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Inledning 
Med hjälp av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Skåne har Ystads kommun fått möjlighet att 
under åren 2010-2011 dels kartlägga befintligt föräldrastöd och föräldrars behov av föräldrastöd 
och dels skapa en samordnad föräldrastödskedja 0-18 år.   
 
I denna rapport presenteras resultatet av kartläggningen av det samlade föräldrastödsutbudet i 
Ystads kommun. Kartläggningen är genomförd under perioden april-september 2010. I första 
delen av rapporten presenteras varje verksamhet för sig och sist i rapporten visas det samlade 
utbudet i en överskådlig tabell. 
 

Bakgrund 
I den nationella strategin ”Föräldrastöd – en vinst för alla” (SOU 2008:131) betonas vikten av att 
föräldrastödet utvecklas. Det finns omfattande vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar, som 
bidrar till att utveckla ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en positiv utveckling 
hos barnen samt minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Många föräldrar efterfrågar 
också mer stöd än det som erbjuds idag. Föräldrastöd är en förebyggande generell folkhälsoinsats 
som minskar behovet av mer kostsamma insatser längre fram och är därför samhällsekonomiskt 
gynnsamma.  
 
Övergripande mål i Föräldrastödsstrategin är att alla föräldrar med barn i åldern 0-18 år ska 
erbjudas ett generellt stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska vara frivilligt och ges utifrån föräldrars 
önskemål och behov.  
 
Föräldrarna ska erbjudas ta del av ett brett utbud av insatser som syftar till att främja barns hälsa 
och psykosociala utveckling. Föräldrastödet ska bidra till: 

- Fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter 
- Kontakt och gemenskap 
- Att stärka föräldrar i sin föräldraroll 

 
För att uppnå målen krävs politiska beslut, förankring på alla berörda ledningsnivåer, tydlig 
ansvarsfördelning samt att någon samordnar verksamheten i kommunen. 
 

Befolkningsunderlag i Ystads kommun 
Målgruppen för föräldrastödsinsatserna är föräldrar med barn i åldern 0-17 år. Antalet barn i 
Ystads kommun i dessa åldrar var enligt uppgift från Statistiska Centralbyrån totalt 5 021 den 31 
december 2010, med åldersfördelning enligt diagram 1 nedan. De största barngrupperna finns i 
åldersspannet 16-17 år (325 respektive 370 individer). Stora årsgrupper är också de som blir 5 
respektive 15 år under 2011 (313 respektive 298 individer). I övrigt pendlar barnantalet i varje 
årsgrupp mellan 239 och 287.  
 
Antalet familjer med hemmaboende barn 0-17 år är 3 043 st totalt. Av dessa har 1 230 familjer 
barn i åldern 0-5 år. 
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Föräldrastödsutbud i Ystads kommun 
Det finns många möjligheter för föräldrar att delta i verksamheter som mer eller mindre tydligt 
syftar till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling. Många verksamheter är riktade till 
föräldrar och barn under barnens första år. Verksamheternas innehåll varierar från att tydligt 
fokusera på att utveckla föräldrarollen till att vara en samlingsplats där barn och föräldrar träffas 
under trevliga former. Under rubrikerna nedan finns samlat och beskrivet de verksamheter som 
erbjuder någon form av gruppverksamhet för föräldrar i Ystads kommun. Även en del enskilt 
föräldrastöd redovisas. Föräldrastöd som finns att söka hos olika intresseföreningar redovisas inte 
i denna rapport. 
 
Presentationen är uppdelad i föräldrastöd som Ystads kommun erbjuder, föräldrastöd som 
erbjuds av regionen samt föräldrastöd som erbjuds av andra aktörer. En samlad bild av befintligt 
föräldrastöd finns som bilaga 1: Föräldrastöd i Ystad. Bilderna i sammanställningarna är hämtade 
från respektive verksamhets hemsida och från Clipart. 
 

Föräldrastöd som erbjuds av kommunen 
Föräldrastödsverksamhet bedrivs inom Social Omsorg och Kultur o Utbildning. Dels finns 
föräldrautbildningar och annat stöd som vänder sig till alla föräldrar och är av mer förebyggande 
karaktär. Dels finns föräldrastöd riktat till föräldragrupper med särskilda behov. Allt föräldrastöd 
som kommunen erbjuder är kostnadsfri, förutom Kulturskolans Babyrytmik. 
 
 

Diagram 1 
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Allmänt, förebyggande föräldrastöd 

COPE 
Socialförvaltningen och Kultur o Utbildning erbjuder den evidensbaserade föräldrautbildningen 
COPE, Community Parent Education Program för föräldrar med barn 3-12 år och med tonåringar 
12-18 år. Syftet med föräldrakurserna är att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och förbättra 
samspelet mellan föräldrar barn. Cope- metodiken är utformad så, att den stärker föräldrarnas 
tilltro till den egna förmågan. Kurserna är också nätverksbyggande. Teman på kurserna är bland 
annat: uppmärksamma det positiva, planera i förväg, problemlösning. Mellan varje lektion har 
föräldrarna hemläxa. Kursen omfattar 9 tillfällen á 2 timmar och man träffas en gång i veckan. 
Under kursen erbjuds kostnadsfri barnpassning. 

 
Varje kurs leds av två kursledare. Det finns för tillfället åtta 
utbildade kursledare i kommunen, tre från socialförvaltningen 
och fem från kultur och utbildning. Enligt beslut ska en 
barnCOPE-kurs erbjudas varje vårtermin och en tonårsCOPE-
kurs varje hösttermin. I varje kurs deltar cirka 15-20 föräldrar. 
En av socialförvaltningens utbildare är samordnare för 
verksamheten.  
 
Vid varje kursslut fyller föräldrarna i en utvärdering. Av denna 

framgår att de är mycket nöjda med kurserna, stämningen blir lugnare hemma och att deras eget 
och barnets/tonåringens beteende förändrats positivt. Detta bekräftas också av de muntliga 
kommentarer som framkommer under kursernas gång.  
 

Kulturskolans Babyrytmik 
Kulturskolan, under Kultur o Utbildningsförvaltningen, erbjuder babyrytmik för föräldrar och 
deras barn 6 mån-2 år. Man träffas en gång i veckan under 1 timme. Grupperna samlar ca.10 
föräldrar plus barn. Verksamhetens görs känd genom annons och hemsida. En terminskurs kostar 
225 kr.  
 

