INTERPELLATIONSSVAR
Sjukvårdslandstingsråd

2007-03-08

Filippa Reinfeldt (m)

LS 0702-0166

Svar på interpellation 2007:16 från Håkan Jörnehed (v) om
funktionshindrades föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollen.
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor:
1. Vilken kompetens finns det i SLL för att stödja och hjälpa
funktionshindrade i sitt föräldraskap?
2. Vilka insatser behövs för att förbättra stödinsatserna till funktionshindrade
föräldrar i sitt föräldraskap?
Som svar vill jag anföra följande:
Begreppet funktionshindrade är mycket vitt och omfattar tex personer med
utvecklingstörning, psykiskt funktionshinder, rörelsehinder, hörselskador,
synskador m.m. Funktionshindrade och föräldraskap kan också omfatta personer
som i unga år drabbats av tex stroke eller MS.
Det finns inte några specifika program för hälsovården vid BVC och MVC för
föräldrar med funktionshinder. Det görs en individuell bedömning i varje enskilt
fall. En psykolog från BUP ska erbjuda konsultation till personal inom mödraoch barnhälsovården för att, så tidigt som möjligt, upptäcka riskfaktorer som kan
påverka det blivande föräldraskapet. BUP ska också medverka vid bedömning av
vårdbehov hos blivande föräldrar så att de kan lotsas rätt och vid behov erbjuda
korta insatser till blivande föräldrar och nyblivna föräldrar med fokus på
föräldraskapet.
I uppdragsbeskrivningen för hälsovård vid barnavårdscentral anges att
hälsoövervakningen ska kompletteras med individuellt stöd efter
ställningstagande i varje enskilt fall. Detta gäller riktade insatser till barn och
familjer med särskilda behov, det skulle exempelvis kunna handla om föräldrar
som sviktar pga psykisk sjukdom.
I grunden handlar det om att tidigt identifiera föräldrar, och de barn vars föräldrar,
är i behov av extra stöd. Nätverken runt föräldrarna i form av nära och anhöriga är
i många fall nödvändiga för att klara av föräldrarollen. Detta nätverk behöver
många gånger kompletteras, för föräldrarna, med stöd från kommunen och
landstinget samt från frivilliga.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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