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På gång i projektet
Projektets framtid osäker
SAMFÖR’s framtid är i nuläget organisatoriskt
oklar. Arvsfondsprojektet avslutats 30 september
2016. Planer på att starta eller ansluta till ett socialt
företag finns för att kunna fortsätta verksamheten.
Mer information kommer att läggas ut på
SAMFÖR’s hemsida (www.samfor.se) så snart vi
vet mer.
Kurser, samtalsgrupper och handledning väcker
stort intresse
Sedan i våras ger SAMFÖR föreläsningar, kurser
och samtalsgrupper på temat Funktionsnedsättning,
relationer och sexualitet. Samtalsgrupperna har
riktat sig till ungdomar och unga vuxna.
Föreläsningarna och kurserna vänder sig till föräldrar
och professionella inom olika verksamheter. De
senare har även kunnat få handledning i sitt arbete
omkring hur de kan hantera frågor om relationer och
sexualitet. SAMFÖR har även utbildning av
handledare som i fortsättningen kan stötta sina
kollegor. I höst pågår två kurser och till våren
kommer ytterligare kurser att ges (se kursplan
www.samfor.se)i.

SAMFÖR
Nyutgivna publikationer om Mälardalsmodellen
SAMFÖR’s modell och hur arbetet med att ge stöd
till familjer med barn med funktionsnedsättning har
presenterats i en rapportii och ett antologikapiteliii.
Syftet med SAMFÖR projektet har varit att utveckla en
modell för att lokalt samordna samhällets resurser till
familjer med barn och ungdomar med olika typer av
funktionsnedsättningar. Det är ofta föräldrarna som
själva måste ta initiativ, söka efter och samordna det
stöd som barn med funktionsnedsättning kan behöva.
SAMFÖR har försökt
för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och för
barnen
insatser som underlättar vardagen för barn och unga
med funktionsnedsättning och deras familjer
hörd när det gäller samhällets stöd
personers kunskap om hur man underlättar samspelet
med barnet
rn och ungdomar samt andra
viktiga personer ett forum med möjlighet att utbyta
erfarenheter.
delaktighet
Ett område SAMFÖR under senaste året gett
föreläsningar, haft kurser för föräldrar och
professionella,
handlett
personal
och
hållit
samtalsgrupper är Funktionsnedsättning, relationer och
sexualitet.
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Att det inom SAMFÖR skett en samverkan och
samproduktion mellan olika organisationer och
verksamheter har ökat möjligheterna för att skapa en
gemensam kunskapsbas och hitta vägar för långsiktiga
och
verksamhetsöverskridande
arbetsformer.
Stuprörstänkande har till viss del kunnat brytas och en
helhetssyn på familjens behov har istället fått en viktig
roll (Åkerström Kördel, Hansson & Brunnberg, 2016).
Modellen bygger på föräldrars, barns och ungas
delaktighet. En stor del av problematiken som leder till
bristande stöd för barn och föräldrar är att olika
huvudmän och även verksamheter med samma
huvudman inte kommunicerar eller samverkar med
varandra. Det finns också bland professionella en
oväntad lojalitetsproblematik som gäller den egna
verksamheten som i sin förlängning ger föräldrarna
bristande stöd och försvagar möjligheten att göra
insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det kan uttryckas
som att ett ”stuprörstänkande” dominerar.
SAMFÖR har arbetat med åtta olika aktiviteter. De har
varit Webbaserad föräldraplattform (www.samfor.se),
kunskapscirklar
(temakvällar,
inspirationsdagar,
seminarier, rundabordssamtal, kurser), forskningscirklar, metodutvecklingsarbete, samordning, föräldralots,
fortlöpande
kvalitetsgranskning
och
utvärdering/forskning. Kunskapsspridning har skett bland
annat via föräldraplattform, nyhetsblad, konferenser,
föreläsningar, seminarier samt attitydpåverkande arbete
via media och i Almedalen (seminarier, rundabordssamtal, tält). För att ta del av och sedan föra fram barns
och ungas perspektiv genomfördes forskningscirklar
där barn själva fick visa sina erfarenheter. Det
skapades arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan
föräldrar
i
kunskapscirklar,
kurser,
inspirationsdagar och temakvällar. Till dem har ofta
även professionella sökt sig och deltagit.

svårigheter i myndighetskontakter. På seminariet
presenterade även Ellionor Triay Strömwall, jurist på
Barnombudsmannen (BO), resultat från en studie
med barn och unga som visade på klara brister i
samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning (se www.barnombudsmannen.se) (Respekt).
BO menar att det krävs genomgripande förändringar
om barnkonventionen ska förverkligas för barn med
funktionsnedsättning och att stödet till barnen och
deras familjer måste förbättras bland annat genom
samordnare. På seminariet deltog även Christina
Schwartz,
generaldirektören
för
den
nya
Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd
(MFOF) och berättade vad de framöver kommer att
arbeta med. MFOF är en så ny myndighet att det
ännu finns möjlighet att påverka vad de kommer att
fokusera på i sitt arbete. Seminariet hade ett trettiotal
besökare, som var engagerade och hade kritiska
synpunkter på samhällets organisering av stödet till
barn/unga med funktionsnedsättning och deras
föräldrar.
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SAMFÖR i Almedalen
På årets Almedalsvecka höll SAMFÖR ett
seminarium på temat ”så spränger vi stuprören”.
Seminariet var en form av bokslut och Mälardalsmodellen presenterades. Det som lyftes fram var
bland annat hur Samordnarna från en fristående
verksamhet som SAMFÖR har varit till stor hjälp
som stöd till föräldrar och deras barn med
funktionsnedsättning. Många föräldrar blir arga,
ledsna, frustrerade, utmattade och i värsta fall
uppgivna och med en känsla av maktlöshet av alla
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