Rörelseglada barn - Föräldrautbildning 
Kultur o Utbildning erbjuder Rörelseglada barn – Föräldrautbildning för föräldrar med barn i 
årskurs 1-3. Teman för kursen är kost, motion, hälsa, vardagsrutiner med mera. Den omfattar tre 
tillfällen á 2 timmar under två terminer. Verksamheten startade hösten 2009 och håller 
fortfarande på att utvecklas. En kurs är slutförd och två är pågående. Varje kurs har cirka 12 
deltagare. Föräldrarna skriver i utvärderingen att kursen är bra eller mycket bra och att den gett 
dem nya kunskaper.  
Föräldrarna till barn i åk 4-6 och 7-9 som deltar i motivationsprogrammen Rörelseglada barn 
respektive Moving Teens erbjuds tillsammans med sina barn utökat hälsosamtal med 
skolsköterska och hälsopedagog samt ytterligare uppföljningsmöten en gång i månaden under sex 
månader. Dessutom erbjuder man två temakväller per läsår, en med tema mat och en med tema 
rörelse. Om föräldrarna inte gått Rörelseglada barn föräldrautbildning erbjuds de delta i denna. 
Verksamheten och kurserna leds av hälsopedagogen och en skolsköterska (enligt rullande 
schema).  
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Absolut Förälder 
Föräldrautbildningen Absolut Förälder erbjuds alla föräldrar i åk 6-9 av Social Omsorg och 
Kultur o Utbildning i samverkan. Absolut Förälder är ett program som syftar till att ge föräldrar 
kunskap i frågor som rör unga och alkohol så att de kan vara enade och tydliga i sitt 
förhållningssätt under barnens tonårstid. Programmet skapades i kommunen 2003 och uppdateras 
årligen utifrån nya forskningsrön och statistik. Utbildningen omfattar två lektioner á 2 timmar i 
åk 6 och en i åk 7-8. Dessutom hålls kortare föreläsningar á 20 minuter vid de första 
föräldramötena på högstadiet.  
 
Teman under kursen är: att vara tonåring idag, konsumtionsvanor i Sverige och Ystad, varför 
dricker tonåringar, tobak – en riskfaktor, föräldraroller, föräldrars attityder påverkar m.m. 
Information varvas med diskussioner och värderingsövningar. Vid den andra lektionen är barnen 
med och då arbetar man tillsammans fram en handlingsplan för en alkoholfri tonårstid.  

 
Varje kurs leds av en socialsekreterare och en pedagog från skolan. 
För att kunna driva utbildningen krävs fyra utbildade kursledare 
från Kultur o Utbildning och fyra från socialförvaltningen. 
Samordnare för verksamheten gentemot skolan är hälsopedagogen 
på Kultur o utbildningsförvaltningen och gentemot utbildare och 

utbildningsutformningen projektledare/samordnare av föräldrastöd på socialförvaltningen.  
 
Ungefär hälften av alla barns föräldrar deltar i Absolut Förälder när barnet går i åk 6. Efter de två 
första lektionerna har föräldrarna fått fylla i en utvärdering. Av resultatet framgår att alla som 
deltagit är nöjda eller mycket nöjda med kursinnehållet. Flertalet tycker att de fått ny kunskap 
och två tredjedelar har fått förändrat synsätt på unga och alkohol efter att ha gått kursen. 
 

Riktat, förebyggande föräldrastöd 

Långgatans föräldrastöd  
Vid Social Omsorgs öppenvårdsverksamhet Långgatan erbjuder man föräldrastöd till unga 
föräldrar under 25 år med barn i åldern 0-18 månader. Målet är att stärka föräldrarna så att de 
känner sig trygga i sin föräldraroll och att hjälpa dem att bygga upp ett socialt nätverk. Det är i 
huvudsak mammor som deltar i verksamheten.  
 
Vid varje träff tar man upp olika teman. Man har också aktiviteter tillsammans med barnen 
såsom sångstund, lek och en gemensam fika. I verksamheten ingår även praktiska inslag såsom 
matlagning och bakning. Besök av barnhälsovårdspsykolog, familjerådgivare, hälsopedagog, 
konsumentrådgivare och BVC-sköterska planeras in regelbundet. Vid behov finns möjlighet för 
föräldrarna att få enskilda samtal med personalen. 
 
Gruppen träffas två gånger i veckan, måndagar och torsdagar kl.10-12. Man brukar vara 5-7 
mammor och lika många barn i grupperna. Ledare är två socialsekreterare. En dag i veckan deltar 
även en förskollärare. Föräldrarna får delta så länge de vill tills barnet är ca 18 månader. 
Vanligtvis slutar man när barnet börjar förskolan och föräldern börjar arbeta, studera eller får 
annan sysselsättning. Föräldrar till gruppen rekryteras via mödravårdscentralen, barnhälsovården 
samt via socialsekreterarna. En del kommer även via vänner som redan deltar i gruppen.   
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Utvärdering sker genom att föräldrarna besvarar enkäter både skriftligt och muntligt samt att 
personalen gör observationer. Utvärderingarna visar att de flesta tycker att det är givande då 
samaktörer besöker verksamheten och att det i framtiden kan vara lättare att ta kontakt med dem 
om behov uppstår. De föräldrar som har litet nätverk har fått nya vänner genom gruppen. 
Föräldrar tycker att de lär av varandra och delger varandra tips och råd. Föräldrarna säger sig ha 
förtroende för personalen och känner att de kan ta upp med dem om de har bekymmer. Att man 
träffas två gånger gör att man lära känna personalen bra.  
 
Den andra gruppverksamheten Långgatan erbjuder, är en liknande verksamhet men för lite äldre 
mammor med behov av extra stöd i föräldrarollen. Barnen är i åldern 0-2 år. Föräldrarna 
rekryteras vanligen inom socialförvaltningen.  
Denna gruppverksamhet anordnas vid behov och innehållet liknar den ovan beskrivna. Man 
träffas dock bara en gång i veckan, onsdagar kl.10-12. Familjerådgivare, barnhälsovårdspsykolog 
och studievägledare besöker verksamheten kontinuerligt. En grupp består av 5-6 mammor och 
flera av dem har invandrarbakgrund. Föräldrarna erbjuds även enskilda samtal med personalen.  
 

