Seminarium Regionala kontaktpersoner vid Familjecentraler
Sätra Bruk 20 – 22 augusti 2014

Minnesanteckningar
Onsdag 20 augusti
För femte året i rad samlas FFFF:s regionala kontaktpersoner på Sätra Bruk i nära samarbete med
Stiftelsen Allmänna barnhus. I år fanns det med representanter ifrån i stort sätt alla län i vårt avlånga
land, endast Norrbotten och Västmanland saknades. Vi hoppas att de kan haka på till nästa år.
Kvällen inleddes med en kort presentationsrund och alla fick berätta om de utmaningar och
framgångsfaktorer som diskuteras på familjecentralerna just nu. Sammanställningen av dessa finns
bifogad i mailet

Jag och den så kallade Göteborgsmodellen
Kvällen avslutades med att Vibeke Bing summerade hela sitt engagemang, kunskap och
historik kring familjecentraler.
I mitten 1970-talet satt Göteborgs socialdirektör Ivan Ottosson och skrev på den nya
socialtjänstlagen. Lagen skulle ersätta den tidigare Socialhjälpslagen. Med den nya lagstiftningen
skulle det sociala arbetet förändras radikalt och synen på medborgarna helt förändras från hjälp till
service.
Även det förebyggande arbetet skulle få en skjuts framåt och i den andan tog socialdirektören
kontakt med sjukvårdsdirektören. (Göteborg var ett eget sjukvårdsdistrikt). Ivan Ottosson sade
ungefär såhär:

-

Inom sjukvården har ni en liten strimma förebyggande arbete som endast kostar
omkring 1 % av den stora budgeten. Denna lilla procent gör mycket stor nytta och
vänder sig till hela befolkningen. Jag syftar på mödra- och barnhälsovården. Vi skulle
behöva något liknande inom socialtjänsten. Varför inte integrera oss i er struktur?

