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SUF:s målgrupp 

• Utvecklingsstörning
• Svagbegåvning
• Neuropsykiatriska 

funktionshinder
• Förvärvad hjärnskada



Intellektuell funktionsnedsättning

• Utvecklingsstörning / Intellektuell 
funktionsnedsättning
– IK<70 sedan barndomen + nedsatt adaptiv förmåga

– Lindrig US vanligast (IK 50-70)
• Kan ibland diagnostiseras först i vuxen ålder

– Ofta samtidigt med andra utvecklingsavvikelser

• Svagbegåvning
– IK 71-84

– Ibland stora problem: speciellt om annan samtidig 
funktionsnedsättning / psykisk sjukdom



Normal fördelningskurva



Bemötande



Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar
en utvecklingsavvikelse  – ofta flera diagnoser



ADHD symtom hos vuxna

Uppmärksamhetssvårigheter

• Undviker, skjuter upp krävande 

uppgifter

• Lättdistraherad

• Avslutar ej påbörjade projekt

• Bristande tidsuppfattning

• Glömmer tider, åtaganden 

• Svårt att planera, organisera, hålla 

ordning

• Svårt att hitta





ADHD och ADD symtom hos vuxna

Aktivitetsreglering- över/under

• Svårt med igångsättning

• Verka lat & omotiverad

• Rör händer och fötter

• Svårt att koppla av, vila

• Lätt uttråkad                  

• Aktivt, rörligt arbete

• “Arbets/träningsnarkoman”

• Pratar för mycket 

• Inre rastlöshet



ADHD och ADD symtom hos vuxna

Impulsivitet

• Bristande bromsar (hämning)

• Svårt se konsekvenser på sikt

• Snabba belöningar, t ex

– mat, alkohol

– sex, shopping

• Risktagande

• Svårt att vänta

• Avbryter andra

• Känslomässig labilitet          







Tre huvudområden blir två
Autismspektrumtillstånd

I DSM-5 skiljer man inte längre på socialt samspel och 
kommunikation. Därför används istället två 
huvudområden:

• begränsning i social kommunikation och socialt 
samspel

• begränsade repetitiva beteenden, intressen och 
aktiviteter



Kriterier - från drag av till 
diagnos

Symtom och beteenden

Kognitiv funktionsnedsättning

Lite symtom Mycket symtom



Hos personer med autism är det 
tydligt att minst tre viktiga 
områden påverkas av brister i de 
kognitiva förmågorna

1. Mentalisering
2. Central koherens
3. Exekutiva funktioner



Autismspektrumtillstånd: 
Perceptuellt fungerande
• Sinnesupplevelser/avvikelser
• Ljus- och ljudkänslighet
• Känsel/beröring/smärta
• Kroppskontakt
• Smak och lukt
• Mat och matvanor
• Sömn och sömnproblem
• Klädsel
• Svårigheter att känna igen ansikten
• Automatiseringssvårigheter 
• Upplevd hälsa





Empatisk förmågan

Tre ”sorters” empati
1. Kognitiv empati
2. Hur känner du dig?
3. Respons





”Samsjuklighet” 

Tilläggsdiagnoser t ex 
– OCD
– ”Trotssyndrom”
– Depression
– Ångest
– Självskadebeteende
– Beroende
– Bipolär sjukdom
– psykos



Bikupa

• Erfarenheter av föräldrar med 
utvecklingsstörning eller AST, ADHD, ADD?

• Fundera en minut och berätta sedan mycket kort 
för din bänkgranne om vilken/vilka kognitiva 
funktioner eller beteenden du kunde identifiera. 



Kognitiva Svårigheter

Adaptiva funktioner

• Kommunikation och 
relationsförmåga

• Kunskapstillämpning
• Självomsomsorg och 

självstyrning
• Bedöma/värdera information 

och handlingsalternativ
• Förstå konsekvenser av val 

och handling

Kognitiva svårigheter

• Uppmärksamhet
• Perception 
• Minne
• Planering och organisering
• Inlärning och problemlösning
• Förståelse och sammanhang
• Språk
• Abstraktionsförmåga
• Tidsuppfattning
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Automatisering

• Föräldern har förmåga men det brister i 
tillämpning i och med att förmågorna inte är 
automatiserade.

• Detta gör att de inte har energi till att 
upprätthålla en jämn kvalité i föräldraförmågan. 



Föräldraskap och funktionshinder =
Stress - när kraven överstiger förmågor

Krav från 

omgivningen
Förmågor

STRESS!



Kompensation







Ur Ninjakoll 1





Barnen

• Antal
• Riskgrupp
• Erfarenheter från vuxna 

barn
– Mobbning, trakasserier och 

isolering
– Vill ha uppmärksamhet
– Tillgång till insatser
– Kunskap om förälderns 

kognitiva svårigheter



Kartläggning i Tierps kommun våren 2016

• 92 kända familjer i Tierps kommun med 166 barn 0 – 18 år 
där de professionella upplever att minst en av föräldrarna 
har kognitiva svårigheter.

• 30 av familjerna har flera enheter lämnat uppgifter om

• Uppgiftslämnare: IFO/ öppna insatser/barn och ungdom/vuxen och 
bistånd., BHV, MHV och habiliteringen

• Kartläggningen bidrar till att de professionella ser familjens behov 
av stöd

• 2015 fanns det 60  kända familjer med 123 barn 0 – 18 år



Jenny



Kognitiva Svårigheter

• Hur är det att leva med dem?



Kognitiva Svårigheter

• Vilka strategier har jag?



Föräldrar som håller med eller säger ”ja” till frågor kan 
bero på…..

1. Ej förstår frågan

2. Ej förstår typ av svar som behövs

3. Föräldern minns inte info som behövs

4. Frågan som är ställd är dåligt formulerad, för lång

eller för komplex

Förståelse



Tips för att kolla förståelse

• Använd antingen / eller frågor -- ej ”ja” eller ”nej”

• Tillåt ”Jag vet inte” som ett svarsalternativ

• Håll frågorna korta och koncisa

• Undvik påståenden och frågor med för många detaljer



• Ställ frågor som kräver konkreta svar

• Be föräldern att förklara en kommentar som du just 
har gjort eller be dem att berätta mer om det

• Be om exempel för att illustrerar din kommentar

• Fråga föräldern hur han/hon ska göra uppgiften

Tips för att kolla förståelse





De 8 frågorna

1. Vad ska jag göra?
2. Varför?
3. Var ska jag vara? 
4. När ska jag göra det? 
5. Hur länge ska jag göra det? 
6. Hur mycket ska jag göra? 
7. Hur ska jag göra det? 
8. Vad händer sedan? 



Kompetenshöjande metoder

• Konkreta diskussioner
• Steg-för-steg metoder
• Bilder och manualer
• Video och ljudinspelningar
• Rollmodeller
• Rollspel
• Positiv och rättande feedback
• Positiv uppmuntran och belöning



Hur kan man ge bäst stöd?

• Ha gott om tid
• Tänk på tempo och tur-tagning
• Tydlig början och slut
• Se till att ni har samma fokus
• Fråga – så du är säker att du förstår
• Respekt genom språkanvändning
• Sätt ord på, benämn det som sker



Hur kan man ge bäst stöd?

• Hjälpa till med stöd för att förstå och minnas 
bättre

• Skicka med information hem
• Ge känsla av mening, sammanhang och 

delaktighet
• Stress och rädslor -> fungerar sämre



Reflektioner - bikupor

• Vad tar vi med oss av det vi har hört?
• Vad kan jag konkret göra i min yrkesroll för att 

underlätta för dessa familjer?


