
Välkommen
till konferensen

ALLA FÖRÄLDRAR 
har rätt till ett anpassat föräldraskapsstöd
NU uppmärksammar vi föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn!

Stöd i föräldraskapet är en av samhällets viktigaste insatser för att främja barns hälsa och utveckling. Alla föräldrar har, 
enligt barnkonventionen, rätt att få det stöd de behöver i sitt föräldraskap under hela barnets uppväxt. För att rättigheterna 
ska förverkligas i Västerbotten behöver vi kraftsamla. Konferensen vänder sig till dig som är verksam som politiker eller 
chef i någon av länets femton kommuner eller i Region Västerbotten. Konferensen vänder sig också till dig som i ditt yrke 
inom kommun eller hälso- och sjukvård möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Syftet med konferensen är att 
uppmärksamma att ett fungerande föräldraskapsstöd är en rättighet för barn och föräldrar och en samhällsekonomisk 
lönsam investering. Syftet med konferensen är också att rusta dig med kunskap och verktyg för ett stärkt 
föräldraskapsstöd till föräldrar med kognitiva svårigheter.

När 1 april 2022, klockan 9.30 – 15.00

Var Regionsalen, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå. Det finns också möjlighet att delta digitalt

Program finner du på nästa sida

Varmt välkommen med din anmälan via denna länk senast den 28 februari 2022

Agneta Nilsson, FoU Socialtjänst  Nanna Forsgren, FoU Socialtjänst
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se  nanna.forsgren@regionvasterbotten.se

Välkommen
till konferensen

FoU Socialtjänst – För en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten
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     Program      Program

9.30 Incheckning och kaffe

10.00 Välkomna!
 Agneta Nilsson och Nanna Forsgren, FoU Socialtjänst

 Ett fungerande föräldraskap – en extremt lönsam social investering
 Ingvar Nilson, nationalekonom 

 Kort reflektion

11.15 Perspektiv på föräldraskapsstödet Parenting Young Children
 Sandra Melander, metodutvecklare SUF-kunskapscentrum

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Varför är det viktigt med kunskap om NPF inom socialtjänsten?
 Elisabeth Sundström-Graversen, socionom och kanslichef Riksförbundet Attention

 Kort reflektion

14.00 Att hålla professionella samtal med personer som har kognitiva svårigheter
 Anette Lundman, kurator Vuxenhabiliteringen Region Västerbotten

14.30 Paus med kaffe

14.50 Att stödja arbetet med föräldraskapsstöd
 Maria H Andersson och Maria Wikström, utredare Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF

15.15 Vad vill vi i Västerbotten och vad blir nästa steg? 

15.30 Konferensen avslutas

FoU Socialtjänst – För en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten


