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Samordnat föräldrastöd för barn
och unga med funktionsnedsättning
Nr 1● 22 december 2015
SAMFÖRbladet sammanfattar vad som är på gång
inom projektet samt nyheter inom området föräldrastöd och barn och unga med funktionsnedsättning.
Anmäl dig för prenumeration till info@samfor.se
Aktiviteter i projektet
Inspirationsdagar om barns delaktighet
Den 9 och 10 december arrangerade SAMFÖR tillsammans med FoU i Sörmland inspirationsdagen
Tala med mig! i Eskilstuna och Västerås. Ett hundratal professionella från kommuner och landsting i Mälardalen deltog. Dagen handlade om att arbeta med
barns och ungas rättigheter och delaktighet och ungdomar medverkade. SAMFÖR har producerat en
’verktygslåda’ för att arbeta med barns och ungas delaktighet. Innehållet i verktygslådan presenterades.
Dagen innehöll även boksläppet av SAMFÖRs bildbok Jonny vill vara ensam: om trötta föräldrar och
karusellen med professionella. Presentationerna från
dagen finns tillgängliga på SAMFÖRs hemsida
www.samfor.se under fliken Om oss/SAMFÖR aktiviteter.
Stödsamtalsgrupp för tonårsföräldrar
I december startade SAMFÖR en stödsamtalsgrupp
för tonårsföräldrar till barn som har ångestproblematik, svårt att läsa av sin omgivning, utåtagerande beteende, depression, skolfrånvaro, tvång och/eller sociala fobier. Samtalsgruppen drivs i Studieförbundet
Vuxenskolans regi i Västerås. Cirkelledare är föräldrar som själva har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Diagnos är dock inget krav för medverkan i samtalsgruppen. Samtalsgruppen träffas regelbundet under våren. Deltagande är kostnadsfritt.

SAMFÖR
För mer information, kontakta camilla@camro.se eller info@samfor.se.
SAMFÖR på RBUs rikskonferens
Den 23 oktober presenterade SAMFÖR Mälardalsmodellen och erfarenheter kring samordning och
föräldralotsning på RBUs rikskonferens En fyr i dimman. Hur löser vi samordningen runt barn med funktionsnedsättning? Bland de erfarenheter som SAMFÖR delade med sig var att samordning av stöd och
service måste förstås som ett gemensamt ansvar och
att det finns behov av både föräldralotsar och samordnare. Det är även viktigt att dessa funktioner är fristående från andra verksamheter och lättillgängliga
för de familjer som söker deras tjänster.
SAMFÖR på mässa om neuropsykiatri
Den 10 november deltog SAMFÖR som utställare under en mässa i neuropsykiatri i Västerås. Mässan anordnades av Anhörigstöd i Västerås.
Kunskapscirkel i alternativ kommunikation
Under senhösten startade SAMFÖR en kunskapscirkel för föräldrar om alternativ kommunikation. Cirkelledare är Margareta Hallner som har gedigen erfarenhet och utbildning inom området. Kunskapscirkeln
berör områdena alternativ kompletterande kommunikation (AKK), nätverk, kartläggning, hjälpmedel och
kommunikation. För mer information kring pågående
och kommande cirklar kring kommunikation, kontakta Margareta Hallner på mhallner@outlook.com

Nyhetsbladet Bus – Barn i utsatta situationer ges ut av Nätverket för socialt arbete med Barn i
Utsatta Situationer – BUS, Mälardalens högskola. Nätverket är rikstäckande med syftet att
främja och samordna vetenskapliga insatser inom området barn i socialt utsatta situationer.
Ansvarig utgivare: Elinor Brunnberg| Prenumeration: Kim Talman
Telefon: 016-15 34 94 | Telefon: 016-15 32 57
E-mail: elinor.brunnberg@mdh.se | E-mail: kim.talman@mdh.se

Rapport från samordnarna
SAMFÖRs fortsätter samordnar- och lotsverksamheten i Västerås. I dagsläget har 41 familjer fått stöd
med att bland annat ta kontakt med rätt verksamhet,
sammankalla till möten och tips om relevanta verksamheter att själv ta kontakt med. Samordnarna har
även vid behov följt med på möten tillsammans med
familjen. Många föräldrar kontaktar SAMFÖR för att
få information om hur de går vidare efter att deras
barn fått en diagnos. Gemensamt för många av de föräldrar som kontaktar SAMFÖR är upplevelsen av en
problematisk hem- och skolsituation. Att tillsammans
med samordnare göra en inventering kring vilka samhällsstöd som kan ge bäst support till familjen har då
upplevts som mycket positivt.
Om du är förälder boende i Västerås och är i behov
av att lotsning eller samordning, kontakta SAMFÖRs
samordnare Åsa Malmros, asa.malmros@samfor.se
och Annica Sandberg, Annica.Sandberg@vasteras.se
Även du som i ditt arbete möter familjer som är i behov av samordning eller lotsning är välkommen att
kontakta SAMFÖR.
SAMFÖRs verktygslåda
Verktygslådan innehåller en mängd praktiska redskap
som kan användas i arbetet med att öka barns och
ungas delaktighet. Där ingår modeller, checklistor,
test och tips. Det finns även med tre kortlekar. En visar Ellus ansikte med olika känslouttryck. Den kan
användas vid samtal för att underlätta för barn och
unga att ge uttryck för sin känsla i en aktuell situation.
En annan kortlek är en pedagogisk kortlek om barns
rättigheter och en tredje kortlek innehåller flera frågor
om delaktighet och tillgänglighet. Frågorna kan användas för diskussion i en undervisningsgrupp eller
arbetsgrupp för att öka medvetenhet om barns delaktighet eller brist på delaktighet. Kortleken innehåller
tre kopior av varje fråga. Verktygslådan kan beställas
genom att kontakta kim.talman@mdh.se

andra. Den nationella samordnaren ska bl.a föreslå
hur Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till
kommunala och enskilda huvudmän kan utvecklas för
berörda elever. Uttredarna var intresserad av att få
kännedom om SAMFÖRS erfarenheter av samordning och samproduktion,
Nyheter
SAMFÖR kommer att framträda i Almedalen 2016
och presentera erfarenheter från Mälardalsmodellen
för samordnat föräldrastöd till barn med funktionsnedsättning.
Regeringen beslutade 2015-11-12 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av föräldraskapsstöd som är särskilt utformat för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning
Ny rapport från Socialstyrelsen Föräldrastöd inom
hälso- och sjukvård www.socialstyrelsen.se Regeringen ser ett behov av samlad kunskap för föräldrastödsområdet inom hälso- och sjukvården för att
kunna utveckla området. Därför har hinder och utvecklingsmöjligheter kartlagts. Resultaten visar att
föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap i många former beroende på behov, men föräldrastödet när inte
alla grupper tex. föräldrar med utländsk bakgrund och
socioekonomiskt utsatta familjer. Rapportens slutsats
blev att det behövs ett fortsatt arbete för ökad kvalitet,
likvärdighet och jämlikhet i hälso- och sjukvårdens
föräldrastöd.
Forskare vid MDH – FÖRäldraSTöd (FÖRST) – har
tagit fram ett arbetsverktyg för att utveckla familjestödjares bemötande av föräldrar som är i kontakt med
socialtjänsten och som tillskrivs kognitiva svårigheter
som utvecklingsstörningar m.m.

Rapport från besök på Regeringskansliet
Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar har uppdraget att öka
döva, hörselskadade och grav språkstörda elevers
möjlighet att välja skola. För att detta skall vara möjligt behövs samverkan mellan stat och kommun eller
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