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Kanslifunktion – hemsida, administration och medlemsservice
Föreningens kanslist har under det första halvåret arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad,
ansvarat för utskick av medlemsinformation, kontrollerat medlemsavgifter och uppdaterat maillista och medlemsregister. Hon har dessutom i samarbete med föreningens kassör skött
föreningens bokföring. Kanslisten har också arbetat med planering av föreningens årsmöte,
förmedlat kontakter mellan styrelsen och medlemmarna och andra som har kontaktat kansliet.
På grund av sjukskrivning under hösten har kanslifunktionen och servicen till medlemmarna inte
kunnat upprätthållas i tillräcklig omfattning. Styrelsen har i december fattat beslut om att snarast
möjligt efter årsskiftet 2012/2013 hitta en ny lösning på behovet av administrativt stöd till
föreningen.

Styrelsearbete
Styrelsen har under 2012 haft 11 protokollförda möten - varav 4 telefonmöten - och däremellan
mail- och telefonkontakter. Kontakten med medlemmarna har gått via kansliet eller genom mail
till någon i styrelsen. I januari 2013 har ett medlemsbrev gått ut via ett kollektivt mail och även
lagts ut på föreningens hemsidan med en sammanfattning av styrelsens arbete under det gångna
året. Styrelsen har genomfört aktiviteter utifrån samtliga punkter i verksamhetsplanen.

Föreningens ekonomi
Föreningens inkomster har under de senaste tre åren endast utgjorts av medlemsavgifterna.
Tidigare år har föreningen fått ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Styrelsen har undersökt
andra möjligheter till ekonomiskt stöd men det har ännu inte gett något resultat. På årsmötet den
27 april i Uppsala beslutades därför att medlemsavgiften skulle höjas till 1500 kr för kollektivt och
150 kr för enskilt medlemskap.

Årsmöte och konferens 2012
Årsmöte och konferens 2012 gick av stapeln i Uppsala den 26-27 april . Konferensen var
välbesökt med ca 450 deltagare och temat var Mötesplatsen – Möten på Familjecentralen. Under
ledning av moderator Jacke Sjödin fick vi lyssna på flera mycket spännande och intressanta
föreläsningar och ta del av ett tiotal seminarier, varav flera med lokal anknytning. Glädjande nog
konstaterar vi återigen att de allra flesta av deltagarna var nöjda med både innehållet och
arrangemanget.
Se konferensdokumentation och utvärdering på hemsidan www.familjecentraler.se
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Arbeta för ett nationellt/regionalt ansvarstagande och samordning för stöd
och utveckling av familjecentralerna
Delta i Statens folkhälsoinstituts Samverkansgrupp ”Nationell strategi för utvecklat
föräldrastöd – En vinst för alla”
Statens folkhälsoinstituts (FHI) regeringsuppdrag ”Kommunala strategier för föräldrastöd”
avslutades i juni 2012 och en slutrapport lämnades till regeringen 12 juli 2012. Samverkansgruppen har därmed slutfört sitt uppdrag. FHI har dock uttalat ett fortsatt behov av en
samverkansgrupp inom det nya regeringsuppdraget om spridning av kunskap samt utifrån att det
fortfarande finns andra pågående regeringsuppdrag inom föräldrastöd. Några representanter från
samverkansgruppen har bjudits in, däribland FFFF, och några nya aktörer har tillkommit.
Samverkansgruppen ska vara ett forum för diskussion, myndigheter och frivilligorganisationer
emellan, där frågor förs fram till en helhet. Det är centralt att barnperspektivet finns med. FHI
kommer att fortsätta presentera vad som pågår medan övriga representanter ges möjlighet att
komma med input och presentera frågor av intresse. Gruppen träffas en gång per termin.
Föreningens representant är Gunnel Holmqvist.
I ”Slutrapporten för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd, Redovisning för
åren 2010-2011” lyfts familjecentraler upp som en framgångsfaktor med stor
utvecklingspotential. Dessutom har FHI på sin hemsida nu publicerat en del skrifter från
projektet ”Föräldrastöd - en vinst för alla” som är intressanta utifrån vårt arbete på FC, se länken
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Foraldrarfamilj/

Bevaka och uppmärksamma konsekvenser av Vård-/Hälsovalets införande
för familjecentralernas arbete
Vi har fortsatt vår bevakning av vård/hälsovalet och vi konstaterar att det ser väldigt olika ut runt
om i vårt land. En enkel kartläggning visar att några landsting och regioner har försvårat för
familjecentralsarbete medan andra har gjort det mer ”lönsamt” att arbeta med familjecentraler.

