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Ny forskning 

 

Jag ville inte vara där när min 

mamma blev slagen 

I Sverige lever fler än 200 000 barn i 

våldsamma hem. För ett barn kan det 

innebära ett stort trauma att bli vittne 

till våld i hemmet. Vid Ersta Sköndal 

Bräcke högskola pågår forskning om 

hur stödet till barn som upplever våld 

inom familjen kan förbättras. Läs mer 

här 

 

Program för att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn 

Ny rapport där SBU (Statens 

beredning för medicinsk och social 

utvärdering) utvärderar  program för 

att förebygga psykisk ohälsa hos barn 

upp till 18 års ålder. Läs resultaten 

här. 

 

Webbinarium 

 

Nu finns det populära seminariet 

Alkohol och barns hälsa inspelat, du 

kan se inspelningen till och med 

januari månad. 

 

Nationella 

föräldraskapsstödskonferensen Hur 

kan föräldraskapsstöd bidra till 

jämlikhet i hälsa? finns tillgänglig på 

MFoFs webbplats. 

 

Webbinarium 27 januari - Metoder för 

att upptäcka och samverka kring unga 

i risk för brott och narkotika-

användning där föräldraskapsstöd är 

en viktig del. Anmälan här! 

Vi tackar för allt gott arbete som 
sker riktat till barn och föräldrar 

samt allt gott samarbetet i länet där 
barnets bästa sätts i fokus.        
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

Nytt från regional och  

nationell nivå 

 

Regional strategi föräldraskapsstöd - Örebro län 

Strategisk arbetsgrupp för föräldraskapsstödsutveckling i Örebro län har fått i 

uppdrag av länets kommunchefer och regiondirektören att ta fram en regional 

strategi för föräldraskapsstöd för länet. Arbetet kommer starta efter helgerna 

med att i ett första steg undersöka hur processen ska se ut. Processen 

kommer att ske i samverkan med länets föräldraskapsstödjande aktörer. Den 

strategiska arbetsgruppen fick också i uppdrag att revidera länets 

Överenskommelse om samverkan i familjecentral.  

 

Nationell vägledning familjecentral – Samverkan för barns bästa 

Föreningen För Familjecentralers Främjande har tagit fram en nationell 

vägledning för familjecentralsarbetet. Det är en sammanfattning av olika 

stödjande dokument för familjecentralen och dess uppdrag kring 

föräldraskapsstöd. Syftet med vägledningen är att ge en samlad kunskap om 

familjecentralens uppdrag och vara ett underlag inför start av familjecentral 

men också stötta för att få till ett långsiktigt arbete med familjecentral.  

 

Föräldraskap i Sverige – ny film om samverkan i Örebro  län  

Materialtips 
 

Information Sverige 
Nu finns nytt utbildningsmaterial 
på http://www.informationsverige.se/ med olika teman att använda i 
samhällsorientering eller andra möten med nyanlända. Materialet är 
digitalt, gratis och tillgängligt på 10 språk. Ett viktigt tema handlar om att 
bilda familj och att leva med barn i Sverige. Där kan personal och 
föräldrar läsa om barns hälsa och vem som kan kontaktas när ett barn 
blir sjukt, drabbas av psykisk ohälsa eller får problem med missbruk. 
 
Språkutveckling 
På bokstarts hemsida ligger det en massa material och tips. Just nu finns 
det material som stödjer föräldrar att läsa, och språkträna med sitt barn 
på olika språk. Det finns också teckenspråkstolkade filmer om barnets 
språkutveckling 
 
Föräldrar med kognitiva svårigheter  
The UPS är ett samtalsmaterial för ökad förståelse och planering av stöd 
till föräldrar med kognitiva svårigheter. Målet är att med hjälp av visuella 
kommunikationskort få till en ökad delaktighet genom en konstruktiv 
dialog mellan professionella och föräldrar. 
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