
Barn och unga med NPF är idag kraftigt överrepresenterade bland placerade barn och unga. Barn och ung-
domar som vårdas utanför hemmet är på många sätt en utsatt grupp, med både sämre hälsa och livsvillkor 
jämfört med andra barn, vilket ger en ökad risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Även om barn 
som placeras på många sätt skiljer sig från varandra så förenas de av att de inte har lika stora möjligheter 
som vuxna att föra sin egen talan.

Projektet arbetar för att barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre 
livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Vi arbetar nära och ger en röst till de ungdomar som har denna 
erfarenhet, liksom med deras anhöriga. Vi involverar även den utvecklingsorienterade professionen för att 
bidra till kvalitets- och metodutveckling.

Primära målgruppen är barn och unga (14-25 år) med NPF som har erfarenheter av att vara placerade i HVB 
eller familjehem. Sekundära målgrupper är anhöriga och yrkesverksamma som möter målgruppen.

Att de metoder som etableras och introduceras för ökat inflytande ska göra att placerade barn och ungdomar 
i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer. Projektet ska också 
leda till att de unga själva ska utvecklas i att stå upp för sig själva, vara tydliga med vad de vill och att kunna 
övervinna sina svårigheter.

Utformas på basis av det som kommer fram när vi inhämtar synpunkter från de berörda barn och ungdomar-
na. Vi vill därmed säkerställa att vi tillsammans driver frågor som utgår från målgruppens behov och önske-
mål. 

Projektet genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Svenska Vård, WeMind, Misa UNG, SKR 
och NSPH. 

Fanny Eklund, projektledare: fanny.eklund@attention.se  eller
Jacqueline Treschow, kommunikatör: jacqueline.treschow@attention.se
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Vill du veta mer eller medverka i projektet?

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt

UNG DIALOG  
Placerade barn och unga med NPF
 
Ett treårigt projekt som pågår mellan åren 2020–2023. Projektet finansieras av Allmänna 
arvsfonden.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras 
familjer och yrkesverksamma inom området. De diagnoser som är vanligast hos oss är ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom och språkstörning. Läs mer på www.attention.se

Med projektet vill vi samla och lyfta ungas erfaren-
heter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som 
varken arbetar eller studerar och har en neuropsyki-
atrisk funktionsnedsättning (NPF). Mot bakgrund av 
att unga med funktionsnedsättning med ofullständig 
skolgång löper stor risk att fastna i gruppen UVAS, 
vill vi med Vägen Vidare lyfta deras erfarenheter 
kring vad som orsakat att de befinner sig i situatio-
nen, men också vad de själva upplever skulle behövas 
för att ta sig ur den. 

Fokus är att ge de unga en plattform där de får föra 
fram sina erfarenheter, behov och själva ska få möjlig-
het att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess. Vi 
vill att de tillsammans ska hitta metoder och strategier 
som kan hjälpa till att förändra sin situation och öka 
deras chanser att lämna utanförskapet som UVAS 
innebär. 

Vi vill också lyfta fram erfarenheter från ungdomar 
som tagit sig ut ur utanförskapet, för att förmedla 
möjligheter till förändring för de ungdomar som idag 
befinner sig där. 

Ytterligare en del av projektet handlar om att få med 
anhöriga till ungdomar som befinner sig i gruppen 
UVAS. De få möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter och få ta del av vad projektet kommer 
fram till i form av strategier och metoder, så att man 
som anhörig kan få verktyg till att hjälpa ungdomarna 
att själva hitta vägar att förändra sin situation. 

Med projektet önskar vi lyfta ungdomarnas egna 
upplevelser och tankar kring vad de behöver för 

Vägen vidare är ett treårigt projekt som 
drivs av Riksförbundet Attention och 
finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Arvsfondsprojektet för unga som 
varken arbetar eller studerar

hjälp och förmedla detta till de som arbetar med att 
möta och hjälpa denna grupp. Genom att möjliggöra 
för samverkan mellan de unga och de aktörer vars 
uppdrag är att stötta dessa ungdomar till sysselsätt-
ning hoppas vi kunna hjälpa ungdomen ut ur utanför-
skapet. 

MÅL
Projektets mål är att hitta strategier och metoder 
tillsammans med den berörda målgruppen som kan 
hjälpa den unga själv att förändra sin livssituation 
och förhoppningsvis hitta vägen vidare. Metoderna 
och verktygen som tas fram kan även fungera som 
stöd och hjälp till de som är anhöriga, så att de i sin 
tur kan hjälpa och stötta ungdomen att ta sig ut ur 
utanförskapet. Ytterligare ett mål är att professionen 
ska få ta del av projektets erfarenheter och de strate-
gier och metoder som framkommer i samarbete med 
ungdomarna, för att kunna få ökad förståelse och 
kunskap kring vad som behövs för att kunna hjälpa 
ungdomen ut ur utanförskapet. 

MÅLGRUPP 
Den primära målgruppen för projektet är ungdomar 
mellan 16 till 25 år som har en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning (NPF) och som befinner sig i det 
utanförskap det innebär att tillhöra gruppen unga som 
varken arbetar eller studerar – UVAS. 

Sekundära målgruppen är anhöriga till ungdomar 
med NPF som tillhör gruppen UVAS, samt profession 
och andra relevanta aktörer så som offentlig sektor, 
arbetsliv och utbildningsväsende. 

FAKTABLAD FÖR PROJEKTET VÄGEN VIDARE  


