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Nya perspektiv
– utvecklingsarbete i samverkan
I Region Värmland pågår utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Målsättningen med
arbetet är att förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting ska få en
gemensam kunskapsbas i syfte att utveckla samverkan för värmlänningarnas bästa
inom vård, omsorg och folkhälsa.
Grunden för den gemensamma kunskapsbasen har skapats under sex seminarier
sedan november 2007. Vid det femte seminariet fastställdes gemensamma mål för
kommunerna och landstingen inom fyra utmaningar.
Dessa utmaningar är;
Psykisk hälsa, Riskbruk och Riskbeteende, Äldres hälsa samt Den sårbara familjen.
Mål som sattes upp för Den sårbara familjen var att:

• Alla föräldrar skall erbjudas föräldrastöd innan utgången 2012.
• Validerade frågeformulär för skolhälsovården skall tas i bruk höstterminen 2010.
En arbetsgrupp för Den sårbara familjen tillsattes 2009 för att arbeta med de fastställda målen. Resultatet av gruppens arbete är detta vägledningsdokument för föräldrastöd samt att det nu finns validerade frågeformulär för elevhälsan (f d skolhälsovården) som sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA.

Arbetsgruppen
Anna Bodin, verksamhetsutvecklare, Familjecentraler, Landstinget i Värmland
Bengt Stenström/Christina Sand, verksamhetschef, Barn och ungdomspsykiatri, Landstinget i Värmland
Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland
Eva Nilsson, verksamhetsutvecklare, Mödrahälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland
Gunilla Sillén-Eriksson, förskolechef, Årjängs kommun
Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg, Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland
Ing-Marie Knutsson, verksamhetschef, Allmänmedicin, Landstinget i Värmland
Ing-Marie Thyr, chef för Skola och välfärd, Storfors kommun
Isabel Lindgren, assistent, Barnhälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland
Lisbet Engh Kraft, länssamordnare för Elevhälsans medicinska insatser, Karlstads kommun
Lotta Österlund-Jansson, områdeschef, Individ och familj, Grums kommun
Stefan Gräsberg, processledare, Arbetsmarknadsenheten, Karlstads kommun
Stina Ljungkvist, verksamhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Landstinget i Värmland

|

3

4

|

NYA PERSPEKTIV

Inledning
Generellt föräldrastöd för att främja
barns och ungas hälsa i Värmland
Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns
liv. Att satsa på ett väl fungerande föräldrastöd
kan därför skapa bättre förutsättningar för
goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Regeringen har i sin Nationella strategi för
föräldrastöd betonat vikten av föräldrastöd
för att stärka barns psykiska och fysiska hälsa.
Man bedömer att det generella föräldrastödet
bör utvecklas och förbättras så att det omfattar
barnens hela uppväxttid.
”Vägledning för föräldrastöd” har tagits
fram i syfte att ge professionella inom kommuner och landsting en översikt av det föräldrastöd som ges idag i Värmland. Förhoppningen
är att det också skall stimulera till lokal och
regional samverkan för fortsatt utveckling av
föräldrastöd.
Vägledningen beskriver verksamhetsområden som erbjuder föräldrastöd på olika nivåer;
generellt, selektivt och indikerat föräldrastöd
samt direkt och indirekt föräldrastöd.
Med generellt föräldrastöd menas de insatser som ges till alla föräldrar. Tydliga exempel
på detta är de insatser som erbjuds under graviditeten och barnets första levnadsår.

Generellt
föräldrastöd

Selektivt
föräldrastöd

Med selektivt och indikerat föräldrastöd
menas insatser som vänder sig till föräldrar
som av olika anledningar behöver extra stöd i
sitt föräldraskap.
Det är viktigt att vara medveten om att det
sällan finns några skarpa gränser mellan det generella, selektiva och indikerade föräldrastödet
och att det ibland krävs insatser på flera nivåer
samtidigt. Föräldrastödet kan också vara indirekt, där exempelvis en väl fungerande förskola
och skola utgör en mycket viktig del.
I vägledningen presenteras utmaningar för
föräldrastöd, som kan användas som inspiration i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Ett utvecklingsområde inom Värmland
handlar om att kunna erbjuda generellt föräldrastöd till alla föräldrar med barn i åldern 0–18
år. Viktigt är också att tydliggöra det selektiva
och indikerade föräldrastödet för att rätt insats
ska kunna ges på rätt nivå.
För att föräldrastödet i Värmland ska bli så
bra som möjligt krävs samarbete, samsyn och
fortbildning mellan länets 16 kommuner och
landstinget. Allt föräldrastöd som erbjuds ska
ha barnets rättigheter som vägvisare under hela
deras uppväxt.

Indikerat
föräldrastöd
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Föräldrastöd baserat på barnets rättigheter
Att föräldrar har en avgörande betydelse för barnens
hälsa är känt sedan länge. Forskning visar att viktiga
delar handlar om föräldrarnas relation till och samspelet med barnet.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har
alla barn rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I första hand är det barnets förälder som
ansvarar för att ge barnets vad det behöver och har
rätt till. Det finns även skyldighet i varje samhälle att
stödja föräldrarna i denna uppgift.
I Sveriges nationella strategi för föräldrastöd
framgår att det nationella föräldrastödet bör baseras
på ett tydligt barnperspektiv. I uppdragsdirektivet till
Nya Perspektiv och Den sårbara familjen slås fast att
föräldrastödet ska byggas upp med ett barnperspektiv
som ledstjärna.
Ett föräldrastöd som utgår från ett barnperspektiv
och barnrättsperspektiv innebär tillämpning av FN:s
konvention om barnets bästa, även benämnd barnkonvention.
Barnkonventionen består av 54 artiklar som tillsammans täcker in både medborgerliga, politiska, ekonomiska sociala och kulturella rättigheter. Alla artiklar
är lika viktiga och ska läsas som en helhet.
Fyra av artiklarna har en särskild funktion och de
kallas huvudprinciperna och ger vägledning till hur
hela konventionen ska tolkas. Ett föräldrastöd som tar
sin utgångspunkt i barnrättsperspektiv och barnperspektiv måste ta utgångspunkt i dessa principer.

