TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-04-29

Diarienummer
LN VBG190023

Regionkontoret
Regional utveckling
Sophia Croona
Social hållbarhetstrateg

Lokala nämnden Varberg

Kunskapshöjande insatser inom neuropsykiatriska
funktionsvariationer 2019
Förslag till beslut
Lokala nämnden Varberg beslutar att
- arbeta vidare utifrån framtagen plan med kunskapshöjande insats inom
området neuropsykiatriska funktionsvaritioner
- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Under 2016 genomförde lokala nämnden Varberg dialoger med fokus på barn och
unga i behov av särskilt stöd, däribland barn och unga med neuropsykiatriska
funktionsvariationer (NPF). Anhöriga, brukar- och anhörigföreningar samt
kommunala, regionala och andra samhällsaktörer som på olika sätt möter barn och
unga deltog. Dialogerna resulterade i tre prioriterade behov: Kunskap, samordning
och support.
Att det är viktigt att arbeta för en ökad kunskap om NPF blev än mer tydligt i och med
resultaten från lokala nämnders gemensamma dialogprocess 2017 om unga och
unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor.
Som en del i arbetet med att ta tillvara resultaten av dialogerna har lokala nämnden
under 2017 och 2018 genomfört kunskapshöjande insatser inom området NPF. Flera
insatser har genomförts i samarbete med Varberg kommuns kultur- och
fritidsförvaltning under Äppelveckan.
Under sammanträdet lämnas information om plan för genomförande av
kunskapshöjande insats under Äppelveckan 2019. Förslag till beslut medför 20 000
kronor i kostnad för föreläsare.
Bakgrund
Under 2016 genomförde lokala nämnden Varberg dialoger med fokus på barn och
unga i behov av särskilt stöd, däribland barn och unga med neuropsykiatriska
funktionsvariationer (NPF). Syftet med dialogerna var att skapa samsyn om behoven.
Anhöriga, brukar- och anhörigföreningar samt kommunala, regionala och andra
samhällsaktörer som på olika sätt möter barn och unga deltog. Dialogerna
resulterade i tre prioriterade behov: Kunskap, samordning och support.
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Att det är viktigt att arbeta för en ökad kunskap om NPF blev än mer tydligt i och med
resultaten från lokala nämnders gemensamma dialogprocess om unga och unga
vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor 2017. Deltagande verksamheter efterfrågade en
ökad kunskap inom området för att bättre kunna förstå och bemöta unga med NPF.
Vid flera tillfällen lyftes den direkta kopplingen fram mellan en NPF-diagnos och
psykisk ohälsa.
Genomförda kunskapshöjande insatser
2017 arrangerade lokala nämnden Varberg ett kunskapshöjande seminarium under
Äppelveckan för verksamhetsrepresentanter med fokus på en ökad kunskap om NPF
och hur vi på ett bättre sätt kan samverka och samordna våra insatser kring barn och
unga. I samband med seminariet arrangerades även en öppen föreläsning för
allmänheten om ADHD.
2018 arrangerade lokala nämnden Varberg en teaterföreläsning med Hjärnkoll med
syfte att bidra till nya perspektiv kring hur det kan vara att leva med en NPF-diagnos.
Under Äppelveckan arrangerades två föreläsningar om lågaffektivt bemötande, en för
verksamhetsrepresentanter och en för allmänheten. Under en heldag var även
ADHD-lådan, som möjliggjorde en digital upplevelse av hur det kan vara att leva med
ADHD, på plats på Komedianten. Lokal nämnd Varberg finansierade även en
föreläsning om autism, vilken genomförs under anhörigveckan 2019.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför 20 000 kronor i kostnader för föreläsare.
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