Efter ett tag kom de överens. Om sjukvården bjöd på lokaler skulle socialtjänsten bjuda på
socionomer och även öppna förskolor (dessa låg under socialförvaltningen på den tiden). Så öppnade
Göteborgs första öppna förskola Flekis i Bergsjön i slutet av 1970-talet. Den låg tätt i anslutning till en
barnavårdscentral och centralt belägen i ett litet köpcentrum. Där började jag arbeta som
socialsekreterare som det hette på den tiden. Snart hade Göteborg omkring 50 öppna förskolor och
socionomer på alla barnavårdscentraler. Idag är Flekis en familjecentral med alla fyra benen.
Liknande projekt startade i flera kommuner. Bland annat Hagalund i Stockholm men Göteborg stad
var mest konsekvent med en förebyggande socialtjänst. Göteborgsmodellen blev förlaga till
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familjecentralerna. Jag är utbildad socionom och förskollärare. Efter 10 år i Bergsjön blev jag klar
över att det var ett folkhälsoarbete jag deltog i. Jag utbildade mig och tog en Master i
Folkhälsovetenskap på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg.
Folkhälsoinstitutet
I början av 1990-talet skulle Sverige få ett nationellt folkhälsoinstitut. De sk SNORP-länen dvs
Göteborg, Halland, Värmland och några till ansökte om att Barnhälsodelen skulle förläggas till
Västsverige och Göteborg. Jag sökte tjänsten som avdelningsdirektör på avdelningen för Barns Hälsa.
Tjänsten fick jag men det blev inget med Göteborg. Hela institutet skulle ligga i Stockholm. Jag blev
därför veckopendlare under 8 år.
Det rådde ekonomisk kris och svångremspolitik i början av 1990-talet. Arbetslösheten var hög och vi
fick stora flyktingströmmar. Kommunerna sparade pengar. Öppna förskolor och förebyggande arbete
lades ner. Till mig på Folkhälsoinstitutet kom ansökningar från yrkesgrupper, som jobbade med små
barn. Ansökningarna gick ut på ungefär samma sak. Kan man söka pengar för att arbeta tillsammans?
Då kanske pengarna skulle räcka längre resonerade man. Många ansökningar kom från barnmorskor,
som såg att det var möjligt att göra mycket mer för den blivande mamman, paret och den väntade
bebisen. Det medicinska arbetet behövde följas av psykosociala insatser. Men då måste de
samarbeta med andra yrkesgrupper – inte minst socionomerna. Nu hörde det till saken att jag hade
ganska lite pengar i min budget och inte några personresurser heller. Jag var så att säga
avdelningsdirektör för mig själv. Senare skulle jag få en kollega i Ulla Idenstedt, samordnande BVCsköterska i Stockholm.
De stora pengarna fanns på tobaks- och alkoholavdelningarna och på enheten, som jobbade med
HIV-aids. Därför tänkte också jag att om vi delar på resurserna räcker de längre. I stället för att
portionera ut småsummor bjöd jag in människorna bakom ansökningarna till en nätverksträff i
Leksand 1995. Under ett par dagar jobbade tre olika framtidsverkstäder parallellt för att komma fram
till en gemensam idé kring samverkan. När de olika framtidsverkstäderna var klara visade det sig att
de kommit fram till samma lösning. Man såg framför sig ett hus med tinnar och torn. Där skulle
blivande och nyblivna föräldrar kunna göra allt möjligt. Laga mat, vaccineras, lära sig om datorer och
bebisar. Där skulle finnas rådgivning av alla slag och cirkusföreställningar. En plats för samverkan.
Jag underhöll detta nätverk genom att ordna och finansiera konferenser, arbetsgrupper,
arbetsmaterial mm. Men när Folkhälsoinstitutet ändrade inriktning och skulle flytta till Östersund
sade jag upp mig år 2000. Då insåg vi i nätverket att ingen skulle samordna nätverket nationellt
längre. Så kom det sig att vi var några som snickrade ihop stadgar och bildade föreningen för
familjecentralers främjande. Det mesta skedde hemma vid mitt köksbord och det är svindlande att
sitta här idag och tänka tillbaka. Nästa år fyller föreningen 15 år.
Föreningen för familjecentralers främjande
Nu blev jag ordförande. Efter i fem år tyckte jag att det var dags att lämna över stafettpinnen till en
ny ordförande. Jag hade fått Allmänna Barnhusets Stora pris och kunde med hjälp av dessa medel
arrangera den första Nordiska familjecentralskonferensen år 2005 i Stenungsund. Det blev en stor
fest och avskedsföreställning. Konferensen pågick i fyra dagar och samlade 650 deltagare. Den gick