Stimulera till uppbyggnad och utveckling av regionala medlemsnätverk
Under augusti 2012 hölls det tredje regionala samordnarseminariet med 28 deltagare på Sätra
Bruk, tack vare samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Syftet med träffarna är dels
kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och att styrelsen får möjlighet till dialog med de regionala
kontaktpersonerna. Detta är viktigt för att vi ska kunna fortsätta stärka det gemensamma
utvecklingsarbetet på landets familjecentraler.
Planeringsgruppen Inger Malm (FFFF), Ann-Christine Bratt-Kollberg (FC Sollentuna) och Ylva
Söderlind Göthner (Allmänna Barnhuset) inhämtade synpunkter från det regionala
medlemsnätverket inför samordnarseminariet.
Tre gäster bjöds in till seminariet. Kristin Marklund och Petra Kouvonen från Nordiskt
Välfärdscenter presenterade projektet ”Tidiga insatser för sårbara familjer” med bland annat
förslag på 8 utvecklingsområden för familjecentraler. Agneta Abrahamsson,
forskningssamordnare vid Regionförbundet i Jönköpings län, presenterade en arbetsmodell för
lokal uppföljning och förbättringsarbete av familjecentraler i Jönköping. Minnesanteckningar från
seminariet återfinns på hemsidan www.familjecentraler.se.
2

Under året har förteckningen över de olika regionala nätverken uppdaterats. I stort sett samtliga
27 regioner har nu ett eget nätverk. De flesta kontaktpersonerna har med sina nätverk
sammanställt en förteckning över nuläget, aktuella utvecklingsområden, nätverksträffar och
uppgifter om respektive familjecentral. Förteckningen över familjecentraler med adressuppgifter
och aktuell kontaktperson visar även på att de flesta är medlemmar i FFFF, men inte alla! Genom
att besöka menyn regionala nätverk och klicka på en blåmarkerad familjecentral kan man också få
mer information om den aktuella familjecentralen från respektive kommuns eller landstings
hemsida. Denna information återfinns på hemsidan www.familjecentraler.se, avdelningen
Regionala Nätverk.
Många av landets regioner har även i år genomfört regionala nätverksträffar med bland annat
följande teman:
jämställt föräldraskap
barnkonventionen
styrgrupp kopplat till teamet
anknytning

Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller för att främja det
förebyggande arbetet och samverkansprocessen inom familjecentralen.
En seminariedag om ”Barnhälsovårdens roll på familjecentral” anordnades i Stockholm 29
mars 2012, ca 100 BVC-sjuksköterskor deltog. På förmiddagen hölls föreläsningar om
teamarbete, arbetet med nya nationella riktlinjer för barnhälsovården samt en studie om sårbara
familjers kontakt med BHV. Ett exempel gavs även på samverkan runt ”Tidig upptäckt av
särskilda behov” från Familjecentralen Dalvik i Jönköping.
Eftermiddagen bestod av samtalscaféer med gruppdiskussioner utifrån frågorna:
Vad är unikt med att jobba med BHV i en familjecentral i förhållande till traditionell BVC? Vilka
utmaningar finns för BHV i ett teamarbete? Vad är det vi har att erbjuda från BHV när det gäller sårbara
familjer? Vad gör skillnad? Tänk att ni ska anställa en BVC-sjuksköterska på Familjecentralen. Vad ska stå
i annonsen?
Det framkom tydligt att om BHV finns integrerad i en familjecentral ges större flexibilitet och
möjligheter att möta olika behov. Det blir enklare för familjen till rätt stöd på lätt sätt.
På FFFF:s hemsida www.familjecentraler.se finns dokumentationen från dagen.

