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Dnr 2008/309-752

Rapport om beviljade medel för att stärka kompetensen bland
personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med
psykisk funktionsnedsättning
Bilaga: Projektbeskrivning ”Projekt Hedvig”

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen tillsammans med vuxenpsykiatrin inom landstinget, har i
ansökan till Socialstyrelsen ansökt och beviljats
1 400 000 kronor för åtgärder att höja kompetensen hos personal så att
insatserna till målgruppen förbättras på följande tre strategiska
behovsområden:
o Vård och behandling
o Boende och vardagsstöd
o Meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete
Målgrupp: Personer med neuropsykiatriska funktionshinder, DAMP, ADHD,
AUTISM, ASPERGER, samt i många fall i kombination med missbruk.
Behovsområden som kommer att beaktas i projektet:
Kartläggning av brukarens starka och svaga sidor för att få förståelse för sina
förutsättningar så att brukaren känner sina begränsningar och kan nyttja sina
starka sidor, komma runt hinder och tackla svåra situationer samt veta vart
brukaren kan vända sig vid behov av hjälp.
Anpassning av miljön, den fysiska och psykosociala, i arbete, hem , studier och
på fritid, till brukarens förutsättningar. En god närmiljö kräver omgivningens
förståelse för individens förutsättningar med rätt kravnivå och rimliga
förväntningar på förmåga, lämpligt bemötande och acceptans för ”egenheter”
och tillkortakommanden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Brukaren behöver stöd för att minska risken för att funktionshindret blir
handikappande.
Stöd i vardagslivet av varierande grad. Vissa brukare behöver insatser för
boende, arbete, sysselsättningar, ekonomi eller stöd i föräldrarollen genom
samverkan mellan olika samhälliga verksamheter.
Insatser till närstående med information, fortlöpande stöd och erkännande för
sina insatser.
De planerade åtgärderna ska ge personalen fördjupade och särskilda
kunskaper enligt behovsområdena. Insatserna ska vara inriktade på
föreläsningar/utbildningar inom bl a följande områden:
1. Bemötande och etik
2. Pedagogiska metoder
3. Faktakunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder
4. Riskbedömningar
5. Neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med missbruk
6. Aktivare brukarorganisationer
Projektet riktar sig till ca 110 personer anställda inom den kommunala sektorn,
myndighetsutövning och verkställighet - boende, sysselsättning. Från
landstinget kommer ca 110 personer att delta fördelade mellan slutenvård,
närpsykiatri och missbruks och beroendeenheten . Dessutom tillkommer
representanter från brukarorganisationerna.
Utbildningsinsatserna kommer att genomföras löpande under tiden, våren
2009 – t.o.m. våren 2010. Utvärdering av projektet sker under hösten 2010.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Lägga rapporten om ”Projekt Hedvig” gällande åtgärder för att höja
kompetensen hos personal som i sitt arbete kommer i kontakt med
personer med psykisk funktionsnedsättning till handlingarna.

_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Lägga rapporten om ”Projekt Hedvig” gällande åtgärder för att höja
kompetensen hos personal som i sitt arbete kommer i kontakt med
personer med psykisk funktionsnedsättning till handlingarna.

_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer stab

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

