: 
kommungemensa
m grupp

korttids.
familjeped 
psykolog 
spec.ped.

Socialtjänste
n

placerad enl. 
LSS

optiker

U = Ungdom   A = Antagning      



Flödesschema för varje ungdom BILAGA 18

U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A7 140131 SOC: placerad placerad SOC insatsen påbörjades 
inte p.g.a. placerad.

A8 140221 SOC: jourhem, 
behandlingshem, SIS, 
LVU, samtalskontakt m 
SOC.
BUP

SOC: LVU i 
hemmet 

sepc.ped.
fam.ped.
arbetslivskons
psykolog

arbetslivskons
psykolog

Arbetsförmedlingen
Komvux

A9 140221 LSS kontaktperson och 
korttids. frans blom 
skola: specialgrupp. 
BUP

LSS: korttids. spec.ped.
famileped
 psykolog 

psykolog
fam.ped.
spec.ped:er

A10 140221 SOC: placerad flera ggr, 
LVU i hemmet
LSS ledsagning , 
korttids.tillsyn. 
skola: resursgrupp

SOC LVU i 
hemmet, mini-
MOA
LSS ledsagning 
och korttids.tillsyn 
men ej verkställt
skola resursgrupp

SOC 
placering

insatsen påbörjades 
inte p.g.a. placerad.

A11 140221 skola Komvux
BUP

skola Komvux
BUP

ledsagning 
psykolog l
familjeped 
elev- 
samtalscoach 

ledsagning
fam.ped.
psykolog
elev -
samtalscoach

U = Ungdom   A = Antagning      



Flödesschema för varje ungdom BILAGA 18

U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A12 140417 SOC: placerad flera ggr, 
familjeped, 
samordnande 
Socialsekreterare, 
kontaktperson
LSS: avlösarservice
BUP: läkare, 
mellanvården

LSS korttids. i 
utflyktsgrupp och 
läger

korttids. 
spec.ped.
fam.ped.
psykolog

mini-MOA fam.ped. placerad p.g.a. 
kriminalitet 
enl. SoL

praktik innan 
placering
hjälpt till vid 
övergång till 
placering.

A13 140417 skola: ABIS, 
resursgrupp, elevassist
BUP sedan litet barn

skola: ABIS spec.ped.
fam.ped.
psykolog

spec.ped.
fam.ped.
psykolog

skolbyte

A14 140328 SOC: familjeped
skola: förälder med, 
hemmasittare tidigare
BUP mellanvård

försök till 
placering men 
BUP 
mellanvården, vill 
ej och SOC ville 
placering

korttids. 
psykolog 
familjeped
elev-
samtalscoach

korttids.fam.ped
.
spec.ped.

A15 140618 SOC resursteam., mini-
MOA
skola dålig närvaro
BUP mellanvården

psykolog
spec.ped.

psykolog
spec.ped.

A16 140618 LSS-beslut, men ingen 
insats verkställd

ledsagning 
psykolog 

flyttade från 
kommunen våren 
2015 och avslutades 

A17 140827 SOC familjehem,
BUP

LSS dagl 
verksamhet
färdtjänst

psykolog placerad hösten 2014 
på annan ort.

U = Ungdom   A = Antagning      



Flödesschema för varje ungdom BILAGA 18

U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A18 140827 skolan: ABIS, anpassad 
studiegång

skolan ABIS
BUP

spec.ped.
familjeped.
psykolog

spec.ped.
fam.ped.
psykolog

särskild 
skolform

särskild skolform

A19 140919 SOC och LSS placerad i 
3 olika boenden 
BUP avd. 40

inga verkställda 
insatser p.g.a. 
vägran, 
hemmasittare

korttids. 
psykolog 
familjeped 
elev-
samtalscoach

korttids.
fam.ped.
psykolog
elev-
samtalscoach

annan skolform

A20 141023 Socialtjänst
LSS korttids. Frans blom
BUP
polis

Socialtjänst
LSS korttids. 
BUP

LSS korttids. 
familjeped 
spec.ped. 

polis spec.ped.
familjeped.

LSS: 
korttids.boende 
frans blom
praktikplats

praktikplats
studier

A21 141023 SOC: SIS-institution
skolan: extra resurs
BUP

SOC: förstärkt 
familjehem
skolan: extra 
resurs

korttids. 
psykolog 
familjeped 
spec.ped.
arbetslivskonsul
ent

korttids.
fam.ped.
psykolog
spec.ped.

SOC: 
familjehem
skolan: extra 
resurs 

Överförmyndarmynd
igheten för ansökan 
av god man

A22 141023 skola: enskild 
undervisning, 
tilläggsbelopp 8 tim

skola: enskild 
undervisning, 
tilläggsbelopp 8 
tim

korttids. 
fam.ped. 
spec.ped.
arbetslivskonsul
ent

habiliteringe
n
vuxenpsykiat
rin

spec.ped.
fam.ped.
korttids.

vuxenpsykiatri
n
habilitering
överförmyndar
myndigheten - 
god man

folkhögskola,  
gymnasie, 
överförmyndarmyndi
gheten.