Småbarnsliv 
Långgatan erbjuder även den evidensbaserade 
föräldrautbildningen Småbarnsliv. Den vänder sig till 
föräldrar med barn i åldern 1-4 år. Verksamheten som 
startade hösten 2009 har bedrivits såsom riktad verksamhet. 
Rekrytering har huvudsakligen skett från de föräldragrupper 
man själv driver samt via socialsekreterare på Barn o 
familjeenheten. Gruppen har bestått av 8-12 föräldrar, mest 
mammor. Kursen omfattar 8 träffar á 2 timmar. Syftet med 
föräldrakursen är att skapa ett bra förhållande mellan 
förälder och barn. Man tar upp ämnen som: samspelet 
mellan förälder och barn, att ha rimliga förväntningar på sitt 
barn, hur man förebygger och bemöter utmanande beteende 
samt att använda en vägledande föräldrastil. Det finns tre 
utbildade kursledare i kommunen, två från social-
förvaltningen och en från Kultur och Utbildning. 
 

Långgatans Råd och stöd 
Ett föräldrastöd som riktar sig till enskilda familjer med barn 0-20 år är Långgatans Råd och stöd. 
Man kan få upp till fem samtal enskilt eller med familjen utan biståndsbeslut och utan att 
registrering görs. Två familjebehandlare ansvarar för verksamheten. Frågor som kan vara aktuella 
är: vilka krav kan jag ställa på mitt barn, vilka regler ska gälla i vår familj, jag är orolig för mitt 
barns/tonårings utveckling m.m. 
 

Föräldrastegen 
Föräldrastegen är ett program för alkohol och drogprevention riktat mot föräldrar som har barn i 
åldrarna 13-17 år och som på olika sätt är föremål för myndighetsingripande. Programmet bygger 
på Iowa Strengthening Families Program från USA och är omarbetat av STAD-projektet och 
Maria Ungdom i Stockholm. En utbildad kursledare finns vid socialförvaltningen, men ingen 
kurs har hållits än. 
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Programmet är kunskapsbyggande och syftar till att med hjälp av fakta och övningar 
förebygga/tidigt upptäcka användning av tobak, alkohol och droger, öka kunskapen om 
ungdomar/missbruk och ge konkreta verktyg till föräldrarna, stärka föräldrarnas kompetens under 
ungdomarnas tonårstid samt stärka familjebanden. Programmet omfattar sex träffar á två timmar. 
 

Familjerådgivningen i Ystad 
Föräldrar som vänder sig till Familjerådgivningen söker oftast hjälp med att lösa problem i 
parrelationen, men finns det barn i familjen pratar man alltid om hur de påverkas av föräldrarnas 
konflikter. Det finns också föräldrar som söker hjälp utifrån att de har gått upp så mycket i 
föräldrarollen att de inte hittar tillbaka till att också vara ett par. Stödet föräldrarna får är 
rådgivning utifrån att vända en negativ spiral till att bli en positiv samt om få dem att förstå hur 
man känslomässigt påverkas av varandras olika beteenden. Likaså hur barnen påverkas av 
föräldrarnas beteende. Familjerådgivaren kan också ge föräldrarna råd kring hur de ska hantera 
sina barn. Är barnen huvudproblemet brukar hon dock hänvisa till andra aktörer exempelvis 
Långgatans öppenvårdverksamhet, om familjen bor i Ystad, eller BUP. På Familjerådgivningen 
arbetar en familjerådgivare på heltid. Till Familjerådgivningen i Ystad kan föräldrar från Ystads, 
Sjöbo och Skurups kommuner vända sig.  
 

Föräldrastöd som erbjuds av regionen 

Allmänt, förebyggande föräldrastöd 

Mödrahälsovården Region Skåne Ystad 
Mödrahälsovårdens ( MHV) övergripande mål är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela 
befolkningen. 
För att nå målet ska MHV utifrån nuvarande kunskapsläge och de nationella folkhälsomålen 
innehålla följande verksamhetsområde: 

- Hälsovård i samband med graviditet 
- Stöd i föräldraskapet och föräldragrupper med förlossnings- och 

föräldraförberedelse.  
- Familjeplanering på individnivå. 
- Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara 

infektioner på grupp- och samhällsnivå. 
- Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. 
- Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor. 

 
Stöd i föräldraskapet ges på individ/par- och gruppnivå. Föräldrarna informeras om 
föräldragrupperna i samband med deras ordinarie besök på MVH. 
Föräldragrupperna omfattar 4-5 träffar, vanligen 5 med den sista gången ca 2 månader efter 
förlossningen. Man träffas 1-2 tim/gång, en gång i veckan. Programmet startar i graviditetsvecka 
32. 
Det finns ett färdigt nyligen omarbetat upplägg, en skriven manual, för hur kurserna ska se ut. 
Innehållet kan kastas om, men alla delar ska hinnas med. Vid inledningen av kursen får 
föräldrarna också önska vad de vill att man ska ta upp. Kursen tar upp teman som - att bli 
förälder, att bli tre istället för två, förberedelse inför förlossning, BB-visning samt barnets första 
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tid. En viktig del är nätverksbyggandet. Om föräldrarna önskar det skrivs alltid en namn-, 
telefon- och maillista som delas ut till alla. Föräldrarna uppmanas att fortsätta träffas själva efter 
kursslut. Gruppen diskuterar och bestämmer detta vid sista kurstillfället (finns som en särskild 
punkt i manualen). 
Gruppträffarna ser lite olika ut, men innehåller oftast faktainformation, diskussioner, övningar, 
hemläxa och fika. 
Flertalet av föräldrarna deltar i föräldrakurserna. År 2007 deltog 84 % av alla förstföderskor. Då 

bjöds bara förstföderskor in till kurserna. From 2009 
erbjuds alla att delta. Statistiken för de senaste åren 
finns inte tillgänglig, men av allt att döma är andelen 
deltagande förstföderskor är densamma. Av 
omföderskorna deltar inte så många (i Sjöbo deltog 
2009 17 %). 
Man har 22-25 grupper totalt per år och i varje grupp 
deltar högst 8 par. 5-6 par är det vanligaste.  
De som av olika anledningar inte vill delta får sin kurs 
individuellt. Att man inte vill delta kan bero på att man 
inte vill sitta i grupp, inte har tid eller att man inte talar 

svenska. I särskilda fall exempelvis om det är en grupp unga mammor, kan man samla dessa i en 
lite mindre grupp. 
 
