Nordiskt forskar-praktikernätverk
för kunskap om barn och föräldrar när föräldrarna har kognitiva svårigheter

Program 8 juni 2022 kl. 09.00 –12.00
09.00 Välkommen
Nätverkets syfte. Korta presentationer av deltagare och aktuellt från SUF.
09.30 Trygghet Ur Stöd – ett nytt verktyg för att mötas i samtal om föräldraskap
och psykisk ohälsa eller Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Föräldrar med NPF eller psykisk ohälsa står ofta inför fler och andra utmaningar
än andra föräldrar, och upplever ofta att det generella föräldrastödet inte täcker
deras frågor och behov. I studiecirkeln och webbutbildningen Trygghet Ur Stöd
möts föräldrarna för att tillsammans fundera och få insikter runt de utmaningar man
står inför som förälder, men också för att få hjälp med att få syn på sina styrkor.
Sara Jonåker och Annica Larsson – Bräcke Diakoni

10.15 Paus
10.30 Upptäcka och hantera våld mot personer med Intellektuell funktionsnedsättning (IF) och Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Personer med IF och NPF har en högre risk att utsättas för våld och aktörer runt
målgrupperna behöver redskap och kompetens. Forskningsprojektet syftar därför
till ökad kunskap om hur riskbedömningar av våld sker och kan stärkas med
anpassningar för kognitiva funktionsnedsättningar. Först insamlas erfarenheter
och kunskap från verksamma som ställer frågor om våld, därefter utvecklas och
anpassas risk-bedömningen och slutligen prövas metodstödet i verksamheter.
Sofie Adaszak – Örebro Universitet

11.15 Paus
11.30 Barnen i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter
Barn i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter lever ofta socialt
utsatta med begränsade nätverk samt i ekonomisk utsatthet. Genom vår
frivilliga caféverksamhet har vi i många år följt dessa barn, och de äldre barnen
(7 – 12 år) har även erbjudits en stödgruppsverksamhet. I familjearbete på
uppdrag från socialtjänsten kan vi också erbjuda barn särskilda samtal kring
barnets upplevelse av stöd i olika situationer i hemmet, skolan och på fritiden.
Ann Nilsson och Jennie Hamberg Larsson – Familjestödsenheten, IFO öppna stödinsatser,
Tierps Kommun

12.00 Avslutning
Datum:
Onsdagen den 8 juni 2022 Kl. 09.00-12.00
Plats:
Online – länk skickas ut till anmälda deltagare ca en vecka innan
Anmälan: Senast 1 juni till tommie.forslund@regionuppsala.se

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

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 yrkesverksamma 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 finns många frågeställningar för såväl forskning som praktik inom
detta relativt nya kunskapsområde.
Nätverket träffas 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.