med vinst och jag kunde skänka, jag tror det var, 140 000 kronor till föreningen.
Resten av prissumman skänkte jag till en stiftelse som heter TFF. Genom stiftelsen har jag kunnat
påverka hur pengarna använts. Stiftelsen arbetar med freds- och framtidsforskning och under fyra år
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har ”mina” pengar legat till grund för ytterligare bidrag från EU och Arvsfonden. Temat har varit
integration och ett par familjecentraler har varit involverade. Bland annat har Familjens Hus i Malmö
haft en projektanställd Brobyggare (kulturtolk) som senare fått fast anställning i kommunen. Hon
heter Mahasen och har lyckats få kontakt med 36 arabisktalande familjer som nu får bättre stöd på
familjecentralen. En annan del har varit Familjecentralen Trädet i Göteborg. Deras arbete med
pedagogisk familjedokumentation har utvärderats och prövats på bland annat ensamkommande
flyktingbarn.
Familjecentralers utveckling
Sedan dess har jag varit involverad i familjecentralernas utveckling på många sätt. En period var jag i
Värmland och hjälpte till att få i gång familjecentraler i flera kommuner. En period var jag anställd av
primärvårdskansliet i Dalarna och lade grunden för familjecentralen i Falun. Och på den vägen är det.
Jag har handlett, föreläst och utvärderat. Bland annat medverkat i den stora utvärderingen av
familjecentraler i Västra Götaland. Efter den Nordiska konferensen i Stenungsund och en nordisk
Folkhälsokonferens i Kristiansand, Norge, har familjecentralerna varit en nationell strategi för bättre
psykisk hälsa i Norge. Det ena har lett till det andra. När Sverige var värdland för EU fick några EUländer också upp ögonen för familjecentraler. Jag hade då medverkat i ett seminarium å föreningens
vägnar. Sedan dess har jag följt utvecklingen av familjecentraler i Holland och Belgien.
Jag har skrivit några böcker i ämnet och undervisat familjecentralsarbetare såväl på Karlstads
Universitet och Kristianstads Högskola.
I höst skall jag hjälpa Agneta Abrahamsson att utvärdera självvärderingsinstrumentet, som många
prövat.
Reflektion
Familjecentralernas utveckling går framåt men det råder också motvind. Det finns hela tiden krav på
en orimlig bevisföring. Förebyggande arbete är svårt att utvärdera i traditionell mening. Man söker
hårda data och missar barn-, folkhälso- och medborgarperspektivet. Det känns horribelt om man
jämför med hur lättsinnigt kommunerna satsar stora pengar på stora arenor. Det handlar helt enkelt
om värderingar.
Jag tvekar inte att påstå att också folkhälsoarbetet genomgått en värderingsförskjutning.
Folkhälsoarbetet har lämnat det breda perspektivet om jämlika och gynnsamma levnads- och
livsvillkor till att sikta in sig på stöd och påverkan av den enskilda människans livsstil. Samma sak
gäller föräldrastödet. Det har fått politiskt genomslag. Men att ge stöd till enskilda föräldrar kan
aldrig sätta spår i folkhälsan om det inte finns en samhällsstruktur, som främjar likvärdiga
levnadsvillkor.
Folkhälsoarbete är politik och det speglar en politisk vändning. Vårdvalet är en sådan. Vårdvalet har
skapat mer eller mindre bra förutsättningar för att etablera familjecentraler. I Skåne gör politiken det
möjligt. I Jönköping är det riktigt bra. I Västra Götaland knarrigt, i Stockholm svårt.
Konsekvensen av detta och av många andra reformer är att barn lever under mer och mer skilda
villkor. Med ökande klyftor i levnadsvillkor följer vidgade hälsoklyftor. Just när det gäller
ojämlikheten har Sverige också fått kritik av FN:s kommitté för barnets rättigheter.
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I detta sammanhang vill jag bara markera det katastrofala i att Nordiska Högskolan för
Folkhälsovetenskap läggs ner. Ingen annan institution har så tydligt utvecklat det som på engelska
kallas CPH (Child Public Health), barnhälsovetenskap.
Jag skulle önska att vår förening hade kraft att lyfta dessa frågor och peta på politiken.
Familjecentralerna har en enastående kontaktyta genom att träffa en stor barnbefolkning. Då borde
vår röst vara stark.
Och skulle jag önska mig något för de befintliga familjecentralernas utveckling så är det att hitta bra
arbetsformer för att möta nyanlända barnfamiljer. Och det förstår jag att många familjecentraler
redan är i färd med.

