Backa föräldrarna!
Välkommen till MFoF:s och Länsstyrelsernas konferens
om föräldraskapsstöd
Malmö, Sankt Gertrud konferens
den 4 oktober 2017
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!
Åsa Lundqvist, moderator
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

9.50

Föräldraskapsstöd – nationella mål och visioner
Sara Roxell, politiskt sakkunnig hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

10.10

Hur främjar vi trygga familjerelationer?
Martin Forster, Karolinska Institutet

11.00

Kort paus

11.15

Långsiktigt och strategiskt – hur då?
Anders Eriksson, Bildningsbolaget

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?
Cecilia Ljung, Karlskoga och Degerfors kommuner

15.50

Avslutning

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

Om föreläsarna

Martin Forster är leg. psykolog och doktor i psykologi. Martin forskar och undervisar på
Karolinska Institutet och svarar på frågor om barn och ungdomars utveckling, föräldraskap
och familjeliv. Han har också skrivit boken Fem gånger mer kärlek – forskning och praktiska
råd för ett fungerande familjeliv.

Anders Eriksson utbildar i den europeiska kvalitetsstandarden för drogförebyggande
arbete, EDPQS. Att öka kvaliteten i förebyggande arbete ligger honom varmt om hjärtat.
Anders anlitas ofta som föreläsare och inspiratör för att förbättra både promotivt och
preventivt arbete. Han har tidigare arbetat som utvecklingsledare i Stockholms stad.

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?
Karlskoga–Degerfors jobbar tillsammans
Cecilia Ljung är folkhälsochef i Karlskoga och Degerfors kommuner. Kommunerna har tillsammans tilldelats pris som
årets folkhälso- och förebyggande kommun 2013. I Degerfors har man utvecklat den så kallade Degerforsmodellen, en
stöd- och samverkansmodell som innebär att alla föräldrar till barn 0-20 år erbjuds stöd i sitt föräldraskap. De arbetar
aktivt för att implementera barnets bästa i praktiken med Barnkonventionen som grund. Ledorden är ”kraften att verka
tillsammans”.

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.