Fyra huvudprinciper

Artikel 2
			
Artikel 3
			
			
Artikel 6
			
Artikel 12
			

alla barn har samma rättigheter 		
och lika värde
barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör
barnet
varje barn har rätt att överleva, 		
leva och utvecklas
barnet har rätta att uttrycka sina
åsikter och få dem beaktade

Sveriges regering och riksdag har 2010 antagit en
nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i
Sverige. Strategin utgår från konventionen om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter. Den riktar sig till statliga myndigheter, kommuner
och landsting. I september 2010 fick landet en nationell handlingsplan för att stärka implementeringen av
FN:s konvention om barnets rättigheter. I handlingsplanen finns uppmaningen om att alla verksamheter
bör arbeta med nivåerna; hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och det ska ske såväl med generella
och riktade insatser.
Hösten 2011 presenterade Barnombudsmannen ett
nytt material som har utarbetats på uppdrag att Sveriges regering. Materialet – Viktigast av allt1 är ett
föräldrastödsmaterial baserat på FN:s konvention om
barnets rättigheter. Materialet är avsett att användas i
föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler,
men kan med fördel användas i andra typer av föräldragrupper.
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Förslaget till ett utvecklat föräldrastöd i Värmland
riktat till kommuner och landsting bygger på att barnets rättigheter synliggörs i enlighet med konventionen. Det synliggör värdet av generella och riktade
insatser – där det generella föräldrastödet bygger på
iden om att det från samhällets sida är angeläget att
bistå alla föräldrar med stöd och hjälp som stärker
dem i sin föräldraroll.

Vad

Det föräldrastöd som erbjuds blivande och nyblivna
föräldrar i Värmland ska baseras på intentionerna i
FN:s konvention om barnets rättigheter.
Det ska finnas ett tydligt barnperspektiv och barnrättsperspektiv baserat på att barnets bästa ska vara i
främsta rummet.
Hur

Barnets rätt till information, råd och stöd

Från 2010 finns bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (PSL)
som innebär att barns behov av information, råd
och stöd särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården om barnets förälder eller någon annan vuxen
som barnet varaktigt bor med; har en psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, har en
allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare
av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
eller oväntat avlider.
Hur landsting och kommun kan stödja barn och
föräldrar blir en viktig del för offentliga verksamheter för att verkställa barnets rätt till information råd
och stöd.
Landstinget i Värmland har ett uppdrag att under
2012 utarbeta en riktlinje gällande barns rätt till
information, råd och stöd vid närståendes sjukdom
eller dödsfall.

Förslag till utvecklat föräldrastöd ska innehålla
kunskapsförmedling och information till föräldrar,
personal och barn om barnets rättigheter i enlighet med Sveriges nationella strategi för att stärka
barnets rättigheter2. Föräldrastödet ska baseras på
ett tidigt hälsofrämjande och förebyggande synsätt.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska
stärka barnets rättigheter genom samverkan.
När

Föräldrastöd i Värmland ska vara ett generellt erbjudande till alla föräldrar med barn i åldern 0–18
år med start redan under graviditeten. Det generella
föräldrastödet i Värmland ska utgöra basen för länets föräldrastöd men kan kompletteras med riktade
insatser av föräldrastöd.

1 Viktigast av allt. Barnombudsmannen. 2011. www.barnombudsmannen.se/viktigastavallt
2 Strategi för att stärka barnets rättigheter. (prop. 2009/10:232) Socialdepartementet juni 2010.
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Utmaningar för ett föräldrastöd baserat på barnrättsperspektiv

• Att det generella föräldrastöd som erbjuds inom kommun och
landsting till föräldrar med barn i ålder 0–18 år utgår från ett barnoch barnrättsperspektiv
• Att all personal som tillhandahåller föräldrastöd enligt värmländsk
definition har kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter
och vad det innebär i praktiken
• Att det föräldrastöd som erbjuds ger föräldrar ökad kunskap om
barnkonventionen samt en möjlighet att reflektera över vad barnets
rättigheter betyder kopplat till föräldraskap
• Att det föräldrastöd som erbjuds föräldrar i Värmland har barnets
bästa i fokus och leder till förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos
barnen i Värmland
• Att det föräldrastöd som erbjuds föräldrar i Värmland leder till att
barn som växer upp i länet upplever att barnets rättigheter varit
vägvisare under hela deras uppväxt.

|
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Mödrahälsovård
Mödrahälsovården tillhandahåller det tidiga föräldrastödet för att stärka föräldrarnas förmåga att möta
det väntade och nyfödda barnet.
Vad

Det övergripande målet är att stärka och stödja föräldrarna i deras föräldraskap, vilket det sker genom
följande delmål
• Ge ökade kunskaper, gällande den fysiska,
psykiska och sociala omställningen under
graviditeten, barnets rättigheter, utveckling och
behov, relationer mellan barn och föräldrar samt
relationer mellan vuxna
• Skapa möjligheter till kontakt och gemenskap
och därmed ge förutsättningar för föräldrar att
dela med sig av sina erfarenheter
• Skapa möjligheter till medvetenhet om påverkan
av samhällsförhållanden och samhällets stöd till
barnfamiljer

Föräldrastödet kan ske genom
• fortlöpande enskilda möten med blivande
föräldrar
• föräldragrupper
• individuellt stöd för blivande föräldrar i behov
av särskilt stöd
• samverkan med andra för familjen angelägna
verksamheter
När

Under graviditeten vid varje möte med familjen.
Det psykosociala basprogrammet under graviditeten
är ett verktyg för att följa och vid behov stödja de
blivande föräldrarnas anpassning till den nya situationen. Det syftar till att det väntade barnet så tidigt
som möjligt blir tydliggjort och att anknytningsprocessen påbörjas.
Arbetssättet innebär att psykisk ohälsa, relationsproblem och våld i familjen kan upptäckas.

Innehållet i föräldrastöd inom mödrahälsovården
omfattar
• graviditet, förlossning och amning
• barnet – kompetens, behov, anknytningsprocess
• föräldrarna – omställning till föräldraskap,
relation, livsstil, familje-/arbetsliv
• samhället – t ex familjerådgivning, socialtjänst,
försäkringskassa
Utmaningar i föräldrastödet inom mödrahälsovård

Dessutom tillämpas alltid individuella samtal gällande bruk av tobak, alkohol, droger och läkemedel
samt utsatthet för våld i familjen.
Hur

Föräldrastödet ska erbjudas i den form som bäst
motsvarar den enskilde förälderns behov och situation.

