
2016-09-26 

1 

Familjecentraler 
framgång – och fall 

 

Sätra i augusti 2016 

 

 

 

2016-09-26 Vibeke Bing vibeke@vibekebing.se 

En dröm 

” Att människor lever i harmoni med varandra oavsett 
religionstillhörighet eller ras är det vackraste som finns. Med 
korset hänvisar jag till kristendom och med halvmånen till 
islam. Både kristna och muslimer lever under samma blåa 
himmel. Stjärnorna i denna ljusa dagshimmel symboliserar 
integrationen mellan dag och natt, som i sin tur symboliserar 
integrationen mellan muslimer och kristna. De guldfärgade 
kupolerna symboliserar de lysande tankarna och idéerna hos 
de människor som lever i respektive byggnad” 

      (förälder på Familjecentral) 
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Från stuprör till hängränna 

Familjecentralens helhet 
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MVC 
BVC 

Öppen 

förskola 

 

Socialtjänst

Kultur 
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Socialstyrelsen säger i kartläggningen från 2008 att:  

 

 

Det skall vara den fullt samlokaliserade familjecentralen 
med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänstens förebyggande verksamhet som i 
fortsättningen ska avses med begreppet 
familjecentral. 
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En arena för föräldrar och små barn   
en stödjande miljö 
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Stödjande miljö 

Från sjukdom till hälsa 

 

Från risktänkande till 
hälsofrämjande möjligheter på 
vardagsarenor 

 

Från individ till helhet 
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Familjecentralens helhet 

 

” Just för att alla finns vågade jag söka hjälp. I början smög jag dit från 

barnavårdscentralen för jag visste inte vad det var och jag kände att 

det var svårt att bli sedd och inte kunna gömma sig. En känsla av 

trygghet byggdes så naturligt eftersom det är en familjecentral och i 

takt med att man vågar utnyttja resurser som finns hela tiden runt 

omkring en på ett opretentiöst sätt. Jag såg andra som hade barn i 

samma ålder och märkte att en annan mamma fick hjälp.” 

          förälder 
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Samarbete Samordning 

SAMVERKAN 
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2016-09-26 
Vibeke Bing 

vibeke@vibekebing.se 

alla – varje barn 

tidpunkten 

det hälsofrämjande 

perspektivet 

   samarbetet 

delaktigheten 

mötesplatsen 

tillgängligheten 

     samordningen 
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Ottawa-manifestets 5 principer för 
hälsofrämjande arbete 

 

1. Inriktar sig på hela befolkningen och inte i första hand på enskilda 
individer, som löper risk att drabbas av vissa sjukdomar 

 

2. Inriktar sig på åtgärder som är avgörande för och bidrar till hälsa 

 

3. Kombinerar olika metoder och arbetssätt, såväl samhälleliga som 
lokala instanser för att nå hälsa (samverkan) 

 

4. Syftar till att förstärka befolkningens aktiva medverkan i 
hälsoarbetet (delaktighet) 

 

5. Primärvården ges en viktig uppgift i detta 
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en ny karta i en ny terräng 
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Barndomen  

av idag 
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Folkhälsa handlar om rättvisa 
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Friskfaktorer - skyddsfaktorer 

•Vänner 

•Självkänsla 

•Tillit 

•Förmågan att tänka 
och handla själv 

•Kreativitet 

•Bemästring 

•Minst en Alfred  
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Den nya yrkesrollen 

Planera med hänsyn till 
 hälsoklyftor och svaga grupper 

• Resurser som motsvarar barnunderlaget 
   och områdets socioekonomiska status 
 
• Begränsa teamets storlek 
 
• Se till att det finns kompletterande resurser utanför 

familjecentralen 
 
• Hellre flera familjecentraler i barnrika områden än en 

stor 
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Om hjälpen inte funnits på Familjecentralen? 

• T 

• ill slut bryr man sig inte. Uppgivenhet, rycker på axlarna. 
Svårigheterna skulle ha fortsatt.  

 

• När vi tog kontakt med kommunen ringde de tre månader 
senare. Man får vänta i månader på annat håll. 

 

• Vi visste inte alls vart man skulle vända sig men dethär stället 
kände vi ju till. Vårdcentralen kan ju ingenting egentligen. 

• Hade pratat med förskolan. Det blev lång tid och ohanterbart  
och påverkade oss jättemycket. Hade gått till Bup till slut. 
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   Framgångsfaktorer 
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Tillit och tillgänglighet 

•” Vi ringde hit. Båda barnen har gått här 
på Bvc så vi är bekanta med stället. Vi 
fick en tid och berättade förtvivlat att 
det gått snett. Här var första 
alternativet. Här finns kunskap och man 
har hyfsad tilltro till de som jobbar här” 

 

 

            

   Förälder 
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Familjecentralens parter och deras vinster: 

 Socialtjänsten 

Stärker det förebyggande 
sociala arbetets mekanismer 

 

• Blir mer tillgänglig 

• Kommer in tidigare 

Öppna förskolan  
bygger tillit mellan: 

• Föräldrar och barn 

• Besökare och andra besökare,  

• Besökare och övriga yrkesgrupper 

• Besökare och samhället 

• Särskilt viktigt för nyanländas 
integrering i ett främmande land. 

• BVC upptäcker behov tidigare 
än förut och hittar fler lösningar. 

• Vågar se mer 
• Blir avlastade 
• Bättre kvalitet i mötet med 

föräldrar 

BM 

Mycket mer stöd erbjuds och tas 
emot under graviditeten. 