Verka för att olika kulturella aktiviteter ska ingå i familjecentralernas
verksamhet
Föreningens kassör, till professionen bibliotekarie, har ansvarat för att samla in och skapa en
idébank av de olika kulturella aktiviteter som finns på landets familjecentraler. Den finns på
föreningens hemsida. Det gör också olika litteratur- och lästips, som uppdateras kontinuerligt.
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Forskning och utvärdering
Styrelsens ambition har under flera år varit att på olika sätt underlätta för medlemmar och andra
intresserade att kunna ta del av aktuell forskning och utvärdering om familjecentraler. På
hemsidan läggs alla nya rapporter ut kontinuerligt. Under 2013 finns planer på att få en närmare
koppling mellan styrelsen och forskare. Syftet är dels att få möjlighet att bidra med idéer till ny
forskning dels att få stöd i att kunna presentera aktuell forskning på ett mer lättillgängligt sätt.

Delta i konferenser, nätverk mm för spridning av kunskap och information
om familjecentralernas arbete
Under 2012 har representanter från föreningen medverkat och deltagit i flera konferenser och
möten runt om i landet.
SKL nätverk för att stärka barnens rättigheter
FFFF har sedan tre år tillbaka medverkat vid SKL’s nätverk för att stärka barnrättsfrågor. Målet
med nätverket är att flytta fram positionerna när det gäller arbetet med att förverkliga barn- och
ungas rättigheter genom ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Andra viktiga områden för
nätverket är hälsofrämjande och förebyggande satsningar med fokus på barn och ungas hälsa och
livsvillkor. Representant för föreningen är Marie Cesares Olsson.
Årets två träffar handlade om:
• Aktuella barnrättsfrågor från nationella aktörer, bland annat Socialdepartement och
Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barn- och
elevombud, Riksidrottsförbundet, lokala och regionala exempel på praktiskt arbete
• Hälsoenkäter till barn och unga
• Resultat från patientenkäter
• Ungdomsstyrelsen informerar
• Senaste nytt från Handslaget
Konferens Nordens Barn – Tidiga insatser för familjer
FFFF fanns representerad på konferensen Nordens Barn – Tidiga insatser för familjer, 3-4
december i Stockholm. Arrangör var Nordens Välfärdscenter, på uppdrag av Nordiska
ministerrådet.
Ur programmet: Det senaste inom risk- och skyddsforskning, Goda exempel på tidiga insatser,
Familjecentraler – en arena med potential och Så kan barn och unga komma till tals.
För mer information och dokumentation från konferensen – gå in på
www.nordicwelfare.org/nordensbarn. Ordförande Tinna Cars-Björling deltog i konferensen.
Deltagande i referensgruppsmöte på Socialstyrelsen i projektet "Stärka hälso- och
sjukvårdens, samt tandvårdens arbete vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att
fara illa"
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga, sammanställa och sprida kunskap som kan stödja,
underlätta och förbättra hälso- och sjukvårdens arbete när det gäller att uppmärksamma, bemöta
och ta hand om barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Även tandvårdens roll i
arbetet med att uppmärksamma barn och unga som far illa ska beaktas i uppdraget. Projektledare
är Ulrika Nygren. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september
2013. Målet med projektet är att ta fram ett vägledningsdokument för hälso- och sjukvården samt
tandvården som stöd i arbetet med att upptäcka, uppmärksamma, korrekt handlägga samt bemöta
och ta hand om barn (0-18 år) som far illa, misstänks fara illa eller riskerar att fara illa. FFFF
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inbjöds att delta i ett av två referensgruppsmöten med syfte att ta del av berörda myndigheters
och ideella organisationers kunskaper och synpunkter.
Ordförande Tinna Cars-Björling representerade föreningen.
Bokmässan 2012 i Göteborg
Inger Malm har representerat föreningen på bokmässan i september 2012 utifrån såväl aktuella
seminarier som litteraturbevakning. Temat för årets bokmässa var ”Norden”. Många seminarier
innebar samtal mellan författare och illustratörer.
”Vägen till små barns inre världar” gav en presentation av de 3 böckerna om Kanel och Kanin,
som har Ulf Stark som författare och Charlotte Ramel som illustratör. En barnlyrik och barnvers
med illustrationer som gemensamt skapar berättelser!
I flera seminarier deltog Hugo Lagercrantz och talade om hjärnans utveckling och stimuli via
språk, dialog och litteratur. I ”Från joller till frispråkighet ” deltog han tillsammans med Anette
Eliasson, Kerstin Rydsjö och Astrid Frykmark med Gunilla Kindstrand som moderator.
BRIS höll ett seminarium ”Jag mår skit – hjälp mig”, som utifrån en nyligen presenterad rapport
starkt underströk barns behov av att få komma till tals, att få prata. Vi vuxna behöver våga stanna
upp och fråga och lyssna igen. Vad vill exempelvis det bråkiga barnet få sagt?
Under rubriken ”Att skriva som man pratar” samtalade Rose Lagercrantz och Eva Eriksson
utifrån det gemensamma arbetet med ”Mitt lyckliga liv” och ” Mitt hjärta hoppar och skrattar”
som handlar om Dunne och Ella-Frida – skratt och gråt i samma kropp.

