
 

 
 
 
 
 
 
Mars 2021 
Hej alla deltagare i utvecklingsarbetet – Stärkt föräldraskapsstöd för 
föräldrar med kognitiva svårigheter!  
 
Utvärdering nätverksträff 
Stort tack till er som besvarat utvärderingen av nätverksträffen! 
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att nätverksträffen var mycket uppskattad. Ni har  
värdesatt möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med varandra mycket högt.  ”Mycket intressant och givande 
erfarenhetsutbyten i smågrupperna” ”Utvecklande att få prata tillsammans i smågrupper” ”Mycket värdefullt att få vara i 
smågrupper och få höra hur man jobbar med den aktuella målgruppen på olika ställen och verksamheter”.  
När ni får önska innehåll i kommande nätverksträffar återkommer önskan att få inspiration från kommuner som 
arbetar framgångsrikt med föräldrar med kognitiva svårigheter. ”Inspiration från andra kommuner som har stöd till 
dessa föräldrar redan när dom kliver in genom dörren till socialtjänsten. Kommuner som jobbar aktivt med 
kompensatoriska insatser, goda exempel på det och hur dom samordnar det.” Andra önskemål som uttrycks är att få ta 
del av berättelser från föräldrar och barn där PYC gjort skillnad, samt att få en samlad bild över vilka stödinsatser som 
finns att få för personer med kognitiva svårigheter. Ytterligare ett önskemål är en önskan att vidga nätverket, så att också 
socialsekreterare och biståndshandläggare och deras chefer får kunskap om målgruppen och behovet av 
kompensatoriska insatser.  
När det gäller formen, uttrycker många behovet av fler korta pauser och en längre fikapaus, liksom mindre grupper. 
Däremot går önskningarna isär när det gäller om upplägget fortsatt ska vara digitalt eller fysiskt. Vi tar med oss alla era 
önskningar och kloka medskick inför planerandet av kommande nätverksträffar – än en gång stort tack för värdefull 
input! 
 
PYC-konsortiet 
Under mars har vi på FoU Välfärd träffat det konsortium som ansvarar för att driva utvecklings- och 
implementeringsarbetet av PYC i Sverige. Deras nyfikenhet på vårt utvecklingsarbete bottnar i att de via Sandra Melander 
har fått en inblick i det fantastiska arbete som ni gör ute i kommunerna med att omsätta PYC i arbetet med familjer. Vi 
presenterade utvecklingsarbetet och dess olika delar. PYC-konsortiet förmedlade att de tror att en viktig framgångsfaktor 
i implementeringen av PYC i Västerbotten, är att det utöver engagerade medarbetare och chefer i varje kommun finns en 
regional aktör/FoU Välfärd som samordnar implementeringsarbetet. Det sättet att bedriva implementering av PYC vill de 
sprida till fler län.  
 
Årets SUF-konferens 
Påminner om att årets SUF-konferens är förlagd till den 5 maj. Den 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 
 
Nu vill vi önska er alla en glad och fin påsk! Håll i, håll ut, håll avstånd! 

 
Agneta och Nanna 

https://regionuppsala.se/globalassets/suf-kunskapscentrum/dokument/utbildning_evenemang/digital_konferens_2021.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/suf-kunskapscentrum/dokument/utbildning_evenemang/digital_konferens_2021.pdf