• Att synliggöra barnperspektivet
• Att förebygga övervikt och fetma och därmed
främja den fysiskt och psykisk hälsa hos barn och
unga.
• Att utveckla ett normmedvetet förhållningssätt
• Att utveckla föräldrastödet i grupp och individuellt för familjer i behov av särskilt stöd

|
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Barnhälsovård

Barnhälsovården erbjuder under barnets första sex
levnadsår ett basprogram till familjer med rådgivning, stöd i föräldraskapet, utvecklingsuppföljning
och hälsoövervakning. Genom detta kan barnhälsovården även förebygga och upptäcka både fysisk och
psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga
risker i barnets närmiljö och i samhället.

erbjuds både generellt och behovsinriktat. Genom
den hälsoövervakning som alla barn erbjuds kan de
familjer som har behov av extra stöd tidigt identifieras.
Behovsinriktade insatser ges såväl individuellt,
som i grupp, till barn och familjer. Stödet kan erbjudas i samverkan med barnhälsovårdens samarbetspartners (t.ex mödrahälsovård, förskola, socialtjänst,
familjecentral m.fl.)
Screening EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) görs för att upptäcka depressioner hos
nyblivna mammor.

Vad

När

Målet med föräldrastöd är att stärka och stödja föräldrarna i deras föräldraskap och härigenom bidra
till att ge barnen en god start och hälsoutveckling i
livet genom följande delmål
• Ge ökade kunskaper kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarns behov och utveckling, praktisk barnkunskap mm
• Ökad kontakt och gemenskap med andra föräldrar med möjlighet för föräldrarna att delge varandra erfarenheter och upplevelser
• Ökad medvetenhet och delaktighet för att kunna
påverka förhållanden i samhället som har inverkan på barn och familj

Det tidiga hembesöket till nyfödda barn görs inom
två veckor efter hemkomsten
Screening EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) görs för att upptäcka depressioner hos
nyblivna mammor när barnet är 6–8 veckor gammalt.
Föräldragrupper på BVC sker under spädbarnsåret (0–1 år).
Hälsokontroller erbjuds regelbundet och ofta
under spädbarnsåret och därefter vid 18 månader,
2½, 4, och 5½ års ålder.
Hälsosamtal med föräldrar erbjuds när barnet
är 10 månader, 2½, och 4 år (inkluderar tobak- och
alkoholprevention, mat och rörelsevanor).

Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa,
trygghet och utveckling. Genom att stärka och
stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap kan detta
möjliggöras.

Hur

Alla nyblivna föräldrar erbjuds ett hembesök. Det
tidiga hembesöket grundlägger fortsatt föräldrastöd.
Det ger förutsättningar för att skapa en god relation
med familjen, se barnet i hemmiljön och lägga en
god grund för fortsatt kontakt. Om behov finns kan
hembesök även göras vid andra tillfällen.
Alla nyblivna föräldrar, såväl första- som flerbarnsföräldrar, ska erbjudas att delta i föräldragruppsverksamhet.
Generellt föräldrastöd erbjuds till alla föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år. Varje möte med familjen,
från barnets födelse till det börjar skolan innebär
ett föräldrastöd. Det anpassas utifrån behov och

Utmaningar i föräldrastödet inom barnhälsovård.

• Att erbjuda och göra ett tidigt hembesök till alla
föräldrar
• Att hitta former för att alla föräldrar ska ges
möjlighet till föräldrastöd i grupp/individuellt
• Att tidigt identifiera barn som riskerar att fara
illa
• Att arbeta för ett jämställt föräldraskap
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Familjecentraler i Värmland
Familjecentral är en samverkansarena som innehåller minst mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen
förskola och förebyggande socialtjänst. Verksamheten är generell, hälsofrämjande, förebyggande
och till för alla barnfamiljer inom en stadsdel eller
kommun.

Oftast är landsting och kommun huvudmän för
verksamheten, men även Svenska kyrkan finns med
som huvudman i ett par kommuner. Dessa huvudmän har i uppdrag att gemensamt skapa förutsättningar för tvärprofessionell samverkan i huset.
Den första familjecentralen (FC) startade i
Forshaga 1999. Därefter skapades familjecentraler i
ytterligare nio kommuner.
I dagsläget finns åtta kompletta familjecentraler,
två arenor som har mycket god samverkan mellan landsting och kommun vad gäller barn- och
ungdomsverksamheter (Västerstrand-Karlstad och
Grums), två familjecentraler som kommer att stå
färdiga 2012 (Arvika och Filipstad) samt påbörjade
FC-processer i Torsby, Munkfors och Eda. Alla familjecentraler har ett tecknat samverkansavtal mellan
huvudmännen.
Vad

Familjecentralen som är till för alla, erbjuder ett
lättillgängligt, kostnadsfritt stöd till familjer som
kommer på besök. Familjecentralen är också en
mötesplats för barn och föräldrar där sociala nätverk
enkelt skapas. Familjecentraler finns idag i Forshaga,
Storfors, Kristinehamn, Årjäng, Hammarö, Kil,
Hagfors och Sunne.
Verksamhetens omfattning ser olika ut, vilket har
med kommunstorlek att göra. Alla familjecentraler
har åldersperspektivet 0-6 år förutom Hammarö
som också har fritidsgården knuten till sin familjecentral, vilket innebär perspektivet 0-20 år.
Hur

Familjecentralen erbjuder
• Barnhälsovård med personalresurserna sjuksköterska, läkare och psykolog
• Mödrahälsovård med personalresurserna barnmorska, läkare och psykolog

•

•

Socialt förebyggande arbete innebär riktade
insatser till individer eller grupper med syfte att
främja hälsa och förhindra att problem uppstår
eller förvärras. Personalresurs – socionom eller
motsvarande
Öppen förskola ger service, råd och stöd till
föräldrar. Skapar möjlighet att skapa sociala
nätverk. Personalresurs förskollärare eller annan
pedagogisk utbildning

Alla verksamheter på familjecentralen erbjuder
föräldrastöd antingen individuellt eller i grupp. Att
barn och föräldrar ges möjlighet att träffas i grupp,
är en viktig del av familjecentralens intentioner. De
anställda på familjecentralen arbetar i team och har
på så vis möjlighet att erbjuda föräldrastöd i många
olika former.
Familjecentralen samverkar också med andra
barnverksamheter inom landsting och kommun
såsom folktandvård, bibliotek, förskolor, familjerådgivning, barn- och ungdomspsykiatri, socialförvaltning m.fl.
När

Föräldrastöd ges vid behov av alla verksamma i
familjecentralen med deras specifika kompetenser.
Karaktären ska vara förebyggande och är till för
alla som besöker familjecentralen. Inriktningen på
verksamheten är anpassad till de små barnen, men
kan också innehålla verksamhet för barn högre upp
i åldrarna.

