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• Stödja genomförandet av 
En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

• Universellt föräldraskapsstöd i fokus

• Från mage till myndig - 0-18 år

• Kontakta Länsstyrelsen:

www.lansstyrelsen.se
Sök: föräldraskapsstöd

http://www.lansstyrelsen.se/


Stöd i 
föräldraskapet är en 
av de viktigaste 
insatserna 
samhället kan göra 
för att förebygga 
olika problemutfall 
hos barn. 



Preventionsstjärnan

Källa: En nationell strategi för ett 
stärkt föräldraskapsstöd

Kunskapssammanställning om risk och 
skyddsfaktorer

Våld

https://osf.io/ntcw3/


Barns uppväxtvillkor skiljer sig 
mycket åt och det får 

konsekvenser både för individ 
och samhälle.



”Attityder och fördomar som hindrar kommunikationen.”

”Som när jag berättade för dom på barnavårdscentralen att jag 
hade funktionshinder, och det första de gör är en orosanmälan 
för att de kunde inte tänka sig att en person med Aspergers
kunde bli en bra förälder, dom gav en inte en chans, dom på 
SOC skrattade gott åt det.”

Citat från rapporten Att vara förälder idag. Föräldrar med funktionsnedsättning och deras upplevelser 
av föräldrarollen och utmaningar i föräldraskapet. Myndigheten för delaktighet, 2021. 

Läs mer: Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet (MFD, 2017) 



Göra rätt saker och saker rätt!

• Arbeta mer strategiskt och 
systematiskt. 

• Våga involvera målgruppen mer i 
arbetet - föräldrar och barn. 

• Våga prioritera för att uppnå jämlikhet. 



Att göra jämlikt är att göra olika



Att göra jämlikt är att göra olika



Att göra jämlikt är att göra olika



”Det som är 
nödvändigt för 
vissa är bra för 
alla”. 



Bild: Kunskapscentrum för jämlik vård, Region Västra Götaland

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/en-foralder-blir-till/


Fristående komplettering: 
Att möta föräldrar med kognitiva 

svårigheter

Kunskapscentrum för jämlik vård

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/en-foralder-blir-till/


Att möta föräldrar med kognitiva 
svårigheter

• Bidra till ökad kunskap och trygghet för 
professioner

• Främja förståelse och förtroende

• Främja nya arbetssätt - “Nödvändigt för 
vissa, bra för alla”

* Referensgrupp finns kopplad till utvecklingsarbetet med representanter från 
MFoF, MFD, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, SUF- Region Uppsala, SKR, 
Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, Barnhälsovård, Mödrahälsovård 
och föräldrar.  



“Nödvändigt för vissa, bra för alla”

Bilder: SUF Region Uppsala



Tack!

Din regionala kontakt på 
länsstyrelsen når du via:
www.lansstyrelsen.se
Sök: Föräldraskapsstöd

Madelene Larsson
Nationell samordnare för 
länsstyrelsernas föräldraskapsstöd
Madelene.larsson@lansstyrelsen.se
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