MHV gör egna utvärderingar (s.k. comsumers satisfaction) av gruppverksamheten. Dessa visar 
att föräldrar oftast är nöjda med kurserna. Det som är mest uppskattat är förlossnings-
förberedelsen, att de blivande mammorna respektive papporna har egna diskussioner samt att 
man träffar andra. Efterträffen är också populär då man pratar om sex o samlevnad. Då är barnen 
ju också med och ”visas upp”. Förstagångsföräldrar kan tycka att det handlat för lite om amning 
och omföderskor att det varit mer om amning än när de fick sitt första barn. En del tycker att man 
skulle prata mer om tiden efter födseln.  
Alla barnmorskorna är MI-utbildade vilket de upplever sig ha stor nytta av under kurserna.  
 
MHV samarbetar med Barnavårdcentralerna. Det har dock blivit svårare att tänka vårdkedja 
sedan Hälsovalet för Bvc infördes. Överföringsblad skickas till vald Bvc, men det är större risk 
att föräldrar glider emellan. Förr kunde man sitt ner tillsammans med förälder och Bvc – det är 
krångligare idag. Nästa år kommer även MHV att omfattas av Hälsovalet. 
Man samarbetar också med Social Omsorg bland annat med öppenvårdsverksamhet Långgatan 
kring Unga föräldrar-verksamheten. En av barnmorskorna är kontaktperson för detta samarbete. 
Det finns också uppbyggda samarbetskanaler med BUP familjemottagningen och 
vuxenpsykiatriavdelningen. Man har anmälningsskyldighet enlig Socialtjänstlagen. Numera görs 
anmälan formellt av ansvarig läkare, barnmorska eller kurator. 
 
Kurator kopplas in vid behov under graviditeten, i samband med förlossningen eller under 
spädbarnstiden.  
Vid ett tillfälle under graviditeten skall kvinnan tillfrågas om hon har varit eller är utsatt för 
sexuellt, psykiskt och/eller fysiskt våld. Man har psykosocialt basprogram för kvinnor som 
behöver extra insatser. 
Barnmorskan har ett hälsosamtal i v. 5-7 av graviditeten. Fokus skall ligga på det som är farligt 
för barnet ex, alkohol, droger, läkemedel och tobak. Vid hälsosamtalet görs screening av 
alkoholkonsumtionen ett år innan graviditeten. Om kvinnan har AUDIT över 5 görs ett 
individuellt handlingsprogram. Vid Audit 6-9 håller man extra samtal om vanorna och vid Audit 
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över 10 erbjuds kontakt med Rådgivningsbyrån. År 2009 gjordes 325 Audit (91 % av 
patienterna). Av dessa fick 8,9 % extra samtal och 0,9 % erbjöds kontakt med Rådgivningsbyrån 
(3 personer – alla avböjde). Även i hälsosamtalet använder sig personalen av MI (motiverande 
samtal). Under hösten kommer att man att delta i en konferens med Folkhälsoinstitutet som 
handlar om tobak. Statistik kring antalet rökande föräldrar sammanställs årligen av 
Socialstyrelsen. Ystad ligger i medelskiktet av andelen rökare, lägre än grannkommunerna. 
 
Uppgiftslämnare: Ann-Kristin Eriksson Herzog, områdeschef KK och samordningsbarnmorska 
sydöstra och södra Skåne. 
 

Barnavårdscentralen Region Skåne  
Barnhälsovården erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern. 
Som förälder kan man få råd om barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man 
också råd och stöd i föräldrarollen. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets 
hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem. Denna förebyggande hälsovård, som 
är kostnadsfri och frivillig.  
 
Föräldrar väljer själva vilken barnavårdscentral de vill gå till. I Ystads kommun finns följande 
barnavårdscentraler: Primärvårdens barnavårdscentral i Ystad, Löderup och Köpingebro samt 
Novakliniken BVC Ystad och Novakliniken BVC Svarte. Personalen på alla BVC-centralerna 
har regelbundna träffar. 
 

Barnavårdscentralerna i Ystad, Köpingebro och Löder up 
Föräldrastöd är en av hörnpelarna i Barnhälsovårdens verksamhet. Huvudsyfte med 
föräldrastödet är att stärka och stödja föräldrarna i deras föräldraskap och därigenom bidra till att 
ge barnen en god start i livet. Föräldrastöd erbjuds både enskilt vid individuella besök och i 
grupp.  
 

Ett av barnhälsovårdens mål är att förebygga fysisk och 
psykisk ohälsa hos barn. Ett sätt är att erbjuda en tydlig 
struktur i de individuella hälsosamtalen och på så sätt 
grundlägga en hälsosam livsstil i barndomen. BHV-
sköterskan erbjuder hälsosamtal med början vid första 
hembesöket och sedan återkommande under BHV-tiden som 
sträcker sig över en sexårstid. Samtalen är individuellt 
anpassade efter hur familjens livssituation ser ut samt efter 
vilken kunskap/erfarenhet föräldrarna har. 

 
Gruppföräldrastöd erbjuds föräldrar med barn i åldern 0-1 år. Den syftar till att ge ökad kunskap 
och medvetenhet samt ökad kontakt och gemenskap med andra föräldrar, så att man därmed kan 
dela erfarenheter och upplevelser.  
 
Under 2010 har alla barnhälsovårdssköterskor i Skåne genomgått en 2-dagarsutbildning i 
föräldrautbildning utifrån en ny manual. Manualen utarbetades på uppdrag av 
Utvecklingsenheterna för barnhälsovård i Skåne av bla Christina Skogman, 
barnhälsovårdspsykolog och Eva-Karin Eriksson, BHV-samordnare i Skåne Sydost. Manualen 
blev klar i slutet av november 2009. Den nya manualen är tänkt att användas som ett stöd till 
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sjuksköterskan vid BVC. Manualen ger information om vad föräldragruppsträffarna bör innehåll 
och vad barnhälsovården vill förmedla. Den ger också förslag på frågor för att få igång samtalet i 
grupperna. Manualen behöver inte följas slaviskt och innehållet kan kastas om. Varje träff bör 
innehålla samtal med fokus både på barns utveckling och behov samt på föräldrars upplevelser 
och känslor i föräldrarollen. 
 
Föräldrautbildningen omfattar 8 träffar som ska hållas under barnets första år. 
Innehåll i träffarna:  
Träff 1  Introduktion, förlossning, första tiden och nyfödda barnet-samspel och skrik 
Träff 2  Omställningen till förälder och nyfödda barnet 
Träff 3  Barnet: grundläggande behov vakenhet och sömn 
Träff 4  Barnet: mat och hälsa 
Träff 5  Barnet: småbarnsinfektion, egenvård, vaccinationer 
Träff 6  Familjen och parrelationen, alkohol och föräldraskap 
Träff 7  Åttamånadersbarnet och barnsäkerhet 
Träff 8  Ettåringen: mognadsnivå, vägledning, mat, sömn, börja i barnomsorgen osv. 
 
