
 

 

Mål för insatser 2021 
Tillägg till verksamhetsplan 2021. 

Rebus 
 

Frågeställning 1. 

Skiljer sig behovet av stöd och insatser åt för gruppen unga vuxna jämfört med äldre 

målgrupp (vi räknar unga vuxna från 18-29)?  Vilka är i så fall dessa behov? 

Utförande: 

1. Intervjuguide utformas 

2. Djupintervjuer utförs med de deltagare som är inne hos oss idag i åldern 18-29 

3. Ev. görs enkäter eller intervjuer också med några kuratorer/elevstödjare på 

gymnasier och även med personal på BUP för att även få perspektiv från de 

stödpersoner gruppen haft under gymnasietiden. 

4. Sammanställning av resultaten, skiljer sig denna grupps behov från den äldre 

gruppens, formulera slutsats och hur arbetet/insatserna ska kunna anpassas ännu 

mer till gruppens ev. specifika behov. 

Mål: 

Målet efter studien är att implementera/förstärka metoderna/insatserna i vårt arbete med 

den yngre gruppen. För att säkra att vi gjort/hittat rätt insatser genom vår studie så följs 

gruppen unga vuxna upp med enkäter/intervju i slutet av året som kan sammanställas och 

redovisas till styrelse/beredningsgrupp. 

______________________________________________________________________________ 

Frågeställning 2. 

Vilken information (och när) bör vi gå ut med till skolor för att öka kunskapen om Rebus 

som insats för gruppen unga vuxna? 

Utförande/metod: 

1. Vi sammanställer tydlig checklista för inskrivning i Rebus (så det blir rätt personer 

till vår insats). 

2. Vi justerar ev. också anvisningsblanketten så den blir mer relevant/tydlig. 

3. Vi sammanställer kort allmän info om Rebus samt in- och utskrivningskriterier. 

4. Vi skickar ut informationen per post, och följer ev upp med digital information 

eller besök. 

Detta för att få ett och samma material att skicka/lämna ut på gymnasieskolor och BUP 

m.fl. ställen i god tid innan höstterminen slutar. Hur informationen lämnas ut beror på 

coronaläget. 



Mål: 

Målet är att gymnasieskolorna i Hagfors, Forshaga och Karlstad (även t.ex. BUP) får 

information om möjligheten att initiera till Rebus för unga vuxna i våra kommuner, och att 

samtliga ska få rätt och samma information och ingångsmöjlighet till Rebus. 

_____________________________________________________________________________ 

Frågeställning 3. 

Hur kan övergången från BUP till vuxenpsykiatrin underlättas för gruppen unga vuxna, så 

glapp undviks däremellan med behandling, samtal mm? 

Utförande/metod: 

Här kan vi bara lyfta och belysa till region Värmland (BUP och 

vuxenpsykiatrin/habiliteringen) att vi uppmärksammat detta bland flera av våra 

deltagare).  

Mål: 

Målet med detta är att det ska bli en mer naturlig överlämning mellan BUP och 

vuxenpsykiatrin/habiliteringen för att minska tidstapp i behandling för de unga vuxna som 

behöver det även efter att de fyllt 18 år. 

______________________________________________________________________________ 

Frågeställning 4: 

Hur säkerställer vi att personer med diagnosen ADD får relevant och heltäckande 

utredning/diagnosticering utifrån dagens diagnoskriterier, så att de som behöver det ska 

få tillgång till stöd från t.ex. vuxenhabiliteringen? 

Utförande/metod: 

1. Vi kartlägger de deltagare vi har inne i projekt Rebus idag och även de nya som 

kontinuerligt initieras som har en ADD-diagnos med sig sedan tidigare, för att 

upptäcka de som ev behöver ny utredning.  

2. Snabb utredning för de som vill och behöver. Projekt Rebus kan relativt snabbt gå 

in med utredning via företaget VITUR i Karlstad (som använts tidigare och fungerat 

mycket bra)  

3. Utifrån resultatet sedan ta kontakt med de ytterligare vårdinsatser som ev. öppnas 

för deltagarna utifrån en ev. autismdiagnos. 

4. Uppföljning via intervjuer med de som fått göra ny utredning, för att se hur ev. 

nya möjligheter till stöd mm påverkat deras liv och möjlighet till arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

Mål: 

Målet är att deltagare med ADD ska få en möjlighet att få ytterligare utredning utifrån 

dagens kriterier för att få tillgång till rätt hjälp och stöd från t.ex. vuxenhabiliteringen. 

Detta för att underlätta för deltagarna själva framför allt i livet, men också för det 

gemensamma arbete vi gör med deltagarna för att de ska nå framåt i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

_____________________________________________________________________________ 

 



Frågeställning 5: 

Hur säkerställer vi att vi i projektet (och Klarälvdalens samordningsförbunds olika delar i 

stort) har rätt kunskap runt bemötande och insatser för de personer som förutom andra 

diagnoser som ADHD mm, också har en lindrig/marginell intellektuell 

funktionsnedsättning? Vi har upplevt att denna nedsättning kommer i skymundan och ofta 

blir dold bakom övriga diagnoser, trots att den i många fall utgör det största hindret för 

individen att ta till sig olika insatser.  

Utförande/metod: 

1. Vi arbetar tillsammans med psykolog/psykiatriker på företaget VITUR med att göra 

en utbildning som dels vi som projektmedarbetare tar del av för att underlätta i 

våra kontakter med deltagare som har denna funktionsnedsättning, men också för 

att göra utbildningen tillgänglig för t.ex. kommuner, AF och FK som kanske kan ha 

nytta av kunskapen i sitt dagliga arbete men framför allt i samverkan med Rebus 

runt dessa individer. 

2. Detta kan mätas genom att vi följer de deltagare vi har och får in med denna 

diagnos, för att se om nya eller anpassade insatser för denna grupp ökar 

möjligheten att komma närmare arbete alternativt att de kommer till rätt insats 

för dem i samhället utifrån förmåga. 

Mål: 

Målet är att deltagare med denna funktionsnedsättning kan få mer adekvat hjälp utifrån 

även denna diagnos, om den synliggörs och görs mindre tabubelagd via ökad kunskap. Vi 

inom projektet får mer kunskap om denna nedsättning och kan bemöta och forma rätt 

insatser för individen utifrån en nivå där hänsyn tagits till hela problematiken. Strukturellt 

hoppas vi att genom utbildning ut till olika delar av samordningsförbundet också kunna öka 

förståelsen för och inverkan av denna nedsättning för att underlätta i samverkan med 

varandra runt dessa individer. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Utbildnings- och utvecklingsinsatser 
 

Mål: 

Att förbundet erbjuder parterna utbildnings- och utvecklingsinsatser som främjar 

förbundets målgrupp direkt eller indirekt. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Indikatorer 
 

Mål: 

Att mäta effekterna av samverkan över tid med Indikatorenkäter. 



 

_____________________________________________________________________________ 

 

Förbundsgemensam resurs för statistik och analys 
 

Mål: 

Att förbundsgemensam resurs för statistik och analys tillsätts. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Fria medel till insatser 
 

Mål: 

Att insatser som finansierats av fria medel främjar målgruppen för förbundet direkt eller 

indirekt. 

 

 

 

 

 


