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Handlingsplan för förbättrat stöd till föräldrar med
kognitiva svårigheter avseende åren 2016 – 2017
Specialitetsrådet för funktionshinder
Utvecklingsgruppen

Bakgrund
Vid en nationell konferens om funktionshinder 2015 antogs en avsiktsförklaring för
funktionshinderområdet med sikte på 2025. Samverkansnämnden har beslutat ställa sig
bakom avsiktsförklaringen och har gett specialitetsrådet för funktionshinder i uppdrag att ta
fram en handlingsplan kopplad till punkterna 4 (jämlik vård) och 6 (forskning och utveckling)
i avsiktsförklaringen. Specialitetsrådets förvaltningschefsgrupp har enats om att gruppen
föräldrar med kognitiva störningar är en grupp som berör alla landsting och att man ska
samverka runt den gruppen för att åstadkomma mer jämlik vård i regionen.

Syfte
Det övergripande syftet är att stärka gruppen personer med kognitiva svårigheter som är eller
funderar på att bli föräldrar, samt att säkerställa en mer jämlik vård i regionen för den aktuella
gruppen.

Mål 2016 - 2017
Målen för 2016 – 2017 är att åstadkomma en beskrivning av målgruppens behov av insatser
från olika aktörer samt att utarbeta en metod för jämförbar kartläggning och analys av nuläget
i regionen.

Steg 1 – Målgruppens behov av insatser




Utifrån rådande kunskapsunderlag identifiera målgruppens behov och vilka önskvärda
insatser som behövs från olika aktörer i samhället för att tillgodose behoven.
Som metod används flödesbeskrivning, värdeflödesanalys eller annan typ av
processkartläggning
Arbetet genomförs gemensamt av två län

Förutsättningar för genomförande
 Förvaltningschefsgruppen utser vilka län och representanter som ska genomföra
flödes-/processbeskrivningen samt hur arbetet ska finansieras. Övriga län utgör
referensgrupp.
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Steg 2 – Metod för nulägesbeskrivning

 Utifrån flödes-/processbeskrivningen av behov och önskvärda insatser ta fram en

strukturerad metod för hur nulägesbeskrivning ska genomföras i regionen. Metoden
ska bland annat ge möjlighet att svara på frågorna
o Hur ser underlaget för den aktuella målgruppen ut i respektive län?
o Vilka aktörer är involverade i arbetet i de olika länen?
o Saknas samverkan med viktiga aktörer?
o Saknas insatser för viktiga identifierade behov?

Förutsättningar för genomförande
 Förvaltningschefsgruppen utser representanter till en arbetsgrupp som tar fram en
strukturerad metod att använda i de respektive länen.

Tidplan
Handlingsplanen omfattar tiden från senare delen av 2016 och hela 2017. Mer specifik tidplan
för de olika aktiviteterna är beroende av resurstillgång i utvecklingsgruppen och i de olika
länen samt vilka övriga aktiviteter som ska genomföras inom specialitetsrådet för
funktionshinder under de aktuella åren. Beslut om mer specifik tidplan fattas av
förvaltningschefsgruppen.

Framtida arbete
När en strukturerad metod för nulägesbeskrivning är framtagen behöver en den genomföras i
varje län för att likheter och skillnader mellan länen ska kunna identifieras och åtgärder
vidtas. Detta bör beskrivas i en ny handlingsplan som omfattar åren 2018 – 2025.


