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Varmt välkommen till
Nationella SUF-konferensen 2021

Samverkan Utveckling Föräldraskap
Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses numer som
en självklar förebyggande och tidig insats som främjar barnens hälsa och utveckling.
Föräldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning
eller andra kognitiva svårigheter kan dock behöva anpassat stöd för att stärkas i sitt föräldraskap.
Idag finns kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och kompensation ges utifrån föräldrarnas och barnets respektive behov. Detta förutsätter dock att samhället har både kunskap och arbetssätt för att kunna erbjuda föräldern
anpassat stöd.

Det handlar om barnet – två FN konventioner!
Dagens barn är morgondagen föräldrar. Barn har rätt till goda uppväxtvillkor och rätt att
utvecklas utifrån sin fulla potential (FN:s konvention om Barnets rättigheter). För att göra detta
möjligt för alla barn, betonar FN i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23) att föräldrar med funktionsnedsättning har rätt till anpassat stöd i
sitt föräldraskap i alla barnets eller ungdomens utvecklingsfaser.

SUF-Kunskapscentrum med barnets bästa i fokus
SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla, utveckla och sprida kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra kognitiva svårigheter som
påverkar deras föräldraförmåga.
SUF-Kunskapscentrum samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.
Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd.
T ex föräldrar, anhöriga och brukarorganisationer. Likaså till yrkesverksamma inom exempel
vis mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/ särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri
samt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Digital SUF-Konferens
Datum: 5 maj 2021 kl. 08.30-16.15
Plats: Online
Ingen föranmälan - Kostnadsfritt!
Länk till konferensen publiceras 3 maj på

www.regionuppsala.se/suf

Samverkan Utveckling Föräldraskap
för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell
funk tion s ned s ät t n i n g eller an d ra k o gn i t i va svår i g h e te r

Program

onsdag 5 maj 2021 kl. 08.30-16.15

08.00 Digital Incheckning
08.30 Välkommen
08.40 Ett fungerande föräldraskap – en extremt lönsam social investering

Föreläsningen handlar om utanförskapets ekonomi och betydelsen av sociala investeringar
när det gäller familjer i utsatta livssituationer.

Ingvar Nilson, nationalekonom

09.30 Bensträckare 5 min
09.35 Pandemins särskilda konsekvenser för barn och unga i familjer där förälder
har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter
Myndigheten för Delaktighet har ett pågående regeringsuppdrag gällande konsekvenser av pandemin
för barn med funktionsnedsättning. Inom ramen för detta uppmärksammar MFD även pandemins
konsekvenser för barn och unga i familjer där förälder har kognitiva svårigheter. Vilka lärdomar finns att dra?

Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för Delaktighet (MFD)

09.55 Paus 20 min
10.15 Ingen rädsla behövs för att prata om autism
En förälder med autism berättar om sina erfarenheter av att uppmärksamma barnets situation som anhörig
och hur funktionsnedsättningen inverkar på familjens vardag. Hon delar med sig av deras strategier och hur
en handbok varit till stöd för att barnet ska få information.

Jessica Dahl, förälder med autism

10.45 Bensträckare 5 min
10.50 Forskning på en kvart:
Lärares erfarenheter från intervention om ev. föräldraskap bland ungdomar på gymnasiesärskola
Resultat från pågående studie rörande intervention riktad till ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning (IF). Interventionen kombinerar teori “Toolkit - Barn vet jag vad det innebär” och praktik
“Babysimulator - Real Care Baby” i syfte att ge underlag för egna informerade val om ett ev. föräldraskap.

Berit Höglund, barnmorska, docent, Uppsala universitet
Eva Randell, socionom, PhD, Högskolan Dalarna

11.05

Mitt vuxenliv – Livskunskap

I utvecklingsprojektet ”Mitt vuxenliv - Livskunskap” tillvaratas resultat från forskning.
Genom att utveckla en webbplattform med begripligt och lättåtkomligt material i livskunskap får
ungdomar med IF underlag för att självständigt och informerat göra valet om föräldraskap eller inte.
Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Ewa-Maj Rasmusson Säter, projektledare, Riksförbundet FUB

11.20 Bensträckare 10 min
11.30 Familjelyftet – föräldrar med NPF och deras kontakt med socialtjänsten
I Familjelyftet har föräldrar delat med sig av sina upplevelser i kontakten med socialtjänsten.
Ta del av deras berättelser och det lösningsfokuserade arbetssätt som genomsyrar projektet.
Hur kan saker och ting bli bättre?