A23 141105 BUP familjeterapi
mellanvården

spec.ped.
fam.ped.
psykolog

BUP spec.ped.
fam.ped.
psykolog

BUP-medicinering

U = Ungdom   A = Antagning      



Flödesschema för varje ungdom BILAGA 18

U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A24 141112 skola: anpassad 
studiegång
BUP mellanvården

skola: anpassad 
studiegång

ledsagning
spec.ped.
fam.ped.

spec.ped.
fam.ped.
elev och 
samtalscoach

A25 141212 BUP SOC: 
ungdomssamordna
re
BUP

spec.ped.agog
fam.ped. 2 st 

BUP - 
psykolog
SOC: 
placering

fam.ped.
spec.ped.

SOC: placering 
på annan ort.

placering på annan 
ort.

A26 141212 LSS korttids. Frans blom LSS träffar med 
frans 
blomspersonal 
men ej korttids..
SOC: p.g.a. 
orosanmälan

psykolog LSS: ansökt 
om daglig 
verksamhet 
men avstått

spec.ped.
fam.ped.
elev- och 
samtalscoach

LSS: 
ledsagning 
frans blom

A27 141212 LSS korttids. frans blom LSS korttids., 
beslut daglig 
verksamhet

fam.ped. 
arbetslivskonsul
ent
psykolog

LSS: 
korttids. och
daglig 
verksamhet
färdtjänst

arbetslivskonsul
ent

LSS: korttids. 
och 
daglig 
verksamhet
färdtjänst

A28 141212 SOC: kontaktperson, 
ungdomssamordnare
skola:  resursgrupp
BUP medicin

SOC: 
ungdomssamordna
re och 
kontaktperson,
skolan: 
resursgrupp

korttids. 
fam.ped.
spec.ped.

särskild 
skolform

spec.ped.
korttids.

särskild 
skolform

annan skolform tillsammans med 
personligt ombud 
verka för mammans 
delaktighet i hans liv.

A29 150121 skolan: resursgrupp
LSS
BUP

skolan: 
resursgrupp
BUP

spec.ped.
fam.ped.
psykolog

psykolog
fam.ped.

SOC - väntar 
på placering

SOC

U = Ungdom   A = Antagning      
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U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A30 150121 SOC: placerad
skolan: extraresurs
BUP 

SOC: placerad. 
togs hem p.g.a. 
NP-center

korttids. 
spec.ped.
fam.ped. 
psykolog

skolan: 
centrala 
elevhälsan
BUP

ledsagning
spec.ped.
psykolog

skolan: centrala 
elevhälsan
BUP-medicin

A31 150223 skola: enskild 
undervisning, extra 
resurs,
BUP: föräldrautb

skola: enskild 
undervisning, 
elevombud,

spec.ped.
fam.ped. 
psykolog 

psykolog
spec.ped.
fam.ped.

skolbyte

A32 150324 skola: resursgrupp
BUP medicin
placerad HVB på annan 
ort
skola HVB på annan ort

SOC: placerad
BUP: medicin

spec.ped.
fam.ped.

spec.ped.
fam.ped.

A33 150512 särskild skolform
BUP mellanvården, 

särskild skolform
BUP medicin

spec.ped.
fam.ped.
psykolog

elev- 
samtalscoach
psykolog
fam.ped.
spec.ped.

studievägledning 
genom 
mottagningsgruppen.
övergång mellan 
BUP och vårdcentral

A34 150512 LSS korttids. LSS korttids.. 
beslut om bostad 
m särsk. service 
men ej verkställt

fam.ped. 
psykolog

fam.ped.
psykolog

har överklagat 
beslut om 
avslag på 
personlig 
assistans.

U = Ungdom   A = Antagning      
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U Datum 
för A

Erbjudna & verkställda 
insatser före A

Erbjudna och 
verkställda 
insatser vid A

Insatser från 
NP-center 
sedan A

Andra 
insatser 
sedan A

Insatser från 
NP-center 
15.12.01

Andra 
insatser 
15.12.01

NP-center har 
slussat vidare till

Övriga 
kommentarer

A35 150512 SOC: placerad HVB
skola på annat HVB

SOC: placerad 
HVB till 
Norrköping p.g.a. 
NP-center
skola: stort 
stödbehov

skolstöd
fam.ped.
psykolog

medicin från 
BUP

spec.ped.
vi avvaktar 
beslut från 
Socialkontoret 
om att 
eventuellt 
avsluta ärendet 
p.g.a. 
avbokningar 
från alla våra 
möten

medicin från 
BUP

A36 150601 LSS personlig assistans
BUP psykolog
Försäkringskassan 
vårdbidrag

skolan extra resurs
SOC: riskzon för 
kriminalitet. 
rekryterar 
kontaktperson och 
stödfamilj 

korttids. 
skolstöd 
fam.ped.

BUP
särskild 
skolform
polis

fam.ped.
spec.ped.
korttids.

skolan: spegeln
polis
BUP

särskild skolform

A37 150601 skolan: vägrar gå till 
resursgrupp
barntrauma

skola: extra resurs
SOC: läger

fam.ped.
spec.ped.

BUP fam.ped.
spec.ped.
psykolog

vuxenpsyk särskild skolform

U = Ungdom   A = Antagning      



VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Postadress: Lindövägen 5 A, 601 81 Norrköping
T fn: 011-15 00 00
E-post: puff@norrkoping.se
Webbplats: www.norrkoping.se/puff 

PUFF – Praktik Utveckling Forskning Framtid

PUFF är en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 
välfärdsområdet i östra länsdelen av Östergötland. I samverkan 
ingår Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks 
kommun. 

Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på  
www.norrkoping.se/puff
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