Slutrapport LÖSA-implementering
LÖSA-projektets målgrupp var personer med ADHD. Huvudsyftet med projektet var att
med Activamodellen som grund utarbeta metoder för ett arbetsinriktat stöd till målgruppen. Projektet drevs av Activa och Attention, med finansiering från Arvsfonden,
under åren 2005-2008. Sista året bestod främst i att sprida projektets erfarenheter vidare
genom seminarier, konferenser och utformande av en metodbeskrivning.
2009 beviljade Samordningsförbundet Finsam i Örebro medel till Activa för att under
perioden 1/7 – 31/12 2009 fortsätta arbetet med stödet till personer med ADHD, boende i
Örebro Kommun, men där det också fanns en tydlig avsikt att LÖSA- metodiken skulle
implementerats så att det inom ordinarie verksamheter skulle finnas en fungerande
arbetsrehabilitering och ett samordnat adekvat långvarigt stöd för vuxna personer bosatta
i Örebro kommun, som har en ADHD- diagnos. De ordinarie verksamheter som avsågs
var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro Kommuns socialförvaltning samt
Beroendecentrum och Närpsykiatrin vid Örebro läns landsting.
Liksom LÖSA-projektet organiserades arbetet i en övergripande styrgrupp där ovan
nämnda myndigheter ingick inklusive Activa, Samordningsförbundet Finsam i Örebro och
Föreningen Attention. En beredningsgrupp med representanter på handläggarnivå och
motsvarande har träffats månadsvis för att behandla remisser och diskutera den aktuella
situationen för deltagarna i implementeringen.
Det är 15 personer som har remitterats till Beredningsgruppen under 2009. Av dessa
kommer flest 6 st från Örebro Kommun, 4 st kommer från Försäkringskassan, 3 från
Beroendecentrum och 2 från Arbetsförmedlingen.
När projekttiden var slut, den 31/12 2009 var målet att metodiken skulle vara implementerad i ordinarie verksamheter inte uppnått. En möjlig orsak till detta är att de personer
som blivit aktuella under LÖSA-implementeringen genomgående kommer från ett långvarigt utanförskap; flera har missbruk och kriminalitet i bagaget. De har ingen eller försumbar arbetslivserfarenhet och de är utbildningsmässigt mycket svaga. Ett omfattande
stöd behövs över en längre tid och det krävs samverkan kring flera myndighetsområden.
Det finns en risk att varje myndighet arbetar utifrån sitt ansvarsområde och främst ser till
de som redan finns inne i den egna verksamheten och att personer med liknande bakgrund som de i LÖSA-implementeringen, med sin sammansatta problematik, hamnar
mellan systemen.
En orsak till att implementeringen inte genomfördes kan delvis bero på att det redan fanns
en aktör i Activa, som tog ansvar för både stöd till arbete och samordningsprocessen kring
individerna. Arbetet som skulle implementeras i den egna verksamheten gjordes till stor
del redan av någon annan.
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