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Varmt välkommen till  
Nationella SUF-konferensen 2022

Samverkan Utveckling Föräldraskap
Det ses som en självklarhet att samhället ska erbjuda föräldrar förebyggande och tidiga 
insatser som stärker deras föräldraförmåga och främjar barnens hälsa och utveckling. 
Föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar eller andra kognitiva svårigheter kan dock behöva anpassat stöd för att stärkas i 
sitt föräldraskap.
Föräldraförmåga kan utvecklas om information och stöd anpassas utifrån föräldrars och 
barns respektive behov. Detta förutsätter dock att samhället har kunskap och arbetssätt 
för att kunna erbjuda föräldrar med kognitiva svårigheter kompensation och anpassat stöd.

Det handlar om barnet – två FN konventioner! 
Dagens barn är morgondagens 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 föräldraskapsstöd i barnets eller ungdomens alla utvecklingsfaser.

SUF-Kunskapscentrum med barnets bästa i fokus
SUF-Kunskapscentrum samlar, utvecklar och sprider kunskap om föräldraskapsstöd i 
familjer där en förälder har intellektell 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, 
så som yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter, föräldrar och 
anhöriga liksom brukarorganisationer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal 
nivå. Berörda verksamheter är till exempel mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/
särskola, socialtjänst, LSS, habilitering och psykiatri.

Huvudtalare 2022 - Marjorie Aunos
Marjorie Aunos, Ph.D. är en internationellt erkänd forskare  
som har föreläst vid ett flertal internationella konferenser 
och publicerat i olika vetenskapliga tidskrifter. Som klinisk 
psykolog och chef vid ett rehabiliteringscenter utvecklade 
hon det  första stödprogrammet för föräldrar med kognitiva 
svårigheter i  Quebec, Kanada. 

År 2012 fick Marjorie en ryggmärgsskada. Att som ensamstående 
förälder få en funktionsnedsättningsstatus gav henne ett nytt 
perspektiv på föräldraskap. Hennes expertis och erfarenhet 
inom detta område är nu både personlig och professionell.

https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/om-suf-kc/utbildning_evenemang/nationell-suf-konferens-2022/
https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/om-suf-kc/utbildning_evenemang/nationell-suf-konferens-2022/


Program tisdag 3 maj 2022 kl. 08.30-16.15
08.00 Digital Incheckning
08.30 Välkommen 

08.40 Föräldraskap och funktionsnedsättning –
Hur fungerar det i det verkliga livet och vad vet vi från forskning?
 

En redogörelse för den senaste forskningen kring en ledande modell om föräldraskap och  
intellektuell funktionsnedsättning (Feldman, 2002). Forskning kring utredning av föräldraförmåga  
hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) presenteras också. Detta diskuteras i  
relation till riktlinjer för sådana utredningar samt modellen kring föräldraskap och IF. 
Presentationen ges inom en ram av ”anti-disablism” och ger perspektiv på den press som läggs på  
föräldrar med funktionsnedsättning och deras emotionella reaktioner när familjen hotas av splittring.  
Som förälder med förvärvad ryggmärgsskada presenterar Marjorie utifrån både professionell  
och personlig erfarenhet. Presentationen hålls på engelska.
Marjorie Aunos, Ph.D. psychologist, adjunct professor at Brock University and UQTR 

09.30 Bensträckare 5 min
09.35 Föräldraskapsstöd – mot målet att erbjuda alla föräldrar föräldraskapsstöd

Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att undvika  
ojämlikhet, stärka barns rätt till goda uppväxtvillkor och förebygga olika problemutfall hos barn.  
Men tillgängligheten av stödet behöver förbättras jämfört med idag. Vad behöver göras och hur  
kan tillgängligheten av stödet öka för föräldrar med kognitiva svårigheter i det universella arbetet? 
Madelene Larsson, Nationell samordnare föräldraskapsstöd

10.00 Paus 15 min 
10.15  När mörkret börjar ljusna – ”Får du inte hjälp själv så kan du inte hjälpa någon annan” 

En mamma med intellektuell funktionsnedsättning berättar om föräldraskap, psykisk ohälsa, betydelsen 
av anpassat stöd samt att sätta barnens bästa först, även om det innebär familjehemsplacering.
En mamma 

10.45 Bensträckare 5 min 
10.50 Forskning på en kvart:  

Föräldrar med IF och deras erfarenhet av hur covid-19 och pandemin har påverkat deras föräldraskap 
Föreläsningen baseras på en intervjustudie där föräldrar med IF berättar om hur covid-19 och  
pandemin har påverkat dem, deras barn samt deras föräldraskap. Studien ingår i ett större  projekt: 
”Föräldrars livssituation och erfarenhet av vårdinsatser under covid-19-pandemin”.  
Projektet är finansierat av Region Uppsala.
 Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid centrum för socialt arbete (CESAR),  
sociologiska institutionen, Uppsala universitet