Vid någon av träffarna visar man även babymassage. 
 
Alla föräldrar erbjuds att delta i grupperna, som äger rum på Barnavårdscentralerna. I Löderup 
och Köpingebro hinner man ha 7-8 grupper om året och i Ystad ungefär det dubbla. Man samlar 
5-7 föräldrar i varje grupp. De flesta deltagarna är mammor, men man försöker ha några träffar 
på sen eftermiddags- eller kvällstid så att även arbetande pappor ska kunna komma. Då tar man 
upp ämnen som till exempel parrelationen och barnsäkerhet. 
 
Föräldrar som går kursen är nöjda med innehållet. Många efterfrågar kursen redan vid de första 
kontakterna med BVC. 
 
Uppgiftslämnare: Eva-Karin Eriksson, BHV-samordnare Skåne Sydost.  
Uppgifterna ang. den nya utbildningmanualen är hämtade från manualen ”Föräldrastöd i grupp. 
Manual för Barnhälsovården i Region Skåne”. 
 

Novakliniken BVC Ystad och Novakliniken BVC Svarte 
Man erbjuder fastställt basprogram till alla föräldrar med barn 0-5,5 år, 
hembesök, utvecklingsbedömning, vaccination, läkare, 
föräldrautbildning i grupp. Man har vid behov samarbete med 
förskolor, skolhälsovård, logoped, tandvård, MVC, barnspecialister, 
barnpsykolog och social omsorg. 
När det gäller föräldrautbildningen deltog BVC-sköterskorna i 
ledarutbildningen utifrån den nya manual som utarbetats inom Region 
Skåne (se ovan).  

Föräldrakurser startar efter hand som de fylls, med cirka en ny kurs 
varje månad. Cirka en vecka efter hemkomsten från BB görs hembesök, då föräldrarna 
informeras om föräldrastöd i grupp och dess innehåll.  
 
Varje grupp består av åtta föräldrar. Man träffas 1 timme en gång/månaden tills barnet är 8 
månader och man har en avslutningsträff när barnet är cirka 1 år. Man träffas åtta gånger totalt.  
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85 % av föräldrarna deltar i den föräldrautbildning som erbjuds under barnets första år. Det är 
mest mammor som går, men även en del pappor under senare delen av kursen. De som väljer att 
inte gå, har nyligen deltagit med äldre syskon och upplever tidsbrist. En del unga mammor väljer 
istället att delta i gruppen Unga Föräldrar på Långgatan. 
 
Spädbarnsmassage ingår i föräldrautbildningen och varje träff har ett tema som mat – 
smakportioner, sjuka barn, olycksfallsprofylax, tandvård och träff med barnpsykolog. 
 
Man gör ingen utvärdering av kurserna, men personalens uppfattning är att föräldrarna tycker att 
det är skönt att träffa andra föräldrar. Kontakten inom grupperna kan dock bli väldigt olika. Om 
de vill får de en lista med namn och telefonnummer till alla deltagare. Intresset för gruppen avtar 
ju äldre barnet blir och träffarna när barnet hunnit bli ett år är inte lika välbesökta av olika skäl. 
När barnet är 2-3 år bjuds alla via brev in till en träff då barnpsykolog Christina Skogman pratar 
om trots. Knappt hälften brukar komma då. 
 
Förutom föräldrautbildning under första året erbjuder man öppet hus två gånger i veckan (tis 13-
15 o tors 10-11.30) samt tvillingträffar och pappagrupp på kvällstid. 

Tvillingträffar är för föräldrar med tvillingar i olika åldrar. Föräldrarna styr själva över 
innehållet, men till stor del handlar det om att utbyta erfarenheter. Träffarna har fått mycket 
positiv respons, då tvillingföräldrar ofta inte känner igen sig i problem som ettbarnsföräldrar 
upplever sig ha.  

Pappagrupp startade på försök i maj 2010 efter önskemål från besökarna. Gruppen har träffats tre 
gånger kvällstid och leds av en pappa som tidigare deltagit i föräldrastödsgrupper. Fyra pappor 
har deltagit.  

Distriktssköterskorna har hälsosamtal med mammorna vid hembesöket när barnet är nyfött. Då 
tar man även upp ämnen som rökning och alkohol. Har MHV kommenterat något på 
överlämnandebladet, diskuteras detta med mamma/föräldrarna och man försöker stödja på olika 
sätt exempelvis hjälpa till med samtalskontakt, förmedla kontakt med Social Omsorgs 
öppenvårdsverksamhet Långgatan i de fall det behövs. 
 
Uppgiftslämnare: Birgitta Sjöbeck och Åsa Håkansson, Novakliniken, Bvc Apgränd. 
 

Riktat, förebyggande föräldrastöd 

Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastödsverks amhet 
Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn/ungdomar i åldrarna 0-20 år med varaktiga 
funktionshinder samt till deras familjer. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha 
uppkommit genom sjukdom eller skada under uppväxten. Barnen/ungdomarna/familjerna 
kommer från kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. På 
utbildningsdagarna (se nedan) tar man dessutom emot Trelleborgsföräldrar som har barn med 
utvecklingsstörning.  
Grundläggande är att de föräldrar som önskar det eller efterfrågar det ska få stöd enskilt eller i 
grupp. Man har flera olika sorter föräldrastöd. När föräldrar deltar i föräldrastöd på dagtid 
(arbetstid) har de rätt till tillfällig föräldrapenning. 
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Föräldrar får information om aktiviteterna vid kontakt med Habiliteringen samt genom 
informationsskriften Bladet som skickas ut till alla barn och ungdomar som har kontakt med 
Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.  
 
Utbildningsdagar 
En gång på hösten (utvecklingsstörning) och en gång på våren (neuropsykiatriska diagnoser) har 
man en tvådagars utbildning för föräldrarna, då man pratar om vad det innebär att ha ett 
funktionshindrat barn, om vilka tankar man kan ha och man får ha m.m.  
Då deltar läkare, sköterskor, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster mfl. Föreläsningar varvas med 
gruppdiskussioner. Samtidigt inbjuds föräldrarna att delta i föräldrautbildning om 4 gånger (se 
nedan). 

