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·~ SUF-Kunskapscentrum f /\ ~ Samverkan - Utveckling -Föräldraskap 

Intressewebbinarium 

Tid: 6 oktober 2022  kl. 9.00-10.30 
Plats: Via Teams 
Avgift: Kostnadsfritt 
Anmälan: Via denna länk senast 29 september 2022 
Kontakt: Lydia Springer, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi,  

SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala 
lydia.springer@regionuppsala.se 

Intresserad av stödgruppen
Mamma och Pappa Trots Allt? 
Stödgrupp för mammor och pappor som har kognitiva 

svårigheter och vars barn är placerat i familjehem 
SUF-Kunskapscentrum inbjuder till ett webbinarium med information om metoden 
Mamma och Pappa Trots Allt och vad som är bra att tänka på inför planering av 
stödgruppen. Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är överrepresenterade i 
familjehemsvården. Med kognitiva svårigheter avses neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller andra 
kognitiva svårigheter som påverka föräldraförmågan och därför behöver en 
anpassning som denna gruppverksamhet erbjuder. 

SUF-Kunskapscentrum utbildar yrkesverksamma till gruppledare för Mamma och 
Pappa Trots Allt. Under gruppträfarna får föräldrarna möjlighet att sätta ord på 
känslor, förståelse för barnets situation samt att utveckla strategier för att bättre 
hantera ett föräldraskap på avstånd. 

På initiativ från SUF-Kunskapscentrum har metoden beforskats. Forskningen visar 
att mammorna över tid har blivit mer delaktiga i placeringen och i umgänget och 
att de har tagit steg till försoning och acceptans. De har fått stöd i att bibehålla 
sin roll som mamma och uttrycker att de känner sig stärkta av att träfa och 
diskutera med föräldrar i samma situation. Mammorna menar att det bidrar till att 
deras relation till barnet, familjehemmet och socialtjänsten förbättras. 

Mer information om stödgruppen hittar du på www.regionuppsala.se/suf 

Webbinariet riktar sig till yrkesverksamma och chefer: 
- som funderar på att erbjuda stödgruppen till föräldrar och vill ha mer information 
- som anmält deltagande till gruppledarutbildning 26-27 januari 2023

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bCpreHvSf02cWcwEqF0WUnNfhTMb6XdJk1F9zH643P1UM1laNDVUNUZVQklJTjFSTU5BRUhDUkpMWi4u
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12791
stl043
Understrykning




