
Tillsammans för  
barnets bästa

Dag: Tisdag 1 december 2020

Plats: Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71 b, 
Stockholm
Konferensen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfaren-
hetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter blivande föräldrar och 
föräldrar med barn 0-6 år. Dagen ska belysa vetenskapen kring varför föräldraskaps-
stöd är viktigt och belysa hur olika samverkansformer mellan verksamheter, aktörer 
och stödformer kan bli en framgångsfaktor för barnets bästa.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Samhällets aktörer har en viktig roll att stötta föräldrar i deras 
föräldraskap. 

Men vad vill föräldrar ha för stöd, vad fungerar och hur kan samhällets aktörer samverka 
för att tillsammans bidra till barnens bästa?

Välkommen till en konferens om universellt föräldraskaps stöd i samverkan!
Konferensen arrangeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i samverkan med Folkhälsomyndig-
heten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationell konferens om 
universellt föräldra- 
skapsstöd under de  
tidiga åren



Program
09.00-09.30 Registrering och fika
09.30-10.00     Välkommen hälsar moderator Mikael Drackner, utvecklingsstrateg hos BRIS 

Inledning Per Bergling, Generaldirektör, MFoF  
En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, Utredare, MFoF

10.00 -10.50 Hur förstärker vi barnrättsperspektivet i föräldraskapsstödet?
Åsa Ekman, expert på barnrätt och hur man gör barnkonventionen konkret och 
levande.                                                                                                                        

11.00 -11.45 Universellt föräldraskapsstöd – hur vi lyckas ge alla det de behöver 
Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin vid Uppsala universitet 

11.45 -12.45 Lunch
12.45 -13.45 Samverkan mellan verksamheter för att stödja föräldrarna under barnets  
 första 6 år   
 Exempel på samverkansformer för sammanhängande föräldraskapsstöd under  
 barnets uppväxt 0-6 år med grund i strategins 3 målområden (Klicka här för att  
 se strategin)

- Målområde 1: Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Barnens bästa gäller! i Kronobergs län 
Processledare Erika Lagergren och Eva Gustafsson chef för habiliteringen 
samt en i ledarparet i ”Tvärgrupp barn och unga” berättar om hur man i 
Kronobergs län samverkar för barnets bästa med ett kunskapsbaserat 
arbetssätt som omfattar alla länets kommuner och de verksamheter som 
finns runt barnen.

- Målområde 2: Ett tillgängligt stöd 
Biskopsgårdens BVC frågar föräldrar vad de önskar för stöd 
Tillsammans med lokala föreningar och aktörer försöker BVC nå fler 
arenor och föräldrar där de kan få information om vilket föräldraskapsstöd 
föräldrarna önskar. Leg. dietist, Cecilia Hedström central barnhälsovård 
Göteborg och S Bohuslän, berättar om hur de arbetar för att skapa ett 
tillgängligt föräldraskapsstöd med fokus på mat och rörelse.



- Målområde 3: En stödjande organisation 
Östersund samverkar för en trygg övergång mellan verksamheternas 
föräldraskapsstöd. 
Redan inom mödrahälsovården får de väntande föräldrarna information 
om föräldraskapsstöd som erbjuds under barnets första år samt blir 
presenterade för personer som kommer att ansvara för insatserna. 
Förskollärare Anna Karlstedt vid Öppna förskolan och Jennie Hedman 
region Jämtland Härjedalen berättar om hur de har en stödjande 
organisation som möjliggör samverkan mellan verksamheternas 
föräldraskapsstödjande insatser.

13.45 -14.00 Introduktion till workshop
14.00 -15.30  Workshop (inkl. fika)

- Hur kan vi tillsammans erbjuda föräldrar ett stöd från graviditet och vidare  
under barnets uppväxt?

- När fungerar samverkan som bäst och vilka är utmaningarna?
15.30 -16.00 Sammanfattning av dagen och avslut.

Samtliga föreläsningar filmas och görs tillgängliga via MFoF:s webbplats i efterhand. 