 

Föräldrautbildning/samtalsgrupp 
Kursen handlar om att ge föräldern ökad kunskap och förståelse kring att vara förälder till barn 
med funktionsnedsättning genom att träffa andra föräldrar i liknande situation. Man utbyter 
tankar och delger varandra erfarenheter. 
Många föräldrar nappar på erbjudandet att delta i föräldrautbildningen. Man träffas 4 gånger, en 
gång i månaden med start i november. Man är cirka 20-25 föräldrar per kurs. En kurator och en 
psykolog håller i grupperna. De gör upp en planering av innehållet, men även föräldrarna får 
påverka. Behovet får styra. Teman som alltid finns med är: få plats med glädjen, syskon (ser och 
diskuterar utifrån filmen ”Så himla annorlunda”), samhällsstöd (eventuellt besök av kommunens 
LSS-verksamhet, Försäkringskassan). Föräldrarnas önskemål handlar ofta om att få vardagen att 
fungera. 
Vid inledningen på varje träff följer man alltid upp hur det varit hemma sedan förra lektionen. 
 

 
 

Inför vuxenlivet 
Kuratorerna håller i dessa öppna pågående grupper. Man har 5 träffar per år, två kvällar på hösten 
och tre på våren. Man fokuserar på frågor inför vuxenlivet. Det är ett givet ämne varje gång. 
Ämnen som tas upp är: besök av personal från och samtal kring LSS, överförmyndare, sex o 
samlevnad, vad händer efter skolan. Man ser även filmen ”Ninjakoll 2”. Cirka 10 föräldrar deltar 
varje gång och deras ungdomar kan ha blandade diagnoser. Första kvällen på hösten är det 
grillkväll tillsammans med ungdomarna. Föräldrarna väljer själva vilka kvällar de vill delta. 
Eftersom kvällarna erbjuds varje år kan man komplettera med kvällar man missat under förra 
året.  
 
Marte-Meo 
En kurator har Marte Meo-utbildning och jobbar efter det konceptet. Omfattning är cirka 5 
gånger. Hon filmar en styrd och en spontan situation varje gång med föräldrar och barn. Sedan 
pratar man om det som föräldrarna gjorde bra i situationen. 
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NIT 
NIT = intensiv nätverksträning. 5 tillfällen  kl. 09.00-10.30. Träning med barn, assistent och 
föräldrar var för sig och tillsammans. Vid inledningen på första dagen har kurator/psykolog 1,5 
timme med föräldrarna, då man pratar om att vara förälder till ett annorlunda barn, 
vardagspraktiska saker osv. Detta är positiva möten, men ganska olika svårigheter inom 
grupperna. 
 
För föräldrar och ungdomar: Rulle på sta´n 
En rullstolsburen fritidskonsulent från Ängelholm visar en grupp ungdomar på möjligheter att 
klara av olika situationer i stadsmiljö. De får prova på bl.a. att åka rulltrappa, åka buss och ta sig 
fram i sta´n. Kurator och psykologer träffar samtidigt föräldrarna, då det även handlar om att 
våga släppa taget.   
 
Mor- o farföräldragrupp 
Nystartad samtalsgrupp som startade våren 2010. Den riktar sig till mor- och farföräldrar och 
handlar bl.a. att bearbeta de tre sorgerna 
1. Egen sorg/oro över att ha ett barnbarn med handikapp/diagnos 
2. Sorg/oro för att ens barn har fått ett barn med handikapp/diagnos 
3. Sorg/oro för hur barnbarnet ska klara sig med sitt handikapp/diagnos 
 
Uppgiftslämnare: Christine Olsson, kurator, Barn- och ungdomshabiliteringen Ystad. 
 

Barnmedicin i Ystad 
Barnmedicin tar emot barn och ungdomar mellan 0-18 år, med exempelvis diabetes, allergi, mag- 
och tarmsjukdomar samt epilepsi. Det finns en öppenvårdsmottagning och en barnavdelning med 
sex vårdplatser.  
På öppenvårdsmottagningen har man förutom enskilt stöd familjevis även gruppverksamhet för 
föräldrar med barn 4–10 år som har svåra överviktsproblem – fetma. Under en hel dag träffas upp 
till 5 familjer. Dagen innehåller samtal och övningar kring kost och motion. Från Barnmedicin 
deltar läkare, dietist och undersköterska. Därefter har man uppföljning familjevis. Äldre barn har 
egna aktivitetsdagar, där föräldrarna endast deltar en kort stund i slutet av dagen. Barnmedicin 
samarbetar med Friskis & Svettis kring praktiska övningar. 
 
Uppgiftslämnare: Anki Petersson, undersköterska vid Barnmedicinen i Ystad. 
 

Riktat föräldrastöd, tidiga insatser/behandling 

BUP familjemottagningens föräldrastödsverksamhet 
BUP-Familjemottagningen i Ystad är en specialiserad verksamhet som erbjuder barn- och 
ungdomspsykiatrisk sjukvård för barn och unga 0-18 år i Ystad, Skurup och Sjöbo kommun. 
BUP utreder och bedömer psykiska symtom hos barn och ungdomar samt erbjuder behandling 
till barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd, en behandling som inkluderar familj och 
nätverk.  
 
I hälften av alla ärenden har föräldrar själva sökt hjälp på BUP. I Ystad finns förutom 
mottagningsenheten en familjeverksamhet och en spädbarnsverksamhet. Vid teammöten avgörs 
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vilken enhet familjen ska träffa. På BUP arbetar läkare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor 
samt sekreterare.  
 
Spädbarnsverksamheten 
Föräldrar har möjlighet till kontakt med spädbarnsverksamheten i samband med barnafödande 
eller kring svårigheter under småbarnsåren. Dit kan man söka själv eller bli remitterad via t ex 
MVC, BB, BVC eller Barnmottagningen. Anledning till kontakt kan vara svårigheter med att 
tolka barnets signaler och behov eller osäkerhet och svårighet kring föräldraskapet med de nya 
roller/arbetsuppgifter som detta medför. På Spädbarnsverksamheten kan man erbjuda par-
/familjesamtal, enskilda samtal samt samspelsbehandling beroende på familjens behov och 
önskemål. De har möjlighet att träffa familjer med barn upp till ca 4 år. 
 
Familjeverksamheten 
På familjeverksamheten blandas samtal med praktiska övningar. Man använder sig ofta av 
filminspelning i behandlingen framförallt vid inledningen. Huvudsakligen består föräldrastödet 
av enskild familjebehandling, behandling enligt Marte Meo-metoden och enligt Multi family-
metoden.  
 
