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samverkan för barn som har föräldrar
med kognitiva svårigheter

SUF står för samverkan, utveckling, föräldraskap och har fokus
på att utveckla arbetet med stöd till barn och familjer där
någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter som påverkar
föräldraskapet. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning
(intellektuell funktionsnedsättning) eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. 1
SUF-gruppen är en samverkansgrupp med personal från verksamheter som möter föräldrar som har eller kan ha kognitiva
svårigheter. Representanter finns med från förskola, barnhälsovård, skola, socialkontor, habilitering, vård- och omsorg,
osv. Som personal kan man vända sig till representanterna om
man har frågor om exempelvis målgruppens behov eller
arbetssätt.
Målet med SUF-arbetet är att uppmärksamma barnens och
föräldrarnas behov och att de verksamheter som möter
målgruppen kan erbjuda ett anpassat stöd för att förhindra att
barn far illa. Samverkan ska bidra till att använda kunskap och
resurser mer effektivt och till bättre samordning av våra
insatser.

1

SUF-modellen är utvecklat i Uppsala Län där också SUF-Kunskapscentrum
finns. Läs mer på www.lul.se/suf

SUF-gruppen arbetar exempelvis med:
•

Kunskapsutveckling – genom att samla och sprida
kunskap om föräldraskap och funktionsnedsättning, om
barnens situation samt hur stödet bäst utformas och
erbjuds.

•

Spridning av metoder och arbetssätt – det kan till
exempel handla om arbetssätt, kognitiva hjälpmedel,
tydliggörande av ansvar och roller genom samverkan.

•

Konsultation - genom att erbjuda möjlighet för personal
att konsultera SUF-gruppen kring enskilda familjer
(avidentifierat).

På www.norrkoping.se/barnsamverkan kan du hitta:
• Vägledning för professionella som möter föräldrar
med kognitiva svårigheter
• Filmer från föreläsning
• Kontaktuppgifter till SUF-gruppen
• Information om konsultation
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