Utmaning i föräldrastödet inom FC

• Landstinget i Värmland har sedan 1999 som målsättning att verka för etablering av familjecentraler i alla Värmlands kommuner. Alla kommuner
har dock inte denna målsättning. En stor 		
utmaning är därmed att finna lösningar på
uppdraget i Nya Perspektiv, att samverka kring
det föräldrastödet där det idag inte 			
finns familjecentral
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Psykologer inom mödraoch barnhälsovård
Vad

Psykologen ska ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk
hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom arbete med blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldern.
Hur

Arbetet sker utifrån ett salutogent förhållningssätt där friskfaktorer stärks genom hög tillgänglighet med tidiga och korta
insatser. Metod och inriktning ska vara i nära samklang med
övrig mödra- och barnhälsovård.
Psykologiska interventioner som bedömning, behandling
och föräldrakonsultationer. Barnutredningar på BVC-nivå.
Konsultation och fortbildning riktad till barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom mödra- och barnhälsovård. Syftet
är att stödja medicinsk personal i psykosocialt arbete och tillföra ökad kunskap kring psykologiska aspekter av graviditet,
förlossning, föräldraskap och barns utveckling.
När

Behandlingsinsatser riktade till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar som uttrycker behov av hjälp eller vars problem uppmärksammas av personal inom mödra- och barnhälsovården. På uppdrag av föräldrar bedömer och utreder
psykologen frågeställningar kring barns utveckling.
Samverkan med näraliggande verksamheter inom vården
och med relevanta myndigheter. Psykologen kan delta i föräldragrupper ledda av barnmorskor och sjuksköterskor samt
initiera och arbeta med riktade föräldragrupper.

Utmaningar i föräldrastödet inom psykologmottagningen för
mödra- och barnhälsovård

•
•
•
•

Att ha barnperspektivet i fokus
Att arbeta på rätt vårdnivå – verksamheten är förebyggande
Att minimera väntetider och på så vis öka tillgängligheten
Att utveckla och implementera arbetet med samspelsmetoder,
barn – föräldrar. Familjen är barnets bas och arbetet är att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att barnets
utveckling ska vara så gynnsam som möjligt

|
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Förskola och skola
Förskola och skola har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att skapa optimala
förutsättningar för barns och ungdomars utveckling
och lärande. Alla som arbetar i förskola och skola ska
samarbeta med såväl elever som vårdnadshavare
med syfte att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Förskolan och skolan har sina uppdrag definierade
i flera olika styrdokument. I skollagen står bland
annat: ”Alla barn och elever ska, oberoende geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet.
Utbildningen ska vara likvärdig, varhelst den ordnas
i landet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Utbildningen syftar också till att
i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare”.
Vad

Pedagogisk verksamhet bedrivs för barn upp till 6 år
i form av förskola, öppen förskola och pedagogisk
omsorg. De lägger grunden för barnets livslånga
lärande och erbjuder en god pedagogisk verksamhet,
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Öppen förskola är en verksamhet som erbjuder
barnen förskolepedagogisk verksamhet samtidigt
som föräldrarna erbjuds möjlighet till kontakt och
gemenskap.
Förskoleklassens verksamhet ska stimulera
elevers utveckling och lärande och förbereda dem

för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap. Hemkommunen ska informera vårdnadshavarna om
förskoleklassen och dess syfte samt verka för att
barnen deltar i den.
Skolan har till uppgift att skapa sådana förutsättningar att eleverna utvecklas så långt det är
möjligt efter var och ens förmåga. Skolan är ett
stöd för vårdnadshavare i deras ansvar för barnets
fostran och utveckling. Läraren ska fortlöpande
informera vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling och hålla sig
informerad om den enskildes personliga situation
och iaktta respekt för barnets och ungdomens
integritet.
Fritidshemmen ska enligt skollagen erbjuda
barn dels en meningsfull fritid dels stöd i utvecklingen genom att komplettera skolan tidsmässigt
och innehållsmässigt. Personalens uppgift är att
förena omsorg och lärande. Alla som arbetar i
fritidshemmet ska samarbeta med föräldrarna och
tillsammans med dem och barnen utveckla verksamheten.
Hur

I förskolan ska personalen fortlöpande föra samtal
med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen dessutom ha samtal med vårdnadshavaren om barnets
utveckling och lärande.
Öppen förskola finns ofta integrerad i en
familjecentral (se familjecentral).
I skolan sker samarbete med vårdnadshavare
kring elevens kunskapsutveckling och sociala
utveckling bland annat i form av individuella
utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtalet görs
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en individuell utvecklingsplan. För att synliggöra
utvecklingen och lärandet under hela skoltiden redovisas elevers kunskapsutveckling i form av skriftliga
omdömen. Betyg ges från och med årskurs 6.
Det ska vid varje förskole- och skolenhet finnas
forum för samråd med barn, elever och vårdnadshavare för att öka deras inflytande i verksamheterna.
Alla verksamheter inbjuder dessutom till föräldramöten varje termin.
Barn och elever som av olika skäl har behov av
särskilt stöd i sin utveckling, ska ges den omsorg och
stöd som deras speciella behov kräver.
När

Kommunen har ansvar för alla barn och ungdomar
upp tills de fyllt 20 år.
Öppen förskola vänder sig till föräldrar med barn
upp till 6 år. Förskolans målgrupp är barn som ännu
inte börjat i förskoleklass och är tillgänglig för barn
vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn har dessutom rätt till förskola 15 tim/vecka vid föräldraledighet och om förälder är arbetssökande.
Allmän förskola gäller från 3 år, vilket innebär
rätt till avgiftsfri förskola 15 tim/vecka.
Förskoleklass erbjuds 6-åringar och från 7 års ålder är skolan obligatorisk. Skolplikten gäller till och
med eleven gått ur årskurs 9.
Fritidshem erbjuds barn mellan 6–12 år. För de
äldre barnen kan det vara öppet fritidshem där man
inte är inskriven.
En hög andel ungdomar går vidare till gymnasieskolan. För dem som inte är behöriga till nationella
program finns ett introduktionsprogram.
Utvecklingssamtal i förskola sker minst en gång
per läsår och i skola minst en gång per termin.

