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Ett jämställt föräldraskapsstöd med barnperspektiv 
Mats Berggren från organisationen MÄN, verksamhetsansvarig för 
enheten Jämt Föräldraskap.

Mats har arbetat i många år med föräldrastöd för män och med att 
möta föräldrar och vårdpersonal för att utveckla föräldrastöd. Genom 
forskning och verksamhetsutveckling har han drivit frågor som utgår 
från barnets perspektiv. Frågor som är rimliga och genomförbara där 
den egna inställningen avgör mycket. Forskning visar att lågt själv- 
förtroende i föräldraskapet ger mindre delaktighet som förälder. 

Rådande normer skapar hinder för mäns delaktighet och medverkan 
i familjebildningen, män behövs för att uppnå jämställdhet och mäns 
förändrade attityder och beteenden är en del av förutsättningen.   
Fokus under denna föreläsning är att lära oss att möta föräldrarna  
utifrån de utmaningar och omständigheter som kan uppstå i vardagen. 

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.  Anmäl dig senast 
två veckor före den dag du valt. Klicka här för att komma till anmälan.

En utbildningsdag för dig inom 
barnhälsovård, familjecentral, 
folktandvård, mödrahälsovård 
och öppen förskola. 

14/2
Skellefteå, 
Folkparken

21/2
Lycksele,

Ansia

1/3
Umeå, 
Nolia

Avbokning av utbildningsdag ska ske senast en vecka före. 
Vid sen eller utebliven avbokning debiteras 400 kronor. Utbildningsplats kan överlåtas. 

Dagens samhälle ställer höga krav, inte 
minst på föräldraskapet. Det handlar om 
att förstå sitt barns behov och önskningar 
men också om att svara mot de krav som 
samhället och omgivningen ställer. För 
att möta föräldrarna i våra verksamheter 
behöver vi förstå deras vardag och de 
förutsättningar som de står inför. Våra 
verksamheter behöver utgå från att alla 
föräldrar är ansvarsfulla och deltagande, 
att alla föräldrar är lika viktiga och att vi 
har samma förväntningar och krav på alla.

http://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Folkhals.nsf/SurveyStart?OpenForm&ID=3BFABEF5114C285DC12581D8002CD693


8.30    Fika serveras

09.00–9.15  Välkommen 
   Lina Tjärnström och Lena Sjöquist Andersson, 

   Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting

09.15–10.00 På gång inom Salut-satsningen – aktuella arbetsprocesser  

10.00–10.50 Hur mår våra föräldrar och 3-åringar?
   – Återkoppling av data från hälsoformulär och 3-årsenkäten 
   inkl. teamdiskussioner 
   Anneli Ivarsson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap, 

   Västerbottens läns landsting

10.50–11.00  Rörelsepaus

11.00–12.00 Ett jämställt föräldraskapsstöd med barnperspektiv
       Vad är egentligen ett jämställt föräldraskapsstöd?
       Vad säger forskningen om betydelsen av jämställdhet i föräldraskapet?
       På vilket sätt är jämställdhet bra för barnen?
   Mats Berggren, organisationen MÄN

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.00  forts. Ett jämställt föräldraskapsstöd med barnperspektiv

14.00–14.30 Hur kan vi vara med och skapa förändring?
   Sofia Elwér, Jämvårdsstrateg, Västerbottens läns landsting

14.30–15.00 Fika

15.00-15.45  forts. Hur kan vi vara med och skapa förändring?

15.45–16.00 Summering och avslutning
   Lina Tjärnström och Lena Sjöquist Andersson
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Program för Salutdagar 2018

Avbokning av utbildningsdag ska ske senast en vecka före. 
Vid sen eller utebliven avbokning debiteras 400 kronor. Utbildningsplats kan överlåtas. 


