
  
 

 

    

    
  

   
  

  
  

  
 

  
   

 
  
  

  
  

 
 

  
   

 
 
 

  
 

 

 

   
  

   

   
 

,__"-"'._.. SUF-Kunskapscentrum 
Samverkan - Utveckling - Föräldraskap 

Nordiskt forskar-praktikernätverk 
med fokus på barn och föräldrar när förälder/rar har kognitiva svårigheter 
Program 1 december 2022 kl. 09.00 –12.00 
09.00 Välkommen 

Nätverkets syfte. Korta presentationer av deltagare och aktuellt från SUF. 
09.30 Socialsekreterares uppfattningar av att bedöma föräldraförmågan 

hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 
Socialsekreterare bedömer behovet av stöd eller placering i de fall där barnet 
riskerar att fara illa, och bedömning av föräldraförmåga har en central plats. 
Vår studie syftade till att undersöka socialsekreterares uppfattningar av att 
bedöma föräldraförmågan hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, 
vilkas barn är överrepresenterade att placeras utanför familjen. 
Jerry Norlin och Eva Randell – Högskolan Dalarna 

10.15 Paus 
10.30 Från irritation till förståelse: Tillgång till strategier underlättar 

kommunikation mellan föräldrar och förskolan 
Föräldrar med kognitiva svårigheter och förskoleverksamheter har ofta svårt 
att kommunicera. Yrkesverksamma kan ha svårt att nå fram kring behov som 
de ser och föräldrar upplever stress. Presentationen beskriver, med konkreta 
exempel på anpassningar, hur ett gott samarbete kan utarbetas mellan 
familjeteam och förskoleverksamhet. 
Lena Tengblad, familjebehandlare, och Helen Rannby, rektor, Heby kommun. 
Lydia Springer, SUF Kunskapscentrum 

11.00 Paus 
11.15 IDpreg – en registerstudie för att undersöka graviditetsutfall 

hos kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 
Endast ett begränsat antal studier har undersökt vilka risk- och friskfaktorer 
som fnns hos gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, och 
hur dessa påverkar kvinnan och fostret under graviditeten. 
Vi har sökt fnansiering från Forte för att koppla ihop registerdata från bland annat 
födelseregistret, LSS-registret och patientregistret för att kunna studera detta. 
Anna Axmon, docent och epidemiolog/statistiker, EPI@LUND, Lunds universitet 

12.00 Avslutning 

Datum: Torsdagen 1 december 2022 Kl. 09.00-12.00 
Plats: Online – länk skickas ut till anmälda deltagare ca en vecka innan 
Anmälan: Senast 17 november till tommie.forslund@regionuppsala.se 

Välkomna! 

genom Tommie Forslund, tommie.forslund@regionuppsala.se, 018-617 38 55 

mailto:tommie.forslund@regionuppsala.se
mailto:tommie.forslund@regionuppsala.se
https://09.00-12.00
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Nordiskt forskar-praktikernätverk 
med fokus på föräldraskap i familjer där förälder har kognitiva svårigheter 

Syfte 
Syftet med det nordiska forskar-praktikernätverk är att öka kunskapen och stärka 
praktisk tillämpning av kunskap och arbetsmetoder gällande föräldraskap när 
förälder har kognitiva svårigheter. Därtill syftar nätverket till att bidra till samverkan 
och utveckling av individuellt anpassade insatser som stärker föräldraförmågan hos 
föräldrar med kognitiva svårigheter och främjar familjernas livssituation. 

Centrala utgångspunkter 
Grunden för SUF-Kunskapscentrums uppdrag utgörs av FN:s barnkonvention och 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23). 
Ökad kunskap och förbättrad kunskapstillämpning behövs för att dessa konventioner 
ska få genomslag och synliggöra målgruppen förälder med kognitiva svårigheter. 

Ambitionen med det nordiska forskar-praktikernätverk är därför att med dessa 
konventioner som utgångspunkt bidra till att höja kunskapsläget, sprida kunskap och 
bidra till att förkorta avståndet mellan kunskapsbildning och nyttiggörandet av den. 
Kunskaper som genereras i forskning likväl som i professionernas och brukarnas 
erfarenhetsbaserade kunskap utgör således grund för forskar-praktikernätverket. 

En kreativ arena 
Forskar-praktiker nätverket vill vara en kreativ arena där forskare och praktiskt yrkes-
verksamma möts för att med sina respektive kompetenser tillsammans ge sig i kast 
med frågeställningar som uppfattas som angelägna och som kan bidra till att stärka 
föräldraförmåga, till nytta för både föräldrar och barn. 

Forskning och kliniska erfarenheter utgör en grund för SUF-Kunskapscentrums 
uppdrag. Det fnns många frågeställningar för såväl forskning som praktik inom 
detta relativt nya kunskapsområde.  

Nätverket träfas två gånger per år för presentationer och diskussioner av angelägna 
frågeställningar. Såväl praktiker som forskare är välkomna att hålla i programpunkter. 
Ett exempel på programpunkter är presentationer av och diskussioner kring redan 
implementerade eller nya arbetsmetoder. Andra exempel är idéer till forskningsprojekt, 
pågående eller slutförda forskningsprojekt. Ytterligare exempel är presentationer 
och diskussioner kring kunskapsluckor där arbetsmetoder och/eller kunskap kan 
behöva utvecklas. 


