
 
 

 
 

Nationell familjecentralskonferens 16-17 maj 2017, Gavlerinken Arena, Gävle 
 
EN VÄRLD I FÖRÄNDRING – om integration, relationer, bemötande 
 
PROGRAM 
Upptakt/mingel på kvällen den 15 maj 
Erbjudande om upptakt/mingel på Konserthuset i Gävle måndag 15 maj kl 19.00 till en 
kostnad av 350 kr utöver konferensavgiften. Se anmälan. 
 
Tisdag 16 maj 
Moderator: Monica Blomberg 
8.00 - 9.00 Registrering. Kaffe/te och 

smörgås 
 

9.00 - 9.45 Inledning med 
underhållning 

Barn och föräldrar under ledning av Barbro 
Eriksson 
Politiker, Gävle kommun 
Hannah-Karin Linck, regionråd, Region 
Gävleborg  
Åsa Pettersson, ordf FFFF 

9.45 – 9.55 Moderatorn har ordet. 
Praktisk information.   

Monica Blomberg, moderator 

09.55 – 10.45 Kulturmöten - att förstå 
andras verkligheter - 
grunden för bemötande 
och empati. 

Gillis Herlitz 

10.45 – 11.15 Paus med kaffe/te/frukt  
11.15 – 12.15 Forts Kulturmöten…… Gillis Herlitz 
12.15 – 13.15  Lunch  
13.15 – 14.30  Årsmöte  Inledning av Lovisa Kim, Myndigheten för 

Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) 
14.30 – 15.00 Kaffe/te   
15.00 – 15.45 Parallella valbara 

föreläsningar 
Pass 1-5, se nedan 

15.45 – 16.00 Förflyttning  
16.00 – 16.45 Parallella valbara 

föreläsningar 
Pass 6-10, se nedan 



 
 

 
 

16.45 Dagens program är slut   
19.00 -  Middag med underhållning  

 
Onsdag 17 maj 
8.30 – 8.45 God morgon! Reflektioner 

från gårdagen och 
information om dagen. 

Monica Blomberg, moderator 

8.45 – 9.25 Barnkonventionen – en 
folkrättslig lag och snart 
svensk lag? Hur kan vi följa 
den i praktiken? 

Lisa Skiöld 
 

9.25 – 9.35 Information inför 
dialogkafé 

Åsa Ranung  

9.35 – 9.50 Förflyttning till respektive 
kafélokal  

 

9.50 – 11.20 Familjecentralens roll som 
integrationsaktör 
Dialogkafé inkl kaffe/te 

Åsa Ranung, processledare  

11.20 – 11.35 Förflyttning  

11.35 – 12.35  Den digitala världens 
påverkan på barn och på 
anknytning och relation 
mellan barn och föräldrar.  

Jonas Svensson 
 

12.35 – 13.35 Lunch   
13.35 – 15.05 Om religionsmöten i 

världens mest 
sekulariserade land 

David Thurfjell 
 

15.05 – 15.30 Konferensen avslutas Ordförande FFFF 
 Matsäckspåse och kaffe/te 

till hemfärd 
 

 
 

  



 
 

 
 

Föreläsningar i plenum/dialogkafé 

Namn på 
föreläsningen 

Föreläsare Innehåll 

Kulturmöten - att 
förstå andras 
verkligheter - grunden 
för bemötande och 
empati. 

Gillis Herlitz 
Fil Dr Etnolog och 
antropolog. Mångårig 
utlandserfarenhet efter 
att ha arbetat för SIDA, 
UD och FN. Författare till 
10 böcker. Handledare 
och föreläsare. 

Föreläsningen berör frågor om 
bemötande och möten mellan 
människor. Ibland kan olika världar 
mötas och ge mycket bra resultat, men 
ibland uppstår stora problem i 
förståelse och tolkning. Hur kan man då 
agera och tänka för att skapa utveckling 
i stället för konflikt? 

Barnkonventionen – 
en folkrättslig lag och 
snart svensk lag? Hur 
kan vi följa den i 
praktiken? 