Torsdag den 21 augusti
Vi började dagen med att titta på filmen Öppna förskolan – en arena för samverkan som Uppsala
kommun producerat. Den handlar om öppna förskolan, familjecentrerat arbetet och samverkan.
Filmen är ca 13 minuter lång, kostar 100:- och går att beställas via maria.norrmanerixson@uppsala.se

Hur omsätter vi barnkonventionen på familjecentralen?
Susanne Swärd, verksamhetschef på Rättighetsfokus och är barnrätts strateg i landstinget Kronoberg
leder oss genom dagen i vårt arbete med barnkonventionen enligt upplägg, se nedan. Alla
PowerPoints bilder bifogas dokumentationen.
Upplägg





Praktiskt hur man blir barnrättsbaserad i sitt yrke
Översikt av innehåller i barnkonventionen utifrån familjecentralens horisont
Mycket diskussioner med varandra
Alla välkomnas att ställa frågor

Susanne inleder med barnkonventionens BKk) bakgrund. Även BK i svensk lag och utredningen om
barnkonventionen ska bli lagstiftningen. Utredningen ska vara klar i mars 2015. Vi har också fått tagit
del av ett verktyg/hjälpmedel (HANDEN) för hur vi ska lyfta med oss BK i vårt dagliga arbete.
Tummen upp – barnets bästa - artikel 3
Pekfingret – delaktighet - artikel 12 (lockande pekfinger, om barnen själv vill)
Långfingret – Icke-diskriminering - artikel 2
Ringfingret – Prioritering och ansvar – artikel 2
Lillfingret – Information – artikel 42
Hela handen – Hela barnets utveckling och livssituation – artikel 6
Hela handen hälsar = be om hjälp och råd (samverkan)

Vi har diskuterat frågor som:






Hur diskuterar vi barnets bästa?
När diskuterar vi barnets bästa?
Vem ansvarar för att göra barn delaktiga hos oss?
Hur tar vi tillvara på barnens åsikter?
Hur bemöter vi barn utifrån:
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Ålder
Kön samt sexuell identitet/läggning
Etnisk bakgrund och språk
Religiösa och kulturella uttryck
Funktionsnedsättning
Hur kan vi se BK som en del av allt som pågår på familjecentralen istället för en fristående
aktivitet?
 Vilka utmaningar och möjligheter ser vi i samarbetet med varandra runt barn?
 BK genererar barnets rättigheter och ansvar. Ofta använder vi skyldigheter vilket blir lite fel.

Rättigheter

Ansvar

Du ska inte bli mobbad

Du ska inte mobba andra

Du ska ta in information på nätet

Du har ett ansvar att inte sprida information som
kränker andra

Susanne tipsar om ett föräldrastödsmaterial utifrån BK som Landstinget Kronoberg har tagit fram. Ett
material som ska ge föräldrar kunskaps om BK. Materialet kan också vara ett stöd utifrån BO material
Viktigast av allt. Materialet finns att ladda ner via pdf på landstingets Kronobergs hemsida. Det går
också att beställa via susann.sward@ltkronoberg.se. Cirka pris 100:Barnkonventionen har delat upp de 51 artiklarna till fem områden/teman.






Rätt att utvecklas som person
Rättigheter i familjen
Sociala rättigheter
Rätt till sin identitet
Skydd mot våld och övergrepp

Avslutande citat
Att vara barnrättsbaserat är inte komplicerat det är strukturerat!
Hur kan jag arbeta vidare med barnets rättigheter utifrån min yrkesroll på familjecentralen?






Lyfta med handen hem till verksamhet och börja i det lilla
Att BK är inkluderad i verksamhetsberättelsen
Foton från öppna förskolan sätt upp i ramar och man kopplar artiklar till de olika
”tavlorna”
Använda kortleken i föräldragrupper

Kontakt till:
susann.sward@rattighetsfokus.se
0768-654 356
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Lästips!
www.barnombudsmannen.se – bl.a. materialet Viktigast av allt
www.crin.org (childrens rights information centre). En databas / kunskapsbas om vad som är på gång
kring BK och kommenterar om BK från olika organisationer.
www.rattighetsfokus.se – Där kan man få tips om barnrättsbaserad beslutsprocesser - hur man ska
tänka i beslutsprocesser i olika verksamheter utifrån ett BK perspektiv.
www.nka.org – Nationellt kunskapscentrum för anhöriga
www.allmannabarnhuset.se – BRA-samtal
(www.jagvillveta.se) – Brottsofferjouren och barnombudsmannen står bakom denna. Ska lanseras
hösten 2014.

Professionernas olika roller på familjecentralen – var står vi idag och hur går
vi vidare?


