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Nytt från nationell och regional nivå
Höjt statsbidrag för att öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram
23 maj, kl. 15-16 bjuder Länsstyrelserna i Mellansverige in till ett kort
digitalt möte om det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats
för att stärka det lokala föräldrastödjande arbetet. Under mötet kommer
ni bland annat få lyssna till MFoF som informerar om syftet med medlen
och den nationella strategin - En nationell strategi för ett stärkt
föräldraskapsstöd (2018). Anmälan till mötet görs här.

Forskning
Riskfaktorer i tidig barndom
kopplas till autism
Ärftlighet spelar stor roll vid autism, men
en studie på tvillingar visar att även låg
födelsevikt, kramper och infektioner under
de första levnadsåren kan öka risken för
neuropsykiatriska diagnoser.

Nytt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 Slutrapport: Genomförande och uppföljning av den nationella
strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd – Slutrapporten för det
fyraåriga uppdraget med nationella strategin visar att det hänt
mycket på området föräldraskapsstöd under tidsperioden. Den
påvisar även utmaningar som finns regionalt och lokalt, däribland
att de ofta saknas en samlad helhetsbild över det erbjudna stödet.
 Stiftelsen Allmänna Barnhuset får tre miljoner kronor för fortsatta
undersökningar om förekomsten av våld mot barn i Sverige Regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset cirka 3 miljoner
kronor för att, i samarbete med Karlstads universitet, fortsätta
arbetet med att planera och genomföra de återkommande elevoch föräldraundersökningarna om förekomsten av våld mot barn i
Sverige.

Ny nordisk rapport: Så kan stödet
för ett barns 1 000 första dagar i
livet förbättras
Ökat fokus på de första 1 000 dagarna i
policys och handlingsplaner och
samarbeten inom Norden.

Stödja ett fortsatt
utvecklingsarbete i
barnhälsovården
Rapporten ger en övergripande bild av det
arbete Folkhälsomyndigheten har
genomfört inom ramen för
regeringsuppdraget att stödja ett fortsatt
utvecklingsarbete i barnhälsovården.

Materialtips, utbildning & konferens
Materialet En förälder blir till kompletteras
Under år 2022 beräknas ett fristående material sammanställas – att
möta föräldrar med kognitiva svårigheter.
Föräldraskapsstödsprogrammet ABC 3–12 på teckenspråk
Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län håller på med ett
utvecklingsarbete av ABC 3–12 år. Filmerna i materialet översätts till
teckenspråk för att öka tillgängligheten av stödet. Under hösten 2022
kommer materialet finnas på Plusportalen med förvaltning av
Stockholms stad.
Viktigt att barn får tillgång till samhällets stöd efter flykt från
Ukraina till Sverige
De barn som flyr från Ukraina till Sverige efter Rysslands invasion kan
ha behov av stöd. Det är viktigt att familjer och framförallt barn som
kommer ensamma får kontakt med svenska myndigheter så att
samhället får möjlighet att erbjuda ett gott mottagande och minska
risken för utsatthet.
Konferens – Värna våra yngsta. 13-14 september är det dags för
konferens om de 1000 viktigaste dagarna.

www.lansstyrelsen.se/orebro
www.regionorebrolan.se

Investera i barns hälsa och
utveckling
Den 1 juni uppmärksammas
internationella dagen för föräldrar och du
som beslutfattare, chef eller du som
arbetar strategiskt med frågor kopplat till
barn är välkommen att delta på en
webbsändning 1 juni kl. 13-15.
webbsändning med information om
föräldraskapsstöd som verktyg i det
förebyggande arbetet mot kriminalitet,
missbruk, våld, psykisk ohälsa och
utanförskap. Anmälan görs här.

