
 

 
 
 
 
 
 
Maj 2021 
Hej alla deltagare i utvecklingsarbetet – Stärkt föräldraskapsstöd för 
föräldrar med kognitiva svårigheter!  
 
 
 
 
Nätverksträff 2 juni  
Nätverksträffen den 2 juni har temat kognitivt stöd i vardagen. Jeanette Nilsson och Monica Hällgren arbetsterapeuter 
vid Habiliteringscentrum kommer föreläsa på förmiddagen och på eftermiddagen kommer Anette Lundman föreläsa 
under rubriken Att informera barn. Inbjudan har mejlats ut till er som deltar i utvecklingsarbetet, samt till Umeå och 
Nordmaling som också har medarbetare som är utbildade i PYC och till medarbetare vid Habiliteringscentrum. Vi vill 
uppmuntra er att sprida inbjudan och bjuda med kollegor, chefer och medarbetare i er kommun som ni tänker har nytta 
av att känna till utvecklingsarbetet och få kunskap om kognitivt stöd. Sista anmälningsdag är den 21 maj 2021. Anmälan 

görs på följande länk Anmälan till nätverksträff  
 
 
SUF-konferensen 
Den 5 maj var vi många som deltog i årets SUF-konferens och fick ta del av intressanta föredrag utifrån olika perspektiv. 
”Ribban” för konferensen lades tidigt med nationalekonomen Ingvar Nilsson. Han föreläste under rubriken Ett 
fungerande föräldraskap – en extremt lönsam social investering och gav många exempel på att en tidig satsning på barn, 
ungdomar och inte minst på föräldrar, är ekonomiskt lönsamt. Han formulerade: Föräldraskapet är nyckel till ett lyckat 
liv. Detta hade vi önskat att fler fått lyssna på och ta del av. Dagen fortsatte på den inslagna vägen med inspirerande 
föreläsningar av föräldrar, forskare och yrkesverksamma inom området. Du hittar igen presentationerna från årets SUF-
konferens på följande länk  https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/om-suf-kc/utbildning_evenemang/suf-
konferens-2021/ Ta gärna del av dem och sprid dem till fler. Om du hade möjlighet att delta, vad fastnade du särskilt för? 
Fanns det föreläsare som du tycker att vi bör bjuda upp till Västerbotten och låta fler få lyssna till? 

 
 
Fysiskt metodstöd och summering av utvecklingsarbetet 
Den 1-2 september hoppas vi att det ska vara möjligt att samla alla er som utbildat er i PYC, deltagit i metodstödet och 

börjat PYC:a       till ett gemensamt metodstöd och summering av utvecklingsarbetet. Vi har bokat Ansia från lunch den 1 
september till och med lunch den 2 september. Konferensavgiften, måltiderna, och övernattningen på Ansia kan vi 
bekosta inom ramen för utvecklingsarbetet. Varje kommun ansvarar för resan tur och retur Lycksele.  
 
  
Soliga hälsningar! 

 
Agneta och Nanna 
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