Utmaningar i föräldrastödet inom förskola/skola

• Att barns och ungdomars fysiska och psykiska
hälsa förbättras
• Att barn och ungdomar trivs i skolan och upplever god arbetsmiljö
• Att alla föräldrar anser det meningsfullt att delta
på föräldramöten i förskolan och skola
• Att tematiska föräldramöten om barns och ungdomars hälsa och utveckling erbjuds
• Att föräldrar och elever upplever de individuella
utvecklingssamtalen som stödjande
• Att skolan förmedlar och samverkar med aktörer
som erbjuder föräldrastöd
• Att föräldrar anser att de utifrån sina behov får
stöd i sin föräldraroll
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Elevhälsan
Elevhälsan är elevernas företagshälsovård och har
därför en central uppgift när det gäller barn och
ungdomars arbetsmiljö i skolan och frågor kring
deras hälsa, utveckling och lärande. Varje elev ska ha
god kännedom om sin skolas Elevhälsa och har rätt
att uppsöka den.
Vad

Eleverna ska ha tillgång till en lättillgänglig elevhälsa. Den ska främst arbeta hälsofrämjande och
förebyggande. Elevhälsans uppgift är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta görs
framför allt genom att skapa miljöer som främjar
elevers hälsa, lärande och utveckling. Eleverna ska
dessutom erbjudas regelbundna hälsobesök innefattande hälsokontroller samt enklare sjukvårdsinsatser.
Hur

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare,
skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogiskt kompetens. Personal inom elevhälsan
har fördjupade kunskaper inom områden som är
betydelsefulla för både lärande och hälsa, såsom
skolans värdegrund, undervisning om tobak, alkohol, narkotika och dopning, jämställdhet, arbete mot
kränkande behandling samt sex- och samlevnadsundervisning.
Elevhälsan samverkar med en rad aktörer, framför allt elever/föräldrar och övrig skolpersonal för
att uppmärksamma, förebygga, utreda och sätta in
åtgärder för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen eller har svårigheter på annat sätt. Andra
viktiga samverkanspartner är exempelvis barnhälsovården (BVC), socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och ungdomsmottagningen.
Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök
och pratar med alla elever. Besöken utgår ifrån ett
helhetsperspektiv, där elevens hälsa, levnadsvanor,
relationer, trivsel och skolsituation tas upp.
I samband med hälsobesöket får både elever
och föräldrar fylla i hälsoenkäter och utifrån dessa
har skolsköterskan tillsammans med eleven ett
hälsosamtal. Svaren i enkäterna registreras, utan
identifieringsuppgifter, i elevhälsodatabasen ELSA

(ELevhälsodata Sammanställd och Analyserad). Med
hjälp av ELSA kan elevernas hälsa följas på skol-,
kommun- och länsnivå, från förskoleklass upp till
gymnasiet. Den ger kunskap om hur eleverna mår
och hur deras arbetsmiljö ser ut över tid.
Alla elever erbjuds också vaccinationer enligt det
nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna
genomförs först efter vårdnadshavares samtycke.
När

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete sker kontinuerligt under hela elevens skoltid.
Hälsobesök erbjuds elever i förskoleklass årskurs
2, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. I förskoleklass erbjuds besöket tillsammans med föräldrar.
Hälsoenkäterna besvaras av elever i förskoleklass,
årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Likaså
besvaras hälsoenkäterna av vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 4 och 7.

Utmaningar i föräldrastödet inom Elevhälsan

• Att barns och ungdomars fysiska och psykiska
hälsa förbättras
• Att barn och ungdomar trivs i skolan och upplever en god arbetsmiljö
• Att elevhälsan medverkar i tematiska föräldramöten om barns hälsa och utveckling
• Att föräldrar upplever elevhälsan som lättillgänglig
• Att föräldrarna i samband med hälsobesöket får
kunskap om deras barns hälsa och utveckling
• Att föräldrar anser att de får råd och stöd i
föräldrarollen när de kontaktar elevhälsan
• Att elevhälsan samverkar med aktörer som
erbjuder föräldrastöd
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Ungdomsmottagning
Målet med ungdomsmottagningens verksamhet är att stärka ungdomar
i deras identitets- och personlighetsutveckling med inriktning att främja
fysisk, psykisk, och sexuell hälsa.

Verksamhetens skall stärka ungdomen i sin sexualitet, förebygga oönskade
graviditeter och sexuellt överförbara infektioner (STI). Ett hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela verksamheten.
Ungdomsmottagning (UM) finns i Värmlands alla kommuner. Samverkansavtal mellan landstinget eller annan vårdgivare och kommun reglerar huvudmannaskapet. Ungdomsmottagningen har ett väl upparbetat nätverk med
skolor, socialtjänst, kvinnoklinik, vårdcentraler, lokala smittskyddsenheter,
polis, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) m fl.
Vad

Ungdomsmottagningens grundprincip är att normalisera ungdomars frågor
om sexualitet och vara en frizon för ungdomarna där de kan möta professionella vuxna med sina frågor. Ungdomsmottagningen bygger på frivillighet
och det är i huvudsak ungdomarna själva som söker sig till mottagningen
och formulerar sina behov. Lätt tillgänglighet kostnadsfritt, en låg tröskelverksamhet där alla är välkomna. Inga remisser och där personalen måste
hjälpa den unge att finna rätt vårdnivå utan att diagnostisera. Inriktningen är
att stödja ungdomars möjligheter till egna aktiva val och stärka det individuella ansvarstagandet.
Hur