Socionomerna:

Det känns nu angeläget att sprida rapporten, ”Oj så bra att ni finns”, samt att ge varandra idéer om
hur och var rapporten kan användas. Här följer några förslag som framkom i gruppdiskussionen:
Nationell nivå: sprida rapporten på Socialchefsdagarna och Socionomdagarna. Kontakta
socionomprogrammen i landet – specifikt Örebro universitet som arrangerar distansutbildning om
hälsofrämjande och förebyggande familje- och föräldrastöd.
I de regionala nätverken: ordna en socionomträff i ditt regionala nätverk och diskutera rapportens
innehåll tillsammans, samt hur ni kan sprida den till beslutsfattare och kollegor.
Styrgrupps/ledningsnivå: gå igenom rapporten tillsammans på nästa möte, diskutera innehållet
utifrån resursfrågor och målsättning.
Verksamheternas nämnder: uppvakta nämnderna med rapporten och diskutera resursfrågor,
förutsättningar och målsättning.
FC-nivå: Läs tillsammans och gå igenom rapporten på er familjecentral som ett led i att skapa
förståelse för varandras professioner.
Hemsidor/länkar: Kontakta SSR och Vision för att göra rapporten tillgänglig på fackens respektive
hemsidor. Ny flik på FFFF:s hemsida för att samla idéer på hur rapporten kan användas?
FFFF:s styrelse ansvarar tillsammans med de regionala ombuden för att sprida rapporten ut i våra
nätverk. Styrelsen tar ansvar för spridningen på nationell nivå, kontakter med socionomprogram och
fackföreningar. Styrelsen ska ansvara för revidering av rapporten.
Önskemål finns också om att styrelsen åter ska väcka frågan om att genomföra en
enkätundersökning om socionomerna situation och förutsättningar runt om i landet.
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Pedagogerna:

Arbetet med att slutföra rapporten är på gång och en referensgrupp utsågs.



BVC och BMM:

BVC/BMM gruppen diskuterade hur man skulle gå vidare efter sin respektive BVC/BM dagar. Vi
enades om att arbeta vidare med en modellbeskrivning av vad som finns nedskrivet kring våra
verksamheter i dagsläget. Det pågår ett arbete med den nationella målbeskrivning för
sjukskötersketjänstgöring inom BVC, kontakt har tagits med de som gör detta arbete för att även ta
del av det arbetet. Gunnel tog på sig att göra ett första utkast av denna sammanställning. Planerna
är att försöka se om det går att göra något gemensamt för BVC/BMM.

Fredag den 22 augusti
Självvärdering – ett instrument för kvalitetssäkring
Lotta Lilja och Marie Hjälmarö, Regionförbundet i Jönköping
Se bifogat

"SAM-verkstad” - Start av ett nytt projekt kring levnadsvanor vid landets FC.
Bo Brantefors
Se bifogat

Styrelsen har ordet
Under fikarasten innan styrelsen tar ordet får alla deltagare fördela tre ”pluppar” på de mål som
finns formulerade i föreningens verksamhetsplan. Syftet är att styrelsen ska få input i vilka områden
som de regionala kontaktpersonerna anser vara viktigast att fokusera på.

Organisationsbild FFFF
Marie Hjälmarö presenterar en bild av hur FFFF är organiserat
Se bifogat

Redovisning av prioriterade områden
Anna-Maria går igenom hur deltagarna har fördelat sina ”pluppar”. De områden som anses vara
viktigast att fokusera på är;



Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller (16st)

Detta är den viktigaste punkten enligt pluttarna och det är just här med som det händer mycket.
Socionomernas rapport ”Oj så bra att vi finns” kom ut under förra året och ska nu spridas i landet.
Pedagogernas roll på FC är under arbete och vi bildade en referensgrupp som ska vara till hjälp för
dem som skriver på rapporten.
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Arbeta för nationellt/regionalt ansvarstagande (15st)

De regionala kontaktpersonerna tycker det är viktigt att styrelsen fortsätter att uppvakta politiker
och tjänstemän på styrande poster utifrån att få till stånd ett nationellt ansvarstagande av
familjecentraler i Sverige.