Internationellt utbyte
Eurochild
För två år sen blev FFFF medlem i organisationen Eurochild (www.eurochild.org). Under året
har Marie Cesares Olsson medverkat vid årsmötet i Bryssel. Årsmötet hade fokus på att
strukturera och tydliggöra arbetet inom Eurochild då nätverket har fördubblats under de senaste
åren. Nu har Eurochild fem arbetsgrupper. En övergripande som handlar om strategier och
ramverk och fyra mer tematiska arbetsgrupper:
•
•
•
•

Barns delaktighet
Skola och vård riktat till små barn
Familj och föräldrastöd
Barn inom institutionsvård

FFFF medverkar i arbetsgruppen Familj och föräldrastöd som har målet att:
•
•
•

Fortsatt stimulera till att nätverka och möjliggöra erfarenhetsutbyte.
Vara remissinstans till EU-komissionens olika policyförslag samt deras arbete kring att
ge ekonomiskt stöd till olika projekt.
Inspirera medlemmarna att aktivt engagera sig i utvecklingen av lokala, regionala och
nationella riktlinjer och ramar kring familj och föräldrastöd.
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Europeisk föräldrastödskonferens – Think Parents
Den första europeiska föräldrastödskonferensen gick av stapeln i Haag, Holland, i oktober.
Temat för konferensen var:
•
•
•

Forskning och praktik
Utveckling av policys och ramverk
Service, samverkande och integrerat arbete

Det var 170 deltagare på konferensen som lyfte fram att föräldrastöd är ett viktigt och växande
område vad det gäller yrkesutövning, forskning och politik i hela Europa. Konferensen erbjöd ett
multiprofessionellt och tvärvetenskaplig forum för forskare, praktiker och beslutsfattare. Syftet
var att dela åsikter och erfarenheter genom att ordna fem plenarsammanträden, 14 workshops, 34
utställningar och andra informella sociala mötesplatser.
Förutom att delta vid Eurochilds styrelsemöte och i den första Europeiska föräldrastödskonferensen som nämns ovan, har FFFF stöttat med erfarenheter från Sveriges arbete med
föräldrastöd. Vi har bland annat lyft in våra erfarenheter av föräldrastöd och barnperspektiv för
att stötta Eurochilds lobbyarbete som handlar om att barnfrågan ska ligga högt på EU agenda.
Framförallt till det land som har ordförandeskapet. Temat är att fortsatt hålla i familje- och
föräldrastödsarbetet trots svåra ekonomiska tider.
Studiebesök
Under året har FFFF tagit emot studiebesök ifrån Frankrike. Fransk TV ville göra en dokumentär
om lagstiftningen om anti-aga. De ville se familjecentralen som en arena för detta arbete och
träffa föräldrar för att bland annat diskutera om relationen mellan föräldrar och barn förändrats
på grund av lagstiftningen.
Mer information om samverkan med nationella och internationella organisationer finns på
hemsidan. Marie Cesares Olsson är den som i första hand representerar föreningen i det
internationella utbytet.
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