Lisa Skiöld 
Verksamhetschef 
Barnombudsmannen i 
Uppsala 

Utifrån arbete med barnets rättigheter 
lokalt i Uppsala kommun och landsting 
och de nya förväntningar som troligen 
kommer med ett lagförslag förmedlas 
konkreta tips på hur olika verksamheter 
kan stärka barnets rättigheter.  

Familjecentralens roll 
som integrationsaktör 
Dialogkafé 

Åsa Ranung 
Aktiv samhällsutveckling 
AB. 
Processledare med fokus 
på medskapande 
utvecklings- och 
förändringsarbete och en 
hållbar 
samhällsutveckling.  

FFFF:s styrelse behöver och vill ha 
argument och motiv för att kunna 
stödja frågan om FC:s roll som 
integrationsaktör på nationell, regional 
och lokal nivå.  
Deltagarna får samtidigt dela 
erfarenheter och fördjupa frågan om 
FC:s roll som integrationsaktör med 
varandra. Dialogen syftar till att skapa 
förutsättningar för att alla deltagares 
kompetens ska tas tillvara. 

Den digitala världens 
påverkan på barn och 
på anknytning och 
relation mellan barn 
och föräldrar 
 
 
 

Jonas Svensson 
Twoact AB 
Jonas är grundare av ett 
företag som utvecklar 
applikationer mot psykisk 
ohälsa och genom sin 
samtalsmottagning har 
han haft hundratals 
klienter i egenterapi, 

Vi svenskar brukar gilla lagom, men när 
det kommer till skärmanvändning är vi 
extrema. 58 % av två-åringar i Sverige 
sitter med en surfplatta regelbundet. De 
flesta skolor och förskolor använder sig 
av datorer och surfplattor i 
undervisningen och en stor andel barn 
sitter dagligen framför en skärm 
hemma. Samtalsterapeuten Jonas 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

familjeterapi eller 
spelberoendebehandling. 
Jonas har genom åren 
varit anlitad som konsult i 
många ärenden med 
hemmasittare åt både 
socialtjänst och BUP. 
Jonas har bred 
arbetslivserfarenhet med 
bland annat 
självskadebeteende, 
neuropsykiatriska 
funktionshinder, våld, 
LVM, LVU, missbruk, 
ångestproblematik, 
spelberoende, 
kriminalitet, fobier och 
familjerådgivning. 

Svensson ger en djupare insikt i vilka 
nya sorters beteenden, beroenden och 
utmaningar detta för med sig för både 
barn, föräldrar och professionella i vår 
it-värld. 

Om religionsmöten i 
världens mest 
sekulariserade land 

David Thurfjell 
Religionshistoriker och 
professor i 
religionsvetenskap vid 
Södertörns högskola, 
Stockholm. 

I denna föreläsning diskuteras 
svenskarnas tvehågsna hållning till det 
kristna kulturarvet och vad detta får för 
konsekvenser i mötet med islam och 
muslimer. 

 

 

VALBARA PARALELLA FÖRELÄSNINGAR 

OBS! Pass 1, 2 och 3 är dubblerade = 6, 7 och 8 

     Pass Namn på 
föreläsningen 

Föreläsare Innehåll 

1.  Interkulturell 
kommunikation – en 
saltvattenfisk i 
sötvatten. 

Farhad Khaghani 
Verksamhetsansvarig, Noaks Ark 
- Småland och Halland, 
interkulturell kommunikatör, 
grundutbildad KBT-terapeut och 
sexualupplysare. 

Människor från olika kulturer 
hamnar ibland i situationer som 
kan vara svåra att tolka. Ofta 
betyder att vi behöver bli mer 
kulturellt medvetna för att kunna 
skapa bättre möten. Hur påverkar 



 
 

 
 

vår egen kultur kommunikationen 
med andra? 
Lyssna till en föreläsning av 
Farhad Khaghani och bli mer 
medveten om din egen kultur och 
få en större medvetenhet om hur 
svensk kultur kan uppfattas och 
missuppfattas. 