Enskild familjebehandling 
Vanligen träffar man familjen vid fem tillfällen om tre timmar varje gång. De första besöken 
ligger tätt tidsmässigt. Behandlingen går ut på att ge föräldrar verktyg utifrån vad de behöver 
hjälp med. Man arbetar med både samtal och praktiska övningar kring situationer som är jobbiga 
ex. matsituationer. Denna behandling är mer undervisande än de båda övriga – man ger föräldrar 
tips och råd. 
 
Marte Meo 
Alla i personalgruppen har Marte Meo-utbildning och man arbetar med metoden sedan 2003. 
Metoden går ut på att hjälpa barnet att hitta den egna kraften, kompetensen. Föräldrarna får hjälp 
med att se vad som fungerar bra kring barnet, vad barnet gör bra och hur de som föräldrar kan 
förstärka det. De får lära sig att kommentera, sätta ord på det barnet gör istället för att ställa 
frågor som ofta kan störa barnet. Föräldrar och barn filmas och filmsekvenserna används för att 
visa positiva delar av samspelet mellan föräldern och barnet.  
 
Multi Family 
Multifamiljeprojektet startade i Ystad hösten 2009. Inspirationen kommer från Marlborough-
kliniken i London, där man utformat modellen. Där har man använt sig av den i familjer med 
svåra problem. Modellen har sina rötter i systemisk familjeterapi. Man arbetar med strukturerade 
aktiviteter både grupp- och familjevis. Familjerna remitteras till Multi Family-projektet av 
mottagningspersonalen. Ett mål är att familjen ska ha deltagit i en Multi Family-grupp innan 
psykofarmaka ordineras. Behandlarna från mottagningen fortsätter att ha kontakt med familjen 
under och efter gruppverksamheten. 
4-5 familjer deltar i Multi Family-grupperna. Även syskon är välkomna. Man använder sig av 
videoinspelningar som ett viktigt hjälpmedel för att visualisera exempel. Grundtanken är att 
behandlarna skapar sammanhang där föräldrarnas och barnens svårigheter görs synliga och där 
sedan olika, helst nya, möjligheter provas.   
Behandlingen inleds med ett informationsmöte med alla föräldrar och representanter från 
respektive skola/förskola. Inledningsvis får även familjerna skriva ner sina målsättningar med 
hjälp av fyra rubriker: en sak som ni gör bra, en sak som ni vill förbättra, en sak som ni vill börja 
arbeta med i relation till ert barn samt vilket hinder och bekymmer ser ni med upplägget som 
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helhet? Dessa målformuleringar revideras och uppdateras efter hand. En viktig del i arbetet är 
familjerna kan lära sig av och reflektera kring varandra. Man har också övningar där man ”byter” 
barn mellan föräldrarna. 
Dagarna innehåller både storgruppsövningar och övningar i mindre grupper. Exempel på 
aktiviteter är planering, inköp och tillagning av måltid, gemensam måltid, avslappning, rollspel 
om bland annat vardagssituationer, rörelse, samarbetsövningar, reflektioner, social träning med 
mera. En viktig del är att arbeta med att gestalta och verbalisera känslor samt att träna 
impulskontrollen. Varje dag avslutas med att var och en kommenterar dagen.  
Familjerna träffas från kl. 09.00-15.00 tre dagar i veckan under fyra veckor. 
Familjeverksamheten i Ystad har haft totalt fyra Multi Family-grupper. Tre under våren och en 
under hösten 2010. De tre första grupperna hade gemensam återträff i somras. Det visade sig då 
att några av deltagarna hade fortsatt hålla kontakt med varandra.  
Multi Family-grupperna utvärderas dels genom frågor till föräldrarna och dels genom att 
verksamheten filmas för att efteråt kunna analyseras. Detta görs av personal från mottagningen. 
Föräldrarna är nöjda med verksamheten. Personalens analys är inte redovisad än. 
 
Uppgiftslämnare: Bernt Östlund, familjebehandlare, BUP Familjemottagning Ystad. 
 

Föräldrastöd som erbjuds av övriga aktörer 

Allmänt, förebyggande föräldrastöd 

Svenska kyrkan Ystads församling 
Inom Ystads församling finns 4 personal som arbetar med verksamheter som riktar sig till barn 
och föräldrar. Den öppna verksamheten för vuxna tillsammans med barn 0-5 år (även för äldre 
syskon) har som syfte att skapa nätverk mellan föräldrar. Den fyller en stor social funktion, då 
många lär känna andra föräldrar här och träffas sedan vidare själva. Ett syfte är också att visa att 
kyrkan inte är något konstigt samt att den kan fylla många funktioner. Till den öppna 
verksamheten kommer alla typer av föräldrar. Man upplever inte att det finns några sociala 
skillnader mellan föräldrarna utan de möts i att vara förälder. Ledarnas roll är framförallt att 
hjälpa till att fånga upp alla, att alla känner gemenskap. Man tycker det är viktigt att se och prata 
med alla.  
 
Verksamheten är öppen tre gånger i veckan: måndag, onsdag, torsdag kl. 09.00-11.00 och 13.00-
15.00. Vid varje tillfälle finns två ansvariga ledare från kyrkan. Det behövs ingen föranmälan 
utan man kan komma och gå när man vill. Verksamheten är avgiftsfri förutom fikat som kostar 
15 kr. 
Träffarna inleds med en timmes social gemenskap med lek och ibland pyssel. Därefter har man 
en sångstund. Den inleds alltid med att man tänder ett ljus, ber ”Gud som haver” samt sjunger 
”Tryggare kan ingen vara”. Därefter har man en sångstund med profana sånger.  
 
Träffen avslutas med fika. Man väljer själv om man vill delta i sångstundens inledning eller ej. 
Det har hänt att man har haft besök av BVC-sköterska, bibliotekarie eller personal från 
Försäkringskassan efter att föräldrar önskat det, men det är längesedan nu. Initiativet ska komma 
från föräldrarna, deras behov får styra verksamheten. 
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Verksamheten är öppen för alla även om man inte döpt sitt barn. Man når föräldrarna genom 
informationsblad och annonsering. Vid dopsamtalet före dopet får föräldrarna en inbjudan, ett 
litet plånbokskort om tiderna. Vanligast är att man fått information om verksamheten genom 
mun till mun-metoden. Verksamheten vänder sig framförallt till boende i Ystads församling, men 
det händer att även föräldrar från landsbygden kommer till träffarna. Man deltar i verksamheten 
fram till att barnen börjar förskolan. Många återkommer när barnet får ett syskon. 
Cirka 30 familjer och totalt 70-80 personer besöker verksamheten per vecka. Det finns de som 
kommer 2 gånger/vecka men vanligast är ett besök/vecka.  
 