11.05 Forskning på en kvart: 
Pappor med IF – Syn på föräldrarollen, underlättande samt försvårande omständigheter och stöd
Nästan all kunskap om föräldrar med IF är baserad på mammor. Denna presentation redogör  
för kunskap som finns om pappor med IF och kunskap som saknas. I presentationen beskrivs  
också en pågående studie som undersöker hur pappor med IF ser på föräldrarollen, faktorer  
som påverkar föräldraskap och föräldraskapsstöd.
Tommie Forslund,  psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum

11.25 Bensträckare 5 min
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11.30 Stöd till föräldrar med barn i samhällsvård 
– vilket finns och vad behöver bli bättre?
I FoU-projektet Förälder på avstånd har socialtjänsten i sju kommuner tillsammans  
strävat efter att förbättra stödet till placerade barns föräldrar. Parallellt med utvecklandet  
av nya arbetssätt har kommunernas befintliga stöd inventerats genom att föräldrar  
och socialarbetare har intervjuats. Ta del av forskningsresultat och reflektioner från  
forskarteamet. Vad krävs för att föräldrar ska få det stöd de har rätt till? 
- Ann a Melke, forskare Göteborgsregionen, FoU i Väst 

12.00  LUNCH 60 min 
13.00 Vad innebär autism i föräldraskapet?

Vad kan autism i föräldraskapet innebära och vilka anpassningar behövs i möten  
och i utformning av stöd? Hur påverkas det av tilläggsproblematik så som ADHD/ADD?  
Hur kan man använda kommunikativt och kognitivt hjälpmedel för att öka förståelse  
och därmed delaktighet? 
- My Säfström, leg. psykolog, habilitering, Region Uppsala

13.30 Bensträckare 5 min
13.35 Kom igång med lek och kommunikation – en föräldrautbildning för alla!

En presentation av en utbildning till föräldrar som kan få rutiner att fungera i vardagen 
och stödja barnets utveckling genom lek och kommunikation. Föräldrautbildningen är 
lätt att ta till sig och finns tillgänglig för alla via en webbsida. 
- Lena Nilsson, logoped, habilitering, Region Uppsala
- Vera Nycander, leg. psykolog, habilitering, Region Uppsala 

14.05 Bensträckare 5 min
14.10 Hedersrelaterat våld och förtyck – 

Hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning?
En kort genomgång av vad en hederskontext innebär med betoning på särskilda  
sårbarhetsfaktorer för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Resultat ur rapporten Gömd & Glömd presenteras med fokus på risk för  
tvångsäktenskap och beroendeställningen till omsorgspersoner.  
- Mariet Ghadimi, verksamhetschef Madickengården, TRIS Tjejers rätt i samhället

14.40 Paus 20 min
15.00 Implementering av föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) 

– utmaningar och framgångsfaktorer 
Ett utvecklingsarbete som sju kommuner i Västerbotten gjort med stöd av sin  
FoU-enhet med syfte att förbättra stödet till föräldrar med kognitiva svårigheter. 
Hur utformar man ett utvecklingsarbete i ett län med stora geografiska avstånd?  
Hur får medarbetare som inte har PYC-kollegor i sin kommun tillgång till kollegor?  
Hur kan FoU-enheter stödja kommuner att implementera nya arbetssätt?  
Hur genomför man PYC under en pandemi?
- Agneta Nilsson, Nanna Forsgren och Anette Lundman, FoU Socialtjänst Västerbotten

15.30 Bensträckare 5 min
15.35 BarnSäkert – Så kan barnhälsovården hitta och hjälpa sårbara familjer 

BarnSäkert är en universell modell som erbjuds alla familjer som kommer till BVC. Det är  
ett strukturerat arbetssätt som hjälper BHV-sjuksköterskan att identifiera psykosociala 
riskfaktorer, göra dem pratbara och erbjuda hjälp till åtgärd. På så sätt kan man nå och 
stödja sårbara familjer som tidigare inte uppmärksammats.
- Steven Lucas, docent, Uppsala universitet, barnhälsovårdsöverläkare, Region Uppsala
- Maria Engström,  doktorand, Uppsala universitet, vårdutvecklare, barnhälsovård Region Uppsala
- Therese Norrman, koordinator BarnSäkert, specialistsjuksköterska, barnhälsovård Region Uppsala

16.05 Avslutande reflektioner
16.15 Konferensdagen slut
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