
 
 

    
 

 

 

 

Samverkan - Utvecklin - Föräldraska 

UTBILDNING 

Innehåll: Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om 
målgruppen, metoden Mamma och Pappa Trots Allt samt metodstöd. 
För mer information om metoden se ”Utvärdering av stödgrupp för 
föräldrar med barn i samhällsvård - Mamma Trots Allt”. 

Utbildningen är riktad till yrkesverksamma som är intresserade av att 
genomföra grupper enligt metoden i den egna kommunen. 

Utbildningen omfattar två dagar  och ett uppföljande metodstödstillfälle. 
Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad 
boka in ytterligare metodstöd. 

När: Torsdag 
Fredag 

9 mars 2023 kl. 09.00-15.30  
10 mars 2023 kl. 09.00-15.30 

Metodstöd: Torsdag 1 juni 2023 kl. 09.00-12.00 
Plats: Digitalt 
Pris: Uppsala län, Kostnadsfritt 

Övriga län, 3200:- exkl. moms 
Kursledare: Lydia Springer, psykolog, SUF-Kunskapscentrum 

Anmälan: 
Senast: 

Jeanette Ahlén, socionom, SUF-Kunskapscentrum 
Anmäl dig här 
Måndag 6 mars 2023 

Anmälan är bindande men kan överlåtas 

Gruppledarutbildning 2023 
Mamma och Pappa Trots Allt 
Mamma och Pappa Trots Allt är en stödgrupp för föräldrar 
med kognitiva svårigheter vars barn är familjehemsplacerat 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bCpreHvSf02cWcwEqF0WUgiZiaLiVJVJvTrhEwoF-ClUNjJIT0VTWjVVSEQzRkVDMUpNNkE2MjRMVy4u
https://regionuppsala.se/globalassets/suf-kunskapscentrum/dokument/rapporter/mammatrotsallt_slutrapport.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/suf-kunskapscentrum/dokument/rapporter/mammatrotsallt_slutrapport.pdf


 

 

 

 

SU F-Kunskapscentrum . . ... - -

PROGRAM 
Gruppledarutbildning för 
Mamma och Pappa Trots Allt 
Dag 1 torsdag 9 mars 2023 kl. 9.00-15.30 

kl. 09.00 Välkommen. Presentation av deltagare och kursledning 
kl. 09.30 Inledning: Varför behövs stödgrupp för denna målgrupp? 

Bakgrund: Parents on the Outside 
kl. 10.00 PAUS – 20 min 
kl. 10.20 Kognitiva svårigheter – hur ser de ut och vad har 

de för konsekvenser i vardagen och i föräldraskapet? 
kl. 12.00 LUNCH 
kl. 13.00 Om Mamma och Pappa Trots Allt, manualen, förutsättningar för 

genomförande av stödgruppen, rekrytering av deltagare 
kl. 14.00 Genomförande av stödgrupp, gruppnormer, teman m.m. 
kl. 14.30 PAUS – 20 min 
kl. 14.50 Hur anpassas en stödgrupp till personer med kognitiva svårigheter? 
kl. 15.30 SLUT 

Dag 2 fredag 10 mars 2023 kl. 9.00-15.30 

kl. 09.00 Vad visar forskning om föräldrarnas behov av stöd när barnet är placerat? 
kl. 10.00 PAUS – 20 min 
kl. 10.20 Mammor med kognitiva svårigheter berättar om sina erfarenheter 

av att delta i Mamma Trots Allt 
kl. 11.20 PAUS – 5 min 
kl. 11.25 Ringa in förutsättningar för att starta Mamma och Pappa Trots Allt 

grupp i den egna kommunen med stöd av en checklista 
kl. 12.00 LUNCH 
kl. 13.00 Fortsättning: Förutsättningar för att starta Mamma och Pappa Trots Allt 

grupp i den egna kommunen med stöd av en checklista 
kl. 13.30 Genomgång av frågeställningar från kursdeltagare, gemensam 

problemlösning kring implementeringen 
kl. 14.40 PAUS – 20 min 
kl. 15.00 Om metodstöd samt Mamma och Pappa Trots Allts nationella nätverk 
kl. 15.30 AVSLUTNING 


