Backa föräldrarna!
Välkommen till MFoF:s och Länsstyrelsernas konferens
om föräldraskapsstöd
Göteborg, Folkets hus
den 26 september 2o17
Föräldrar och familjer har en unik möjlighet att främja barns
hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på
stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god
och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige. Och vi
tycker att det är världens viktigaste uppdrag!

9.00

Fika och registrering

9.30

Välkommen!
Kristina Svartz, generaldirektör MFoF
Ylva Fredén-Engvall, moderator

9.50

Hur främjar vi trygga familjerelationer?
Pia Enebrink, Karolinska Institutet

10.40

Kort paus

10.55

Långsiktigt och strategiskt – hur då?
Camilla Pettersson, MFoF

11.40

Föräldraskapsstöd – nationella mål och visioner
Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

12.00

Lunch

13.00

Hur når vi ut jämlikt och jämställt?
Mats Berggren, Riksföreningen MÄN

13.45

Värdet av sociala investeringar
Camilla Nystrand, Uppsala universitet

14.30

Fika

15.00

Hur gör de som vågar satsa?
Annika Gry och Ulrika Aebeloe, Härryda kommun
Talieh Ashjari och Marie Hanås, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

15.50

Avslutning

Mer information och anmälan: www.mfof.se/foraldraskapsstod

Om föreläsarna

Pia Enebrink är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent och forskargruppsledare på
Sektionen för psykologi, Karolinska Institutet i Stockholm. Pia forskar om insatser för att
främja barns och ungas psykiska hälsa och vill nå ut till familjer med evidensbaserade
metoder. I hennes forskning ingår fokus på prevention, behandling samt implementering
av insatser och kunskap.

Camilla Pettersson är doktor i folkhälsovetenskap. Hon brinner för att utveckla det
regionala och lokala stödet till föräldrar för att främja barns och ungas hälsa. Fokus för hennes
forskning har varit förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Camilla är
utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Mats Berggren är verksamhetsutvecklare för Jämt föräldraskap, Riksorganisationen MÄN.
Mats leder pappagrupper och arbetar som konsult i projekt som främjar jämställt föräldraskap
i Vitryssland. Mats vill synliggöra pappor i mödra- och barnhälsovården och förändra
maskulinitetsnormen.

Camilla Nystrand är doktorand och hälsoekonom vid Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Hon arbetar med att göra hälsoekonomiska
utvärderingar av tidiga insatser för barn och ungdomar. Hon är också engagerad i att
informera beslutsfattare om det ekonomiska värdet av att agera tidigt.

Hur gör de som vågar satsa?
Systematiskt arbete i Härryda kommun
Annika Gry är verksamhetschef och Ulrika Aebeloe arbetar som folkhälsoplanerare i Härryda kommun. Härryda
har sedan 2004 arbetat med ett systematiskt, strategiskt föräldrastödsarbete med stort fokus på de generella,
hälsofrämjande insatserna. De berättar vilka utmaningar de mött och vilka som varit deras framgångsfaktorer.

InformationSverige.se
Talieh Ashjari är enhetschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har utvecklat webbplatsen
informationsverige.se. Marie Hanås är webbredaktör. Webbplatsen vänder sig till personer som är nya i Sverige och
som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns all information samlad på en plats, på
ett tiotal språk. Bland annat finns information om hur det är att vara förälder i Sverige.

Arrangörer
MFoF och Länsstyrelserna arbetar gemensamt för att det ska finnas stöd i föräldraskapet för alla föräldrar
under barnets hela uppväxt. Vår vision är att alla barn i Sverige ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina
föräldrar. MFoF samlar, sprider och utvecklar kunskap om föräldraskapsstöd. Länsstyrelserna arbetar med att
stödja föräldrastödjande aktörer på regional och lokal nivå.