Ungdomsmottagningens insatser ska bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och ska ha ett normmedvetet förhållningssätt4
• Sexologiska frågor och problem
• Identitets- och könsutveckling
• Könsroller och attityder
• Relationer till partner, familj, vänner och omgivning
• Tonårs- och kroppsutveckling
• Levnadsvanor (t ex inaktivitet, kost, vikt, sömn, stress, tobak,
alkohol och droger)
• Funktionsnedsättning och sexualitet
Verksamheten ska erbjuda information, rådgivande och stödjande samtal
samt i förkommande fall undersökning och behandling vid
• Behov av preventivmedel
• Oönskad graviditet och abort
• Sexuellt överförbara infektioner
• Gynekologiska, andrologiska och venereologiska frågeställningar
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Verksamheten ska arbeta för tidigt upptäckt av självdestruktivt beteende
och/eller psykisk ohälsa. Följande riskfaktorer och riskbeteende ska speciellt uppmärksammas
• Tobak- och alkoholbruk eller annat drogmissbruk samt doping
• Medicinering t ex antidepressiva hos unga
• Självdestruktivt beteende
• Våld, hot och övergrepp
När

Ungdomsmottagningen tar emot alla ungdomar mellan 13–23 år. Elever
i åk 8 erbjuds ett studiebesök på Ungdomsmottagningen5 i syfta att alla
ungdomar ska få en likvärdig information kring verksamheten och därmed
tillgänglighet på lika villkor. Ungdomar kommer vanligtvis på eget initiativ
men det förkommer att kontaktvägarna är via Elevhälsan eller föräldrainitiativ.

Utmaningar i föräldrastödet inom UM

• Att barn och ungdomsperspektivet blir mer synliggjort inom Ungdoms
mottagningarnas verksamhet
• Att föräldrar till minderåriga får rätt stöd och att de ges rätt insats i
rätt tid
• Att föräldrar har fortsatt förtroende för ungdomsmottagningarnas
arbetssätt som bygger på ungdomsperspektivet och frivillighet
• Att ungdomsmottagningspersonal ger korrekt information och vid
behov har kontakt med föräldrar
• Att ungdomsmottagningarna fortsätter att samverka med aktörer som
erbjuder både stöd till föräldrar

4

Att arbeta normkritiskt handlar om att vända på perspektivet och i stället belysa

och ifrågasätta de normer som gör att vissa människor anses ”normala” och andra ”avvikande”. Att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt leder till att fler ungdomar
blir sedda och bekräftade i det pedagogiska rummet oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Text från LAFA.
5

Lokala avvikelser kan förekomma i kommuner.
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Barnhälsoteam
– områdesbaserad samverkan
Inom barnhälsoteam samverkar förskola och BVC med förebyggande
insatser i förskolan och för barn och föräldrar.
Vad

Syftet är att barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar i både hem och förskola. Barnhälsoteam är också ett
forum där personal kan rådgöra med varandra och vara en plattform
för kunskapsutveckling, exempelvis föräldrastöd.
Hur

Barnhälsoteam är en områdesbaserad samverkansform mellan förskola
och BVC där BVC-sjuksköterska och förskolechef samt personal som
arbetar med barnen ingår. Även andra professioner kan delta, exempelvis socialtjänsten.
Om föräldrar har frågor eller känner oro för sitt barn kan de kontakta BVC-sjuksköterskan eller personal inom förskolan som i sin tur
kan förmedla en kontakt till barnhälsoteamet.
Vid samarbete kring enskilda barn erbjuds föräldrar att delta. Vid
behov kan även andra personer som anses viktiga för barnet medverka.
Hälsoval och val av förskola kan innebära att samverkan inte kan
ske inom närområdet dvs. föräldrar kan välja både BVC och förskola
utanför sitt bostadsområde. I dessa fall sker samverkan mellan den
förskola och BVC som familjen valt.
När

Barnhälsoteamet har regelbundna möten, men kan också kallas samman vid behov.

Utmaningar i föräldrastödet inom barnhälsoteam

• Att barnhälsoteam finns i alla kommuner
• Att vårdnadshavare anser att de får råd och stöd i sin föräldraroll
när de har kontakt med barnhälsoteamet
• Att rätt insats på rätt nivå ges
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Föräldrastödsenheten

Föräldrastödsenheten är en länsövergripande landstingsverksamhet
som erbjuder råd och stöd till familjer med barn 0-10 år med ett svårstyrt beteende.

Vad

Vid föräldrastödsenheten erbjuds samspelsbehandling utifrån Marte
meo metoden. Kontakten är en kortidsbehandling på ca 1 år och kommer in som en tidig insats i barnets liv. Behandlarna arbetar utifrån ett
folkhälsoperspektiv för att främja psykisk hälsa hos barn och deras
föräldrar.
Hur

Arbetets målsättning är att starta en förändringsprocess hos föräldrarna och sedan handleda dem i bemötande/förhållningssätt till sitt barn.
Öka deras förståelse för och kunskap om sitt barns beteende. Att ge
föräldrar konkret stöd i att hantera svåra situationer i vardagen. Att ge
föräldrar stöttning i deras känslomässiga reaktioner, i förhållande till
barnets beteende.
När

Föräldrastödsenheten är en riktad verksamhet där barnet/familjen
kommer via remiss från barnverksamheter t ex BVC och Elevhälsan.
Andra remittenter kan vara t ex BUP eller barnläkare.

Utmaning

•
•
•

Tillgänglighet i hela länet
Att vidmakthålla kunskapen om barn med neuropsykiatrisk
problematik
Att utveckla kunskapen om nutida förutsättningar för barnfamiljer
t ex arbetslöshet, informationssamhälle, HBT frågor mm
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Barn och ungdomshabilitering i Värmland
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är en länsövergripande verksamhet som erbjuder habilitering till
personer mellan 0–18 år.

Med habilitering avses ”Insatser som ska bidra till att
en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (SOSFS 2007:9).
Barn- och ungdomshabiliteringens huvuduppgift/habilitering.
• Kartlägga individens funktionstillstånd och funktionshinder för att klargöra behov av habiliterande
insatser
• Upptäcka tillkommande ohälsa och funktionsnedsättningar samt aktualisera behov av insatser för
dessa hos annan vårdgivare eller inom habiliteringsorganisationen
• Som komplement till övrig sjukvård ge planerade
och från flera kompetensområden sammansatta,
specialiserade åtgärder för att främja utveckling
av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt
och fysiskt välbefinnande
BUH strävar efter att, i samverkan med andra verksamheter som har ansvar för habilitering, nå följande
övergripande mål.
Barnet och ungdomen påverkar sin egen livssituation.
• Barnet och ungdomen upplever välbefinnande
och god hälsa
• Barnet och ungdomen tillvaratar och utvecklar
sina förmågor
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• Föräldrar och personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som behövs för att stödja
barnet och ungdomen
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Föräldrar kan också erbjudas enskilt samtalsstöd
utifrån de svårigheter som kan vara specifikt förknippade med att vara förälder till barn/ungdomar med
funktionsnedsättningar.

