
 

 
 
 
 
 
 
Februari 2021 
Hej alla deltagare i utvecklingsarbetet – Stärkt föräldraskapsstöd för 
föräldrar med kognitiva svårigheter!  
 
Nätverksträff 
I förra veckan var vi samlade till den första av tre nätverksträffar inom ramen för utvecklingsarbetet. 
Tillsammans var vi hela 52 deltagare och det var fantastiskt energigivande att få möta så många med ett brinnande 
engagemang för föräldrar med kognitiva svårigheter. Ulf Lindström, läkare Habiliteringscentrum föreläste om kognition 
och kognitiva funktionsnedsättningar. På eftermiddagen visade vi filmen Göra skillnad där föräldrar med kognitiva 
svårigheter och deras barn berättar om stöd som gör skillnad för dem. Filmen är producerad av SUF-Kunskapscentrum 
och finns att ta del av på deras hemsida. Ta gärna del av den igen, eller visa den för era kollegor. 
https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/material/film2/ 
Nätverksträffen innehöll också tid för dialog och erfarenhetsutbyte. Vi är övertygade om att erfarenhetsutbytet mellan 
oss alla är en kunskaps- och inspirationskälla, som utvecklar arbetet och ger energi. 
 
Chefernas medskick 
Ansvariga chefer formulerade ett medskick till er som valt att vara med och utveckla stödet till föräldrar med kognitiva 
svårigheter. Det tål att upprepas, så det kommer här: 

• Föräldrar med kognitiva svårigheter är en bortglömd målgrupp, men det är socialtjänsten målgrupp.  
• Föräldrar med kognitiva svårigheter har rätt till ett anpassat föräldraskapsstöd.  
• Tillsammans vill och kan vi göra skillnad för föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn och vi tror att PYC 

är ett bra sätt att göra skillnad på. 
• Det är viktigt att komma igång och använda PYC. Metoden/manualen omfattar många saker, men det finns alltid 

något som kan användas i mötet med föräldrar. 
• Vi vill hitta former för fortsatt nätverkande, för oavsett om vi är små eller stora kommuner eller om vi arbetar 

inom kommun eller region, delar vi många både möjligheter och utmaningar och har stor nytta av att utbyta 
erfarenheter och lära av varandra  

• Vi tycker att det är viktigt att sprida kunskap om målgruppen föräldrar med kognitiva svårigheter till fler.  
• Vi uppskattar verkligen ert engagemang för föräldrar med kognitiva svårigheter och ska göra allt vi kan för att 

skapa bra förutsättningar för ert viktiga arbete.  
 
Nationell SUF-konferens 5 maj 
Årets SUF-konferens blir digital och inskränks till en dag, den 5 maj. Konferensen vänder sig till alla som har intresse av 
frågor om anpassat föräldraskapsstöd. Det kommer vara en blandning av ny forskning, goda exempel från praktiken samt 
brukarmedverkan. Konferensen är avgiftsfri och ingen föranmälan krävs. Mer information om konferensen hittar du på 
följande länk https://regionuppsala.se/globalassets/suf-
kunskapscentrum/dokument/utbildning_evenemang/digital_konferens_2021.pdf 
 
Nytt datum för chefsdialog 
Den 28 april möts cheferna till ny chefsdialog. Om ni som ingår i metodstödsgrupperna har frågor eller medskick till 
cheferna, passa på att förmedla dessa till oss inför chefsdialogen den 28 april. 
 
Soliga vårvinterhälsningar! 
Agneta och Nanna 
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