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Syftet – Varför är vi här?

•Samverkansråden ska få ge synpunkter på 
förslaget till Regional strategi 
föräldraskapsstöd Örebro län.

•Samverkansråden ställer sig bakom 
förslaget till strategin

•Hur ska beslutsprocessen se ut?
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Föräldraskapsstöd på nationell nivå
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Nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd

Målsättningen i strategin är att alla föräldrar 
ska erbjudas föräldraskapsstöd under 
barnets hela uppväxt.

Målområden
• Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
• Ett tillgängligt stöd 
• En stödjande organisation 

Genomgående perspektiv
• Barnets rättigheter
• Jämställdhet och ett jämställt föräldraskap
• Jämlikhet i hälsa
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Definition föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter 
riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och 
relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att 
ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och 
utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller 
deras sociala nätverk.

Regeringskansliet, Socialdepartementet (2018) En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. 



Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF)

• Bildades 1 januari 2016
• Uppdrag att arbeta för att barn ska få en trygg uppväxt och bra 

relationer till sina föräldrar. 
• Stödja genomförandet av den nationella strategin. Detta genom 

att:
− Samla och tillgängliggöra kunskap
−Driva arbetet kring mätning och indikatorer för föräldraskapsstöd
− Erbjuda löpande stöd till regionala stödstrukturer
− Samverkan och dialog med myndigheter, regioner, kommuner och 

ideell sektor.



Föreningen För Familjecentralers 
Främjande (FFFF)

FFFF’s övergripande mål 
FFFF skall på folkhälsovetenskaplig grund stimulera utvecklingen av 
tvärprofessionellt samarbete för att främja barns hälsa och utveckla 
arbetsformer som stärker föräldrars kompetens, delaktighet och inflytande.

FFFF’s uppdrag
− Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
− Uppföljning & forskning
− Systematiskt kvalitetsarbete
− Stimulera till etablering av regionala nätverk
− Utgöra remissinstans inom FFFF’s verksamhetsområde.
− Delta i internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte.
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Samverkan på regional nivå 
föräldraskapsstöd i Örebro län
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Föräldraskapsstöd i samverkansstruktur mellan
länets kommuner & Region Örebro län

Specifika 
samverkansrådet 

för skola 
utbildning och 

kompetensförsörj
ning

Chefsgrupp för skola 
utbildning och 

kompetensförsörjning

Chefsgrupp för 
barn och 
elevhälsa

Strategisk 
arbetsgrupp 

föräldraskapsstöds 
utveckling

2018 



Strategisk arbetsgrupp för 
föräldraskapsstödsutveckling 

Chefsrepresentanter från
 Socialtjänst
 Förskola/skola
 Folkhälsa
 Hälso- och sjukvård
 Länsstyrelsen Örebro

Uppdraget
 Utveckling med utgångspunkt från nationella 

strategin.
 Följa upp Överenskommelsen om samverkan 

kring familjecentraler.
 Anordna mötesplatser för lärande och 

erfarenhetsutbyte.
 Sammanställa utdata från familjecentralen.
 Vid behov: diskussioner om start av nya 

familjecentraler (sker i första hand  lokalt).
 Samordna utvecklingen av 

föräldraskapsstödjande program i länet.
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Bakgrund till regional strategi
Vid rapportering till KC/RD av kommundialogerna 
gällande stödjande organisation för 
föräldraskapsstöd i varje kommun (2020-2021)

……..fick Strategisk arbetsgrupp för 
föräldraskapsstöd i uppdrag
−Ta fram en regional strategi för länets 

föräldraskapsstödsarbete. (2022)
−Revidera befintlig överenskommelse om samverkan i 

arbetet med familjecentral. (2023)
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Arbetsprocess 2022!
Feb-mars - Förankring i chefsgrupper kring deltagare i 
arbetsgrupp
• Önskemål att involvera folkhälsokompetens
• Folkhälsocheferna var positiva till detta
• En skrivargrupp skapades – omvärldsbevakning
• Barn- och utbildning involverades

Aug - Remissrunda på ett första strategiförslag (skriftlig) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maria



Arbetsprocess 2022!
Sept - Skrivargruppen träffas för revidering
Nov 
- Chefsgruppen ger synpunkter på förslaget till 
Regional strategi föräldraskapsstöd Örebro län  
- Politisk förankring via specifika samverkansrådet 
inför beslutsprocess
Skrivargruppen gör eventuella revideringar
Dec 
- KC/RD
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Tre målområden

Ett 
kunskapsbaserat 

arbetssätt

En stödjande 
organisation

Ett 
tillgängligt 

stöd
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Målområde 1 - Ett kunskapsbaserat arbetssätt

Det ska
• erbjudas ett målgruppsanpassat och kunskapsbaserat 

föräldraskapsstöd till alla föräldrar under barnets hela uppväxt.

• finnas tillgänglig kunskap för föräldrar om de rättigheter barnet har 
och vad rättigheterna innebär i det praktiska föräldraskapet.

• ske en implementering av evidensbaserade metoder, som bygger 
på barnkonventionen, i samverkan mellan olika intressenter såsom 
förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhället.

• användas nationella och utvecklas lokala indikatorer för att mäta 
och utveckla det lokala föräldraskapsstödet.

• erbjudas möjlighet till kompetenshöjande insatser för professioner 
inom föräldraskapsstödsområdet.
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Målområde 2 - Ett tillgängligt stöd
Det ska
• finnas ett behovsanpassat föräldraskapsstöd för alla föräldrar.

• utvecklas arbetssätt för att nå de föräldrar som inte nås idag.

• genomföras en kartläggning av befintliga föräldraskapsstödjande 
arenor inom respektive kommun.

• utvecklas befintliga och skapa nya arenor och mötesplatser för att 
nå ut till alla föräldrar, exempelvis förskola, skola, föreningar med flera.

• finnas tillgång till familjecentral i familjens närområde, minst en per 
kommun. Alla länets barnmorskemottagningar och 
barnavårdscentraler ska vara samlokaliserade med kommunens 
öppna förskola och de delar av socialtjänsten som bedriver 
förebyggande verksamhet.
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Målområde 3 - En stödjande organisation

Det ska
• finnas en regional stödjande organisation för att vidmakthålla och 

utveckla länets arbete med föräldraskapsstöd för barn 0-18 år.

• finnas lednings- eller samverkansgrupper för föräldraskapsstöd i alla 
länets kommuner med berörda parter såsom förskola, skola, 
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhället.

• finnas en utsedd strategisk funktion med uppdrag att driva det lokala 
och/eller länsdelsvisa föräldrastödsarbetet.

• vidmakthållas och utvecklas en god samverkan kring 
föräldraskapsstödjande insatser mellan och inom regionen, 
Länsstyrelsen, kommunen och civilsamhället.
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Samverkansrådens återkoppling 

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
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_____________________________
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Tack för oss!

Marie Cesares Olsson, Utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa
Regional utveckling, Region Örebro  
marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se

Maria Lindborg, Utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa
Regional utveckling, Region Örebro
maria.lindborg@regionorebrolan.se

Sofia Fosselius, Samordnare föräldraskapsstöd, Social hållbarhet
Länsstyrelsen Örebro län
sofia.fosselius@lansstyrelsen.se
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