
   
 
 

       
 

Målgruppsdefinition och avgränsningar PO Värmland 

Målgrupp: 

Personer med psykisk funktionsvariation över 18 år, övre åldersgräns finns inte. 

 

            Funktionsvariationen ska innebära att: 

 

Individen har svårigheter att självständigt utföra aktiviteter på livsområden som för 

denne ses viktiga, t.ex. boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap, 

relationer och fritid. 

Individens svårigheter skall ha funnits eller antas komma att bestå under en längre tid.  

 

Individen är i behov av flera, samtidigt förekommande insatser och därigenom 

kontakter med olika myndigheter, organisationer, föreningar etc. Här finns inga krav 

på antalet insatser, eller några specifika myndigheter som måste ingå, utan det är den 

samlade bilden av personens situation som är avgörande.  

 

De svårigheter som individen har på viktiga livsområden som ger till följd att de är i 

behov av kontakt med olika aktörer ska ha uppstått p.g.a. individens psykiska 

funktionsvariation. Vi har inget krav på diagnos då det händer att vi träffar de som inte 

blivit diagnostiserade. 

Funktionsvariationen skall vara en konsekvens av långvarig psykisk ohälsa. 

 

Personligt Ombud Värmland arbetar även med individer där det finns en samsjuklighet 

mellan psykisk funktionsvariation och missbruk.  

 

 

Ledningsgruppen för Personligt Ombud Värmland har beslutat om följande 

prioriterade grupper, de ska snabbt få stöd från PO och är undantagna från kösystemet: 

 

• Vuxna med minderåriga barn 

• Personer som riskerar vräkning 

• Unga/vuxna 18-29 år 

 

 

Personligt Ombud Värmland har en avgränsning (arbetar inte med) personer som har 

psykisk funktionsvariation med samtida:  

 

• Demens 

• Psykisk utvecklingsstörning 

• Förvärvade hjärnskador 

 

Individer som exempelvis har akut stressyndrom eller anpassningsstörning, d.v.s. ett 

psykiatriskt tillstånd som per definition är kortvarigt eller övergående ingår inte i 

målgruppen även om diagnoserna medför psykisk funktionsvariation. 

 

 



   
 
 

       
 

 

Ansvars- och uppgiftsfördelning 

 

De personliga ombudens arbetsuppgifter tangerar/överlappar ansvar och uppgifter som andra 

huvudmäns yrkeskategorier har för personer med psykisk funktionsvariation.  

Det är viktigt att tänka på att ett Personligt ombud arbetar på klientens uppdrag. Det innebär 

att ombudet är en resurs för klienten och inte för andra aktörer.  

Personliga ombud ska inte ersätta det arbete som offentliga aktörer har ansvar för. 

 

De klienter som tillhör målgruppen med psykisk funktionsvariation och som redan har 

fungerande insatser, ska i första hand inte prioriteras att få Personligt Ombud. 

Syftet är att minimera antalet kontakter för klienten, samt att undvika parallella insatser. 

 

Detta kan t.ex. vara de som redan har 

• Handläggare inom myndigheten med samordningsansvar. 

• Vård och stödsamordning. 

• Godemän/Förvaltare utifrån uppdraget ”sörja för person”. 
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