Stimulera till fortsatt utveckling av regionala medlemsnätverk (12st)

Här kom Sätra bruksdagarna upp som en viktig sammankomst där vi kan träffas och bilda nätverk
nationellt. Här får man kunskap och inspiration för att gå hem och jobba vidare på regional nivå med
nätverksbyggandet och sprida ny kunskap till övriga familjecentraler i sitt län/region.



Forskning och utvärdering (10st)

Detta är också ett område som vi ska fortsätta att prioritera. Nu under hösten kommer en
utvärdering att bli klar vad gäller Agnetha Abrahamssons självvärderingsinstrument som har
finansierats av föreningen.



Konferens (6st)

Det var inte många pluttar på konferens men det förklarades med att de bara hade tre pluttar att
sätta ut och det känns som att konferensen är ”säkrad” så den behövda man inte prioritera med en
plutt.



Internationellt erfarenhetsutbyte (0st)

Det var ingen som tyckte detta var prioriterat område men det var också så att man inte riktigt visste
vad som menades med punkten. Marie CO som är föreningens kontaktperson i Eurochild berättade
mer om arbetet och vad hon berättade finns att läsa under punkten Eurochild.



Verka för att olika kulturella aktiviteter ska ingå i FC verksamhet (0st)

Detta var inget högprioriterat område men det visa sig att det inte riktigt framgick vad som menades
med detta område så vi förtydligade det något men erkände samtidigt att sen Sirpa avgick från
styrelsen har det inte varit ett område som arbetats med. Det gick ut en efterlysning om nya krafter
som kan arbeta med detta område bland alla regionala kontaktpersoner.



Förslag på nya områden
-

Spridning av kunskap/forskning ”kunskapssammanställning”
Utarbeta ett gemensamt FC-dokument utifrån professionerna 1+1+1=5

Eurochild
Bakgrund – varför är vi med? Vi har nu varit medlemmar i Eurochild i fyra år och delaktiga i
arbetsgruppen ”Familj och föräldrastöd”. Vi valde att gå med i Eurochild för att styrelsen ska få input
från omvärlden, ta del av forskning och utvärdering, för att vi i vår tur ska kunna vidareförmedla via
konferens och hemsidan.
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På gång just nu i samarbetet med Eurochild är att vi varit delaktiga i en dokumentation som kallas
positionspapper med syfte att lyfta fram olika utvärderingssätt och ge en bättre helhetsbild om vilka
olika möjligheter det finns för att utvärdera familj- och föräldrastödsarbetet. Dokumentationen ska
vara klar i anslutning till årets Eurochild konferens i Rumänien i november i år.
Vi har också fått positivt besked från Eurochild att vi får vara med och författa ett kapitel till en
handbok som ska ta fram i EU-kommissionens strategi – Att investera i barn. Vi har fortfarande en del
praktiska frågetecken om finansieringen. Går allting i lås så kommer Vibeke Bing att vara
huvudförfattare.

Utvärdering av familjecentraler
Tinna informerar om statens uppdrag att utvärdera familjecentralerna. Uppdraget kommer från
Socialdepartementet (handläggare Jenny Munkelt) och det är företaget Ramböll som ska genomföra
utvärderingen. Tinna har haft kontakt med Emma Sterky på Ramböll. Hon har skickat ut en förfrågan
om kontaktuppgifter på personer som ska få en enkät utsickad till sig. De flesta regionala
kontaktpersoner har fått förfrågan och skickat den vidare. Emma kommer att skicka ut en
påminnelse. Utvärderingen ska vara klar och rapporteras till regeringen den 31 oktober. (Snabba
ryck!) Förutom en enkät vill Ramböll också göra några fallstudier på några familjecentraler utifrån de
kategorier; goda exempel, nedlagda familjecentraler och kommuner/landsting där det finns ett
motstånd till att starta familjecentraler.
Tinna får flera förslag på familjecentraler utifrån de olika kategorierna och förmedlar dem vidare till
Ramböll.

