
 

 

Föreningen För Familjecentralers Främjande 
är ett dynamiskt och inspirerande forum för att 
utbyta erfarenheter, kunskap och diskutera 
tankar och idéer för alla som arbetar på 
Familjecentraler. Styrelsen representerar alla 
de professioner som arbetar på en Familjecentral.

Föreningen stödjer utvecklingen av varje 
professions yrkesroll för att främja förebyggande 
och samverkande processer i Familjecentraler, 
håller årligen en nationell konferens, ökar utbytet 
av erfarenheter mellan forskare 
och praktiker, uppmuntrar utbyte med andra 
europeiska länder, stödjer samordningsinsatser 
i de regionala nätverken. 
 
Föreningen har både kollektiva och enskilda 
medlemmar som representerar de �esta 
Familjecentraler.

www.familjecentraler.se

kontakt:
info@familjecentraler.se
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Vad är en Familjecentral?

“En familjecentral är en verksamhet som riktar 
sig till föräldrar och deras barn. 
Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt 
och tidigt förebyggande. En familjecentral bör 
minst innehålla mödra- och barnhälsovård, 
öppen förskola och socialtjänstens inriktning 
mot förebyggande arbete.

På en familjecentral arbetar �era olika yrkeskate-
gorier såsom barnmorskor, distriktssköterskor, 
förskollärare och socialsekreterare. De samverkar 
för att erbjuda så god service som möjligt till 
barnfamiljer. På Familjecentralen kan även 
hälsovetare, bibliotekarier, familjerådgivare, 
fritidsledare, psykologer och läkare arbeta.
 
Det som är kännetecknande för verksamheten 
är att huvudmännen, till exempel kommun och 
landsting, samordnar sina resurser för att 
möjliggöra en tvärfacklig samverkan.”
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Familjecentralen – en mötesplats.

Familjecentraler erbjuder barn och deras föräldrar 
en god start. Det är en öppen, vänlig och trygg 
plats där barn kan leka och utvecklas. 
Det är också en plats för föräldrar att umgås och 
utbyta erfarenheter. 

En familjecentral är en mötesplats för familjer 
i ett bostadsområde eller en kommun. Grunden 
för verksamheten är mödra- och barnhälsovård 
i samarbete med Öppen Förskola och förebygg-
ande socialtjänst. 
Där allt är samlat under samma tak. 

Barnkonventionen är vägledande för allt arbete 
på Familjecentraler. Det huvudsakliga målet är
att stimulera utveckling och hälsa för barn och 
föräldrar, att stödja och stärka föräldrars omsorgs-
förmåga, 

att utveckla barn och föräldrars sociala nätverk, 

att vara en mötesplats för barnfamiljer,

att utveckla arbetsmetoder som engagerar 
barn och föräldrar,  

att tidigt identi�era fysiska, psykiska och 
sociala riskfaktorer,

att uppmuntra till ett jämlikt föräldraskap,

att utveckla tvärprofessionellt samarbete mellan 
olika verksamheter,

att vara ett informations- och kompetenscenter,

att ge kunskap som bygger på beprövad
erfarenhet samt vetenskaplig kunskap 
och evidens.

 