    

2.  Kvinnlig 
Könsstympning 
 
 
 
 

Sofia Backelin 
Barnmorska sedan 2005, arbetat 
med både förlossnings- och BB-
vård i Uppsala och Hudiksvall. 
Arbetar sedan 3,5 år på 
Familjecentralen i Söderhamn. 
Har skrivit två uppsatser om 
kvinnlig könsstympning samt 
föreläst i ämnet ett tiotal gånger. 

Information om vad kvinnlig 
könsstympning är, hur själva 
ingreppet går till, komplikationer, 
vilka motiv som ligger bakom och 
geografisk utbredning. 

    

3.  Ett barn – flera 
språk! Vad händer 
med 
språkutvecklingen? 

Laleh Nayeb 
Leg. logoped och doktorand. 
Specialområde: barn och 
flerspråkighet. Verksam inom 
barnhälsovården med inriktning 
metodutveckling sedan 2008 i 
Uppsala. Innan dess verksam 
som kommunlogoped i 7 år i 
Landskrona. 

 

Språkutveckling hos flerspråkiga 
barn. Hur vet vi när språket inte 
utvecklas som det ska? Kan vi 
tidigt hitta de barn som behöver 
hjälp? 

        4. 

  
SAM-verkstad som 
metod för arbete 
med livsstilsfrågor 
och teamutveckling 
på familjecentralen. 

Bo Brantefors 
Lång erfarenhet av att arbeta 
med folkhälsofrågor samt 
utveckling av familjecentraler, 
både lokalt och nationellt. 
Projektledare för flera projekt 
inom FFFF.  
 
 

SAM-verkstad är ett 
metodmaterial för landets 
familjecentraler (FC). Det 
fungerar som ett stöd 
vid planering, genomförande och 
utvärdering av arbete med 
livsstilsfrågor. 
SAM-verkstad är samtidigt en väg 
för att stärka och utveckla teamet 



 
 

 
 

Åsa Ranung 
Aktiv Samhällsutveckling AB. 
Processledare med fokus på 
utvecklings- och 
förändringsarbete och en hållbar 
samhällsutveckling. 
Projektledare för projekt Sam-
verkstad. 

 

på FC. 
Metodmaterialet är indelat i fyra 
steg som hänger samman i en 
helhet. 

5. Kramforsmodellen, 
en av vägarna till 
lyckad integration! 

Åsa Jernström 
Åsa Jernström, förskollärare, 
instruktör i spädbarnsmassage 
och Vägledande samspel/ICDP 
och kollegial handledare. 
Arbetar på Barnbackens 
familjecentral i Kramfors och är 
också samordnare för 
kommunens öppna 
asylförskolor.  

När en asylsökande barnfamilj 
med barn 0-6 år kommer till 
Kramfors kommun, så önskar vi ta 
emot dem på bästa sätt. Det gör 
vi genom att erbjuda alla 
barnfamiljer Öppen asylförskola. 
Vi arbetar tillsammans med 
Barnbackens familjecentral som 
är navet, för att kunna ge ett gott 
stöd till de asylsökande 
familjerna. 
Den öppna asylförskolan fyller en 
mycket viktig funktion. Det är en 
mötesplats där familjerna kan 
möta andra familjer i samma 
situation och det finns möjlighet 
för familjerna att knyta nya 
kontakter. Det är mycket viktigt 
att inte separera föräldrar och 
barn åt. Därför blir de tidigt 
hänvisade till en öppen 
asylförskola där barn och 
föräldrar kan vara tillsammans, 
föräldrar kan få råd och stöd i sin 
föräldraroll och tillsammans med 
sitt barn lära sig lite svenska. 
 

 
 



 
 

 
 

    Pass Namn på 
föreläsningen 

Föreläsare Innehåll 

6. Interkulturell 
Kommunikation – 
en saltvattenfisk i 
sötvatten, 

Farhad Khaghani 
Verksamhetsansvarig, 
interkulturell kommunikatör, 
Grundutbildad KBT-terapeut och 
sexualupplysare. 

