
TRANSITION  STRUKTURERAT BOENDESTÖD FÖR 
ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET 
Övergången  ll vuxenlivet är en fas i livet som präglas av ökad frihet och möjligheter a   
forma sin egen fram  d. Sam  digt ställs höga krav på individens egen förmåga a   navig-
era i samhället och genomföra konkreta steg mot ökad självständighet. Unga vuxna med 
neuropsykiatriska funk  onsnedsä  ningar har o  a särskilda svårigheter under denna period. 
Det kan få livslånga konsekvenser för individen och medföra omfa  ande samhällskostnader.

Interven  onsprogrammet TRANSITION har utvecklats vid Center of Neurodevelopmental Disor-
ders vid Karolinska Ins  tutet (KIND). Sy  et är a   underlä  a övergången  ll vuxenlivet för unga 
vuxna med AST och/eller ADHD. En pilotstudie som visar goda resultat när det gäller program-
mets genomförbarhet i prak  ken och deltagarnas upplevelse har genomförts inom Stockholms 
läns sjukvårdsområde (SLSO). För a   öka kunskapen om insatsens eff ekter ska nu programmet 
utvärderas med slutmålet a   unga vuxna med AST och/eller ADHD ska få  llgång  ll e   stand-
ardiserat och evidensbaserat TRANSITION-program inom kommunalt stöd och därigenom få en 
bä  re chans a   nå sin fulla poten  al som vuxna.

Vill du veta mer om TRANSITION, pilotstudien och den kommande utvärderingen? 
Är din verksamhet intresserad av a   delta i e   forskningsprojekt kring TRANSITION?

Kom och lyssna på, Maria Löthberg, doktorand och utvecklingshandledare Socialpsykiatrin Uppsa-
la kommun, och Ulf Jonsson, forskare KIND, Karolinska ins  tutet. Maria och Ulf berä  ar om TRAN-
SITION och pilotstudien. De berä  ar också om forskningsprojektet som sy  ar  ll a   utvärdera 
TRANSITION som e   strukturerat boendestödsprogram och vad det innebär för en verksamhet 
som vill vara med i projektet. 
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Måndagen den 3 juni 2019 kl. 13.30 – 16.00. 

På FoUiS, Dro  ninggatan 16A, Eskilstuna. Möjlighet a   delta via video kan 
arrangeras.  

För dig som är chef, utvecklare eller medarbetare inom kommunernas 
boendestöd och som ger stöd enligt SoL  ll unga vuxna med neuropsykiatriska 
funk  onsnedsä  ningar. 

Anmäl senast den 27 maj via >Anmälningsformuläret
 
KONTAKTPERSONER 
Liv Mannberg, Utvecklingsledare funk  onshinder, FoU i Sörmland
 076-724 31 59 eller liv.mannberg@fou.sormland.se 
Maria Löthberg, Doktorand och utvecklingshandledare Uppsala kommun 
0722-30 24 27 eller  maria.lothberg@uppsala.se

https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2019/190603-transition/