Vad

Det föräldrastöd som erbjuds inom barn-och ungdomshabiliteringen är dels generellt som en del av
arbetet tillsammans med familjerna, dels riktat till enskilda familjer och kan utformas på olika sätt utifrån
familjens behov.
Hur

De olika yrkesgrupperna inom barn-och ungdomshabiliteringen erbjuder råd och stöd utifrån sin yrkeskunskap för att ge föräldrar bästa möjliga förutsättningar för att stödja barnet/ungdomen.
Detta föräldrastöd är en viktig, integrerad del i
varje möte mellan föräldrar och personal.De föräldrar vars barn/ungdom inleder ett habiliteringsåtagande erbjuds att delta i gruppverksamheten ”Ny på
BUH”.
Dessa grupper har som mål att dels öka kunskapen om vilka insatser som barn- och ungdomshabiliteringen kan erbjuda, dels öka kunskapen om den
funktionsnedsättning som gjort att en kontakt har
inletts med verksamheten. Ytterligare ett mål är att
skapa en arena där föräldrar kan knyta kontakter och
dela erfarenheter med varandra. (Habiliteringsåtagande innebär att insatser erbjuds från flera yrkesgrupper och att insatserna beräknas pågå under en längre
tid.)
Föräldrar och nätverk runtomkring barn/ungdomar erbjuds grundläggande utbildning i alternativ
kommunikation, t.ex. TAKK, PECS, om man har
behov av detta utifrån barnets/ungdomens kommunikationssvårigheter.

När

Varje möte mellan familjer och medarbetare på barnoch ungdomshabiliteringen är en del av det generella föräldrastöd som erbjuds. Det selektiva stödet
anpassas utifrån efterfrågan och behov. Deltagande i
gruppverksamheten ”Ny på BUH” erbjuds under den
första tiden inom verksamheten.

Utmaningar i föräldrastödet inom BUH

• Att ha barnperspektivet i fokus
• Att arbeta på rätt vårdnivå
– verksamheten är förebyggande
• Att minimera väntetider och på så vis öka
tillgängligheten
• Att utveckla och implementera arbetet med samspelsmetoder, barn – föräldrar. Familjen är barnets
bas och arbetet innebär att skapa så goda förut
sättningar som möjligt för att barnets utveckling
ska vara så gynnsam som möjligt
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Barn– och ungdomspsykiatri i Värmland
Föräldrautbildning är något som efterfrågas av föräldrar som har barn med neuropsykiatriska svårigheter.
Att träffa andra föräldrar att dela erfarenheter med är
ytterligare ett - och kanske det viktigaste värdet med
föräldrautbildning. Också andra anhöriga såsom moroch farföräldrar, syskon och övrig släkt och vänner
kan ha nytta av sådana utbildningar.

På senare år har flera olika manualbaserade och väl
utvärderade program för föräldrautbildning framgångsrikt provats i Sverige, samtliga baserade på inlärningsteoretiska principer (Kognitiv Beteede Terapi
KBT).
Ämnen för utbildningarna kan vara allt från
enklare vardagsproblem kring barns utveckling och
fostran till mer allvarliga och komplicerade problem
som man möter som förälder eller anhörig till ett
barn med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning.
Gruppverksamheter finns också för barn/ungdomar
eller deras syskon.
Utbildningarna kan ha olika längd och omfattning
beroende på inriktning, som kan vara antingen på
information och kunskapsförmedling, på träning av
föräldrafärdigheter, eller utformas med en kombination av dessa båda inriktningar.
Föräldrautbildning och rådgivning genom olika
typer av webbaserat självhjälpsmaterial, telefonrådgivning som alternativ eller komplement till föräldrautbildning i grupp är också något som kommer att
prövas under 2012.

Vad

Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP:s) uppdrag
• att möta behovet av specialiserad eller högspecialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård för
barn och ungdomar 0–18 år i Värmland, exklusive behandling för ätstörningsproblematik
• erbjuda diagnostik, stöd och behandling/habilitering av barn med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer. Insatserna består också av psykosocial intervention
som kan ges både enskilt och i grupp
Hur

Föräldrar/vårdnadshavare eller barn/ungdom kan
själva ringa till BUP. Detta kan resultera i en rådgivning på telefon eller att en tid bokas för besök. Samarbetspartners kan också skriva en remiss.
En tid för bedömning av behov kan erbjudas,
därefter erbjuds insatser efter behov. Barn- och ungdomspsykiatrin är en kunskapsorganisation där flera
professioner med hög specialisering ingår och där i
stort sett allt arbete sker tvärprofessionellt i team.
Vi erbjuder föräldrastöd i form av råd och stöd
för att ge föräldrarna bästa möjliga förutsättningar
att stödja sitt barn/ungdom och bidra till en positiv
förändring för varje barn och ungdom som kommer i
kontakt med verksamheten.
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Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn/ungdomar
med nydiagnostiserad autism erbjuds föräldrautbildning under 4 tillfällen à 3 timmar. Utbildningen
innefattar information om autism, förhållningssätt,
samhällsstöd, hjälpmedel, tydliggörande pedagogik
samt erfarenhetsutbyte.
Bildverkstad erbjuds vid ett tillfälle à 2 timmar
då man kan få pröva på att utforma tydliggörande
material.
Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn/ungdomar
med nydiagnostiserad ADHD erbjuds föräldrautbildning under 3 tillfällen à två timmar. Utbildningen
innefattar information om ADHD, förhållningssätt,
samhällsstöd, hjälpmedel, tydliggörande pedagogik
samt erfarenhetsutbyte.
Under 2012 kommer föräldrautbildning att erbjudas alla föräldrar till barn med ADHD enligt Strategi.
Det är en manualbaserad föräldrautbildning med syfte
att ge baskunskaper om ADHD. Utbildningen är
indelad i olika teman: ADHD i familjen, hur du kan
hjälpa ditt barn att fungera bättre i vardagen, förebygga och hantera konflikter, samhällets stöd, ex skola.
Utbildningen är fem tillfällen à tre timmar.
Anhörigutbildning erbjuds anhöriga eller nätverk
en gång/termin och är fyra tillfällen à tre timmar.
Utbildningen innefattar information om neuropsykiatri, samt teman om hjälpmedel, medicinering, sömn,
tydliggörande pedagogik mm.
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Föräldrar/vårdnadshavare, syskon, andra viktiga
personer i nätverket kan också erbjudas enskilda samtalskontakter som stöd i sin föräldraroll.
Hembesök och dagvård erbjuds också som en
insats för de föräldrar/vårdnadshavare som har behov
av insatser som inte kan tillgodoses i öppenvården.
Planering pågår för att starta gruppbehandlingar
för patienter med ångest och/eller depression, parallellt med dessa grupper kommer det att erbjudas
föräldragrupper.
Planer pågår också för att starta öppna föreläsningar med teman som ex ADHD, autism, depression, ångest, tvång, sömnsvårigheter, hjälpmedel mm.