 

Människor från olika kulturer 
hamnar ibland i situationer som 
kan vara svåra att tolka. Ofta 
betyder att vi behöver bli mer 
kulturell medvetna för att 
kunna skapa bättre möten. Hur 
påverkar vår egen kultur 
kommunikationen med andra? 
Lyssna till en föreläsning av 
Farhad Khaghani och bli mer 
medveten om din egen kultur 
och få en större medvetenhet 
om hur svensk kultur kan 
uppfattas och missuppfattas. 

    

7. 
 
 
 
 
 
 

Kvinnlig 
Könsstympning 

Sofia Backelin, Barnmorska 
sedan -05, arbetat med både 
Förlossnings- och BB-vård i 
Uppsala och Hudiksvall. Arbetar 
sedan 3,5 år på Familjecentralen i 
Söderhamn. Har skrivit 2 
uppsatser om kvinnlig 
könsstympning samt föreläst i 
ämnet ett tiotal gånger. 

Jag kommer att berätta om vad 
kvinnlig könsstympning är, hur 
den geografiska utbredning ser 
ut, hur själva ingreppet går till, 
komplikationer och vilka motiv 
som ligger bakom. 

8. Ett barn – flera 
språk! Vad händer 
med 
språkutvecklingen? 

Laleh Nayeb 
Leg. logoped och doktorand. 
Specialområde: barn och 
flerspråkighet. Verksam inom 
barnhälsovården med inriktning 
metodutveckling sedan 2008 i 
Uppsala. Innan dess 7 år verksam 
som kommunlogoped i 
Landskrona. 

 

Språkutveckling hos flerspråkiga 
barn. Hur vet vi när språket inte 
utvecklas som det ska? Kan vi 
tidigt hitta de barn som behöver 
hjälp?  

        9. 

  
Arbetet med 
Trygghetscirkelns 

Annika Lemoine socionom, 
Lena Lundgren BVC-

Sedan 2014 har 
Familjecentralen i Andersberg 



 
 

 
 

föräldraskap på 
Familjecentral 
Andersberg. 

sjuksköterska, Marita Höglund 
förskollärare, Rose-Marie 
Öhlund barnmorska samt 
eventuellt en förälder   
Familjecentral Andersberg ligger i 
Gävle. Den har under 10 år varit 
den enda Familjecentralen i Gävle 
Kommun. Från och med 
november 2016 har den fått 
sällskap av ytterligare en 
Familjecentral i kommunen.   På 
familjecentral Andersberg finns 
alla professioner representerade 
under samma tak för samverkan - 
MHV,BHV, Öppen förskola och 
förebyggande socialtjänst.  

erbjudit föräldrar att gå 
föräldraskapsutbildningen 
Trygghetscirkelns föräldraskap. 
Utbildningen är baserad på 
anknytningsteori och lär ut hur 
trygga relationer fungerar. All 
personal på Familjecentralen 
har själva gått utbildningen och 
den har blivit en del i 
verksamheten. Med hjälp av en 
gemensam grund att stå på och 
ett gemensamt språk har det 
blivit enkelt att få föräldrar 
motiverade att utveckla sitt 
föräldraskap. Det har också gett 
oss ett redskap att förstå 
föräldrar och barn och 
relationens betydelse i alla led, 
såväl mellan föräldrar och barn 
men också mellan 
professionella och våra 
besökare. Personal från 
Familjecentral Andersberg 
berättar om erfarenheterna 
kring detta arbete.  

    

10. Att förstå kultur och 
livssammanhang, 

Vibeke Bing, folkhälsovetare 
Bodil Frey, projektledare ”Jämlik 
start i livet” i Göteborg, 
Föreningen Tidigt Föräldrastöd 
Linda Häggkvist, projektledare 
”Jämlik start i livet” i Karlstad 
Rafif Saleh, kulturtolk och doula – 
arabiska 
Iman-Zahra Jama, kulturtolk och 
doula - somaliska 

 

En föreläsning om 
civilsamhällets bidrag och 
kulturtolkars roll på 
familjecentral. Med exempel 
från ett pågående projekt i 
Göteborg och Karlstad 
diskuteras hinder och 
möjligheter. 

 


