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SUF:s målgrupp
• Intellektuell

funktionsnedsättning
• Svagbegåvning
• Neuropsykiatriska

funktionsnedsättning
• Förvärvad hjärnskada



Reality Care Baby



Albin och Pia

• Reality Baby – datorstyrd
• Trådlöst ID armband till vårdnadshavare
• Registrerar omvårdnad
• Bebissimulatorn

– Matas, rapas, vaggas, byta blöja dygnet runt
• Konkret









Syftet med Pia och Albin

• Ge personer en realistisk upplevelse av att sköta om ett
spädbarn i en trygg miljö och samtidigt få tillgång till en
meningsfull utvärdering och möjlighet till feedback.

• Att demonstrera på vilket sätt barn inverka på en
persons livsstil, familjemedlemmar och framtida livsval,
allt för att ge förutsättningar för goda ”informed life
choices” och beteende.



Syftet med Pia och Albin

• Öka förståelse för hur tids- och ansvarskrävande barn
kan vara, likväl vilka skötselbehov de har, och detta kan
relateras till de krav som ställs på personen som tänker
på att skaffa barn.

• Hjälpa gravida kvinnor att arbeta igenom/fundera över
viktiga beslut vg om de ska behålla barnet eller
medverka till en placering eller adoption (eller en abort i
det fall graviditeten upptäcks tidigt).



Syftet med Pia och Albin

• Ge möjlighet till att träna färdigheter på ett
konkret, hands-on utbildningsupplägg där man
får träning inom spädbarnsskötsel.



Visa Europa de goda exemplen

• http://ilearnsv.creativebehaviour.org/att-bli-
foralder/



Linda och Peter

• Ungt par i tjugo års åldern som väntar barn
• Båda har en lindrig utvecklingsstörning
• Mycket motstånd – starkt nätverksarbete
• Använde simulatordocka vid två tillfällen



Klara och Erik

• Ung gravid kvinna med utvecklingsstörning
• Sambo med Erik, ung och arbetssökande
• Klara går sista året på särgymnasiet
• Oro från skolkurator



Eventuella hinder för att prata
föräldraskap

• Väck inte den björn som sover
• Privat
• Oetiskt
• Moment 22
• Rädslor
MEN:
ØGer förutsättning för en realistisk självbild