Bidrag till skrift ”Ungas syn på ett Tobaksfritt Sverige
I samarbete mellan Hälsoäventyret i Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län ska en skrift tas fram
där barn och unga får göra sina röster hörda om hur de vill skapa ett tobaksfritt Sverige. Tinna har
blivit erbjuden att skriva i inledningen – som representant för FFFF. Tinna läser upp sitt bidrag och får
några kloka synpunkter med sig att göra några justeringar i texten.

Hemsidan
Inger Öberg informerar om ett pågående arbete i styrelsen som ska utmynna i en ny hemsida med
bättre layout och struktur.
Styrelsen återkommer med mer information längre fram.

Konferensen 2014
Tinna informerar om att dokumentationen från årets konferens i Östersund snart är klar och inom
kort kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med utvärderingen. Tyvärr fanns inte utrymme
(som vid tidigare Sätradagar) att ägna tid att diskutera och analysera konferensen tillsammans. Vi får
förlita oss på utvärderingen inför planeringen av kommande konferens.

Konferensen 2015
Marie informerade om nästa års konferens som kommer att gå av stapeln i Göteborg på Svenska
Mässan 19-20 maj 2015. En Regional arbetsgrupp håller på att bildats med representanter från:
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FFFF:s styrelse, VG-regionen, Göteborgs stads folkhälsoarbete, Länsstyrelsen, Hälso- och
sjukvårdskansliet, Familjecentralernas regionala kontaktpersoner från Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad
och Skaraborg.
Temat till konferensen är inte spikat men det ska harmonisera med FFFF:s medlemmars behov
tillsammans med VG: regionens strategi:
•
•
•
•
•
•

Jämlik hälsa
Social hållbarhet
Trygga och goda uppväxt villkor
Jämlika och jämställda livsvillkor
Delaktighet
Goda levnadsvanor

Förslag på tema
Familjecentralen som hälsofrämjande arena – lever vi upp till det?
Jämställt, jämlikt, levnadsvanor på ett ben och styrning och ledning på det andra

Föreläsare
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Forster
Jag törs inte…., Fem gånger mer kärlek
Bo Hällskog
Problemskapande beteende
Petra Krantz Lindgren och pratar om ”Med känsla för barns självkänsla”
Mats Trondman
Rebecka Popenoe Kultur och hälsa
Susanne Pettersson Idrottspsykolog
Ulrika Westrup
Gränsöverskridande chefsskap
Mona Göransson
Alkohol

Moderator
• Ralf Horud
Andra områden
•
•
•
•
•

Styrning och ledning
Stress i föräldraskapet
Stress hos barn
Att ha en spännande paneldebatt såsom i Östersund med att en person var för
surugatmammor och en var emot.
Delaktighet – kan vi få med föräldrar på scenen som berättar om vikten för dem av FC

Kurs
Marie Cesares Olsson gör reklam för kommande utbildningar ”Förebyggandets konst – föräldrastöd
7,5 poäng, på grund – eller avancerad nivå. Utbildningen ges vid Örebro universitet, Institutionen för
hälsovetenskap och medicin. Se mer information på FFFF’s hemsida.
OBS! Anmälan senast den 5 september 2014.
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Ny arbetsgrupp inför Sätradagarna 2015
Ylva Söderlind ska snarast möjlighet få fram besked om vi har möjlighet att vara på Sätra Bruk även i
augusti 2015. Vi hoppas och utgår från det och en ny arbetsgrupp för planering av Sätradagar 2015
utses och det blev Inger Malm, Christine Lennartsson, Ulla-Britt Lundberg, Marianne Prosell och Lotta
Lilja från styrelsen. Ylva Söderlind är värd/sammankallande som tidigare.

Tinna och Ylva avslutade mötet och dagarna med att samfällt tacka för
innehållsrika och inspirerande dagar och önska alla välkomna tillbaka nästa
år!
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