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Strategi för inrättande av minst en
familjecentral eller
familjecentralsliknande
verksamhet per kommun

Vem är jag och vad gör jag?

_________________________________
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Vad är en familjecentral
En familjecentral innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot
förebyggande arbete

__________________________________________________

Vad är en familjecentralsliknande
verksamhet?
En familjecentralsliknande verksamhet har två eller tre ben
och innehåller minst barnhälsovård och öppen förskola.

__________________________________________________________________________
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_________________________________

Bakgrund i Skåne
Familjecentraler är en politiskt prioriterad fråga i Skåne sedan många år
Region Skånes Policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter
beslutades år 2008 - som styrdokument och grund för avtal mellan Region Skåne och
Skånes kommuner
I samband med att Hälsoval Skåne infördes år 2009 ville Region Skåne ytterligare
stimulera bildandet av familjecentraler

Beslut att revidera familjecentralspolicyn tillsammans med Kommunförbundet Skåne
togs i Regionalpolitisk samverkansgrupp vård och omsorg under hösten 2013
Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne klar 2014
_________________________________________________________________
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Lokalt samverkansavtal
– familjecentralens gemensamma ansvar
•
•
•
•
•

Barnets rättigheter
Samtidighet per vecka
Gemensamt föräldrastöd
Delaktighets- och inflytandearbete
Gemensam utvärdering av samverkan på familjecentral

________________________________________________________

Syfte med familjecentral?

Att erbjuda en mötesplats med tillgång till ett samlat och
lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där
arbetet genomsyras av barnets perspektiv, där barnets och familjens
bästa sätts i centrum.
Familjecentralen ska vara den självklara mötesplatsen för föräldrar
att söka hjälp och stöd på, och EN väg till hjälp på rätt nivå för
familjen som alltid ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor.
________________________________________________________
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Familjecentralen verkar hälsofrämjande genom att
•
•
•
•
•
•

finnas tillgänglig som nära mötesplats
stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
erbjuda lättillgängligt stöd
vara ett kunskaps- och informationscentrum
utveckla god service

________________________________________________________

FC är en viktig arena för att:
• få till samverkan i stort – specifikt gott samarbete mellan kommun och hälso- och
sjukvård
• garantera och utveckla det framtida föräldraskapsstödet
• jobba med integrationsarbete – brobyggare/kulturtolkar
– Vid systematisk integrationsarbete – ökat antal familjer till FC – Familjerna
upplever sig mer integrerade
• sprida information kring föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt
• hälsofrämjande arbete – genom att bl.a. sprida kunskaper om anknytning,
bemötande, goda levnadsvanor och vara en ”förebild” inom olika områden.

Slutrapport- En vinst för alla (FHI) sammanfattande analys och goda exempel

______________________________________________________________________
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Vad säger rapporterna om FC som en arena med
stor potential
• Möter alla blivande och nyblivna föräldrar
• Erbjuder ofta både generellt och riktat föräldrastöd
• Genom universella insatser når FC även familjer som behöver mer
stöd
• Tvärprofessionell samverkan
• Möjligheter till tidig upptäckt och samverkan för att rätt insats i rätt
tids sätts in.
• Struktur finns för att smidigt kunna hänvisa till annan
profession/verksamhet vid behov
Slutrapport- En vinst för alla (FHI) sammanfattande analys och goda exempel

__________________________________________________________

Vad säger rapporterna om mervärdet av samverkan?
•

Den främsta vinsten med samverkan inom en familjecentral är att den ökar förmågan
att tidigt upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer
Familjecentralen får därmed en möjlighet att bidra till ett socialt hållbart
samhälle genom att minska den ojämlika hälsan i befolkningen

(Socialstyrelsen2007)

•

Fler anmälningar till socialtjänsten från BVC som ingår i familjecentral jämfört med
vanlig BVC.

(Region Skåne 2013, Jönköping 2014)

•

Mer samverkan med socialtjänsten

(Region Skåne 2013, Jönköping 2014)
_________________________________________________________________________________
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Idag finns 29 familjecentraler eller familjecentralsliknande
verksamheter
fördelade på 17 av Skånes 33 kommuner

Regionalt nätverk för familjecentraler i
Skåne
Eftersom familjecentraler inte är självständiga enheter utan har sin organisatoriska
tillhörighet hos respektive huvudman saknas det ett tydligt samlat utvecklingsansvar på
både kommunal och regional nivå. I Skåne har därför ett regionalt nätverk för
familjecentraler bildats.

Syfte:
att i samverkan stödja det hälsofrämjande arbetet och
utvecklingsarbetet på Skånes familjecentraler
•
•
•
•

Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
FFFFs fyra regionala kontaktpersoner
Kunskapscentrum för barnhälsovård
______________________________________________________

7

2016-09-26

Påståenden att reflektera över
• Genom att erbjuda blivande föräldrar och barn och deras
föräldrar en mötesplats skapas förutsättningar för kontakt och
stöd mellan föräldrar, möjlighet till initiativ och aktiviteter i
föräldragruppen, eget ansvarstagande och ökad trygghet i
föräldrarollen.

• Genom att samla verksamheter, under samma tak, som har
det gemensamma uppdraget att på olika sätt ge stöd i det
blivande och nyblivna föräldraskapet skapar vi en verksamhet
som ger kvalitets-, tids- och ekonomiska vinster.

__________________________________________________

Kontakter
Anna-Maria Troedsson anna-maria.troedsson@kfsk.se
Inga-Lill Rohdin inga-lill.rohdin@skane.se
Nicholas Burman nicholas.burman@skane.se

Länk till information och dokumentation
http://www.skane.se/familjecentraler
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-socialhallbarhet/familjecentraler/
http://www.familjecentraler.se

8