Elisabeth Sundström Graversen, socionom, kanslichef, projektledare, Riksförbundet Attention

12.00 LUNCH 60 min

13.00 Forskning på två kvartar
Emotionstolkning hos mödrar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
En studie av emotionstolkning hos mödrar med lindrig IF i relation till traumaerfarenheter
och deras barns anknytningsrepresentationer.

Mårten Hammarlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand, Stockholms universitet
Upplevelser av traumatiska erfarenheter hos mödrar med IF
En kvalitativ studie av traumatiska erfarenheter hos mödrar med lindrig IF i relation till
deras barns anknytningsrepresentationer.

Tommie Forslund, psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum

13.30 Bensträckare 5 min
13.35 En anpassad återgivning av barnavårdsutredning inom socialtjänsten
Många föräldrar som utredningsteamet möter har kognitiva svårigheter och kan ha svårt att läsa och
förstå socialtjänstens abstrakta barnavårdsutredningar. Utredningsteamet har därför arbetat fram ett
anpassat arbetssätt för att med stöd av bild, färg och form ge en visuell återgivning av utredningen.

Ida Källner, socialsekreterare och Sofia Elmqvist, socialsekreterare, socialtjänsten, Jönköpings kommun

14.05 Bensträckare 5 min
14.10 Föräldrateamet, en boendestödsgrupp riktad till barnfamiljer

Föräldrateamet består av boendestödjare vars uppdrag är att ge stöd till föräldrar med ADHD
och/eller psykisk ohälsa. Det familjeorienterade boendestödet ges som bistånd och beviljas föräldrar
med varaktiga funktionsnedsättningar. Syftet är att över ett längre tidsperspektiv ge praktiskt och
pedagogiskt stöd anpassat efter individens och familjens behov och som kompenserar för
svårigheter i föräldraskapet. Erfarenheterna har sammanställts i en rapport 2019.

Jeanette Rossling, enhetschef, Camilla Frii och Julia Evans,
boendestödjare, PYC- handledare, föräldrateamet, Växjö kommun

14.40 Paus 20 min
15.00 Parenting Young Children (PYC) - hembaserat föräldrastödsprogram

Presentation av PYC och samtal om hur metoden används då föräldrar har kognitiva svårigheter.
PYC syftar till att stärka föräldraförmågan gällande grundläggande omsorg, säkerhet och lyhördhet
för sina barn, 0-6 år. Förälderns inlärning underlättas av bildstöd, checklistor och rollspel genom
färdighetsträning i hemmet.

Karin Schloesser Tarano, Linnea Johansson, Donnatienne Irakoze,
PYC-handledare, familjepedagoger, Eskilstuna kommun

15.30 Bensträckare 5 min
15.35 Guidning till ny mammaroll
Även när barnet är placerat är det angeläget att relationen mellan barn och föräldrar utvecklas.
Under den här programpunkten presenteras forskning och mammors erfarenheter av att deltagit
i föräldrastödsgruppen Mamma Trots Allt (MTA). Stödgruppen riktar sig till föräldrar som har
kognitiva svårigheter och vars barn är placerat.

Forskning på en kvart: Vad visar forskningen?
Forskare har över tid följt och tagit del av tre mammors erfarenheter från att ha deltagit i
stödgruppen MTA. Här presenteras förändringar som blivit synliga i mammarollen och nyttan
av att utveckla stöd för ett gott umgänge mellan barn och förälder.

Gunnel Janeslätt, med. dr., forskare, SUF-Kunskapscentrum
15.50 Mammor berättar
Intervju med mammor som deltagit i stödgruppen MTA om hur de tycker att det var att vara
med i en stödgrupp. Mammorna ger även tips till yrkesverksamma.

Tre mammor och Lydia Springer, leg psykolog, specialist i klinisk psykolog, SUF-Kunskapscentrum

16.05 Avlutande reflektioner
Malena Ranch, Regionråd, Region Uppsala

16.15 Konferensdagen slut
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