Utmaningar i föräldrastödet BUP

• Att synliggöra barnperspektivet
• Att den psykiska hälsan bland barn och ungdomar
i Värmland ökar
• Att utveckla det behovsinriktade stödet till både
föräldrar och barn/ungdomar med ångest, depression, självskadebeteende, missbruk/riskbeteende
• Att föräldrar/vårdnadshavare upplever att de får
rätt stöd från BUP i sin föräldraroll
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Socialtjänsten
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn
och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska dels arbeta uppsökande
och förebyggande, dels utreda barns behov av skydd
eller stöd vid misstanke om att barnet far illa. Behovsanpassat föräldrastöd med barnets bästa som ledstjärna, utgör en central del i socialtjänstens insatser.
Vad

Rådgivning och stöd kan erbjudas inom ramen för
socialtjänstens förebyggande verksamhet. Sådana
insatser behöver inte dokumenteras eller följas upp.
Socialtjänsten ska också utreda barns behov av skydd
eller stöd när det kan finnas behov av åtgärder från
nämndens sida (11 kap. 1 § SoL). Vid behov ska
socialtjänsten efter utredning erbjuda barn, unga och
familjer insatser, som sedan ska följas upp.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar
särskilt ett nära samarbete med hemmet. Samhället
har dock möjlighet att kunna ge barn och unga det
skydd eller vård de behöver även i de fall vårdnadshavaren och den unge, när han eller hon fyllt 15, inte
samtycker till nödvändiga insatser. Detta regleras i
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU.
Som en följd av att Sverige ratificerade FN:s
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har bestämmelser för att stärka barnets ställning
successivt förts in i lagstiftningen på olika områden.
Principen om barnets bästa innebär att varje beslut
som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning
om vad som är bäst för barnet.
Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda barnets intressen.
När denna grundläggande princip ifrågasätts behöver olika förslag till lösningar utifrån barnets bästa
analyseras och vägas mot varandra. Bedömningen ska
redovisas, motiveras och ligga till grund för fortsatta
beslut.
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Hur

Socialtjänstens föräldrastöd är behovsanpassat och
ges antingen efter att man som förälder ansöker om
stöd från socialtjänsten eller efter att en anmälan
inkommit om misstanke om att ett barn eller ungdom
far illa.
Behovet liksom tillgången till insatser ser olika ut
i olika kommuner. Föräldrar kan exempelvis erbjudas
individuellt stöd i form av stödjande och rådgivande
samtal, eller familjebehandling där familjebehandlare
arbetar i samarbete med familjen utifrån aktuell problematik.
Vid separation eller skilsmässa kan föräldrar erbjudas samarbetssamtal om man inte är överens avseende vårdnad, umgänge och boendeform för barnen.
Föräldrar kan även hänvisas vidare till familjerådgivningen.
Kommuner kan erbjuda olika typer av gruppverksamheter, men dessa riktar sig vanligtvis till barn och
ungdomar och inte så ofta till föräldrar. Gruppverksamheter för barn och ungdomar kan till exempel
vända sig till barn och unga vars föräldrar har en
beroendeproblematik eller är frihetsberövade.
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ling är central när det gäller att bedöma om ett barn
riskerar att fara illa. Det finns dock ingen allmänt
accepterad gräns för vad som kan anses som oacceptabla brister i föräldrars omsorgsförmåga. Mellan
ytterligheterna fullgott respektive klart bristfälligt
föräldraskap finns en gråzon som gör att man i en bedömning bl.a. behöver ta hänsyn till kompenserande
faktorer i barnets och familjens nätverk.
Exempel på riskabelt beteende hos unga är missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt
beteende. Det behöver inte finnas några uppenbara
missförhållanden i hemmet, men föräldrarna behöver
ändå samhällets stöd för att kunna bryta en destruktiv utveckling. Även barn och unga som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och
omgivning kan behöva insatser, liksom barn och unga
som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från
jämnåriga. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att
erbjuda stöd till brottsoffer, oavsett deras ålder.

När

Socialtjänsten finns tillgänglig dygnet runt för alla
barn och ungdomar 0-20 år och deras föräldrar i kommunen.
Det finns ingen entydig beskrivning av vilka barn,
ungdomar och föräldrar som ingår i målgruppen för
socialtjänstens insatser. Två huvudgrupper av barn
och unga framstår dock tydligt, nämligen de som far
illa eller riskerar att fara illa pga. förhållanden i hemmet eller pga. sitt eget beteende.
Missförhållanden i hemmet kan vara fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar,
samt fysisk eller psykisk försummelse, dvs. när den
som vårdar barnet aktivt eller passivt försummar att
tillgodose barnets grundläggande behov. Föräldrarnas
förmåga att ge barnet vad det behöver för sin utveck-

Utmaningar i föräldrastöd i socialtjänsten

•
•

•
•
•

Att synliggöra barnrättsperspektivet
Att alla professionella som kommer i kontakt med
barn och unga har kunskap för att tidigt kunna
upptäcka barn och ungdomar som lever i utsatta
miljöer
Att utveckla samarbetet med andra aktörer kring
föräldrastöd
Att öka kunskapen om betydelsen av anknytningen mellan föräldrar och barn
Att ge rätt insats på rätt nivå
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