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Överenskommelse om gemensam riktlinje i arbetet med föräldrar med
kognitiva svårigheter och deras barn.
Samverkan-Utveckling-Föräldraskap – ”SUF-Södra”, berör kommunerna i Nyköping,
Gnesta, Trosa och Oxelösund samt landstinget Sörmland.

Överenskommelsen syftar till att barn vars föräldrar har kognitiva svårigheter får
förutsättningar för en god hälsa och utveckling. Samt att föräldrar med kognitiva
svårigheter skall få kvalificerat stöd i föräldraskapet.
Med kognitiva svårigheter menas i detta sammanhang Intellektuell funktionsnedsättning, autism och
ADHD.

Före graviditet:
Elever/unga vuxna med kognitiva nedsättningar behöver förvärva livsstilskunskaper som innefattar sex
och samlevnad samt vad föräldraskap innebär.
I detta arbete har särskola/skola ett särskilt ansvar för anpassad undervisning.
Andra verksamheter kan bistå med kompetens om det efterfrågas av särskola/skola.
Graviditet:
När graviditet är ett faktum, bör den havande och dess partner särskilt uppmärksammas. Om oro finns ska
orosanmälan göras enligt kap 14 § 1, Socialtjänstlagen.
Barnmorskemottagningen har ett särskilt ansvar för stöd under graviditeten och förberedelse för
föräldraskapet.
Nätverk kring de blivande föräldrarna skapas, så tidigt som möjligt under graviditeten. Nätverket kan
bestå av tidigare trygga kontakter, socialtjänst och närstående. Personal från BB-avdelningen och BVC
behöver involveras. Ansvarig för att motivera för och bjuda in till ett möte är Barnmorskemottagningen.
Bilaga: Kontaktlista – utformas per kommun.
Mallen för en samordningsplan användas för att utforma stödet. Bilaga: Samordningsplan
http://www.landstingetsormland.se/extraingang/Samarbetspartners/Narvard/Vardplanering-ochinformationsoverforing1/Samverkan- rehabilitering/
När misstanke om nedsatt föräldraförmåga föreligger hos någon av de blivande föräldrarna, kan frågor
enligt checklista användas.
Bilaga: Checklista http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/SUF-Kunskapscentrum
http://www.lul.se/Global/HOH/SUF_kunskapscentrum/Informationsmaterial/Checklista_kognitiva_svarigh
eter_111020.pdf

Föräldraskap:
Stöd i föräldraskapet behöver planeras tidigt, med huvudmålet att barnet ska få en god och trygg uppväxt
och att föräldraförmågan kan stärkas på ett respektfullt sätt. Planeringen bör påbörjas tidigt under
graviditeten.
Flera verksamheter kan vara delaktiga i stödet, beroende av behov och de svårigheter som finns.

Sammanhållande för stödet är i första hand socialtjänsten.
Bidragande verksamheter kan vara LSS, Barnhälsovården, kommunens vård och omsorg.
Habiliteringsverksamheten, psykiatrin, familjecentraler, boendestödjare, intresseorganisationerna.
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Även här kan Samordningsplanen vara ett verktyg för planering av stöd och insatser.
Om möjligt kan särskilda mötesplatser skapas, t ex inom ramen för familjecentral. Syftet att möta andra i
samma situation, gruppinformation, vardagsstöd och praktiska aktiviteter, ex matlagning, barnskötsel.
Även i detta sammanhang kan öppna förskolan vara en resurs.
Barn till föräldrar med kognitiv nedsättning
Verksamheterna ansvarar för att överenskommelsen är känd i den egna organisationen och att respektive
medarbetare kan lotsa individer i målgruppen till stöd.
Alla som möter dessa barn och föräldrar ansvarar för att uppmärksamma så att inte barn till föräldrar med
kognitiva svårigheter far illa.
Om oro finns ska orosanmälan göras enligt kap 14 § 1, Socialtjänstlagen.
Även Barn och ungas rätt till information och stöd, som närstående, enligt HSL § 2g 1982:763 samt
LYHS 2 kap. 1 a § andra stycket 1998:531, ska beaktas.
Kompetensutveckling
Årlig träff för kompetenspåfyllning och utbyte av erfarenheter, arrangeras av Habiliteringsverksamheten.
Bidragande aktörer för kompetens kring funktionsnedsättning är t ex FUBs forskningsstiftelse (Arla) och
Habiliteringsverksamheten.
Aktuella länkar:
SUF Kunskapscentrum, Uppsala http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/SUF-Kunskapscentrum/
Här hämtas utbildningsmaterial, checklista, samtalsstöd m.m.
Kontaktlistor, minnesanteckningar och aktuellt läggs in på SUFs hemsida, under flik SUF i
Sverige/Sörmland/Södra.
Uppföljning av överenskommelsen sker årligen. Ansvarig ASB.
Berörda landstingsverksamheter i landstinget Sörmland är Habiliteringsverksamheten, primärvården,
barnhälsovården, barnmorskemottagning och barn och vuxenpsykiatri. Berörda kommunala verksamheter
är förskola, skola, särskola, socialtjänst.

Överenskommelsen har godkänts av arbetsgrupp södra barn (ASB) vid möte den 7 februari 2017.