 
 
Man når övervägande mammor, men ibland har grupperna bestått av flest pappor. Det har blivit 
fler pappor efter hand. Periodvis deltar många unga mammor. Det är blandat vad gäller par- och 
ensamföräldrar. Det är ingen speciell kategori människor som besöker grupperna utan det är 
blandat från unga outbildade till välutbildade med bra resurser avseende arbete och annat. Det 
händer även att invandrarfamiljer har kommit, oftast då via socialförvaltningen.  
 
Verksamheten utvärderas inte, men föräldrarna verkar nöjda. Man får mycket bra respons från 
föräldrarna och ett bra betyg är att många föräldrar återkommer när ett nytt syskon fötts. 

 
En annan verksamhet som kyrkan erbjuder är Babyrytmik. Den vänder sig till förälder och barn 
0-2 år. Man kan ta emot max. 12 föräldrar och 12 barn per grupp. Verksamheten leds av en 
rytmikpedagog och man träffas en gång i veckan i 12 veckor. Varje tillfälle är 45 minuter.  
Babyrytmiken har funnits sedan 1980-talet och den är alltid mycket populär med fulltecknade 
grupper trots att man tar en avgift på 200 kr. 3 grupper är i gång parallellt så totalt deltar 72 
föräldrar och barn i verksamheten per vecka. 
 
En tredje verksamhet som kyrkan erbjuder föräldrar är FIR-kvällar, öppna föreläsningar för 
föräldrar och andra intresserade. FIR står för föräldrar, identitet och relation. Man bjuder in olika 
föreläsare som oftast pratar om föräldraskap och relationer. Föreläsningarna är kostnadsfria för 
besökarna. Tre föreläsningskvällar per termin brukar man ha. Föreläsningarna har fått positiv 
respons och det är inte ovanligt att föreläsningslokalen är fullsatt. 
 
Uppgiftslämnare: Anitha Andersson, församlingspedagog Ystads församling. 
 

Svenska kyrkan, Löderups församling 
Löderups församling anordnar Babycafé för föräldrar och barn alla tisdagar kl. 9.30-11.30. Man 
sjunger, fikar, samtalar och leker tillsammans. Ledare för verksamheten är kantor och präst. Man 
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sjunger oftast profana sånger med rörelser, men man har alltid en liten andaktsstund då man 
sjunger ett par psalmer och läser en bön. 
 
Verksamheten lockar 12-15 föräldrar varje gång. Det är främst föräldralediga mammor och deras 
spädbarn som kommer, men även några föräldralediga pappor. Det är en typ av öppen förskola, 
en social verksamhet som är mycket populär bland föräldrar som hemma med sina barn. 
 
Uppgiftslämnare: Anita Mundt-Petersen, kanslist Löderups församling. 
 

Svenska kyrkan, Sövestadbygdens församling 
Sövestadbygdens församling erbjuder Babycafé för de minsta och deras föräldrar. Man träffas i 
Sövestad kyrkstuga varje måndag kl. 9.30-11.30. Man har ingen ledarledd verksamhet utan det är 
framförallt en möjlighet för föräldrar att träffas medan barnen leker. Två pensionärer ser till att 
lokalen är öppen och ordnar fika till självkostnadspris. Till denna öppet-hus verksamhet brukar 
det komma upp till åtta familjer per gång. 
 
I Hedeskoga församlingshem erbjuder man Babyrytmik under ledning av kantor. Denna 
verksamhet vänder sig också till de yngsta barnen med föräldrar. Det är vanligtvis barn i åldern 
0-1,5 år och deras föräldralediga mammor som kommer, men även en del pappor deltar. Man 
träffas varje tisdag kl. 10.00-11.00. Verksamheten är mycket uppskattad av deltagarna. De tycker 
bland annat att det är bra att man kan komma dit spontant utan att behöva anmäla sig innan. Den 
lockar 8-9 föräldrar med barn varje gång. 
 
I Hedeskoga församlingshem har man sedan hösten 2009 även öppen förskola torsdagar jämna 
veckor kl.14.00-16.00. Denna verksamhet leds av en utbildad förskollärare, vilket medför att hon 
kan vara ett bollplank, en resurs för föräldrarna.  
Verksamheten vänder sig till daglediga föräldrar och deras barn. Det är en opretentiös 
verksamhet där föräldrar kan umgås och barnen leka med varandra. Man har egen fika med. Den 
öppna förskolan lockar ungefär 4-5 föräldrar varje gång. Föräldrar som deltar är nöjda med 
verksamheten. 
 
Uppgiftslämnare: Birgitta Jönsson ansvarig för Babycafeét samt Eva Olsson, kamrer 
Sövestadbygdens församling. 
 

Svenska kyrkan, Ljunits församling 
Ljunits församling bjuder in till Kyrkis med musiklek tisdagar kl.13.30-15.30 och onsdagar  
kl. 9.30-11.30. Till detta är de yngsta – från nyfödda och uppåt – välkomna i sällskap med någon 
vuxen. På onsdagar är det oftast de yngsta 0-1 år och deras mammor som kommer och på 
tisdagar är ofta äldre syskon med, så då är åldersspannet 0-6 år. Man leker, pysslar och umgås allt 
efter ålder och intresse. Dessutom ägnar man cirka 30 minuter varje gång till att sjunga och röra 
på sig tillsammans. Varje tillfälle avslutas med att man tänder ett ljus, sjunger ”Det lilla ljus jag 
har” och läser ”Gud som haver”. 
 
Ledare är församlingsvärdinnan som gått särskilda musiklek-kurser anordade av Svenska kyrkan. 
Aktiviteterna äger rum i Skårby församlingshem, där det finns leksaker och pysselmaterial. 
Ibland besöker prästen grupperna och pratar med föräldrarna. Fika finns att köpa till 
självkostnadspris. Man kan komma och gå som det passar när det är öppet. Verksamheten lockar 
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ett 20-30-tal familjer och det är inte ovanligt att man är ca 20 barn åt gången. Det är mest 
mammor, men även en hel del pappor som kommer.  
 
Föräldrarna är mycket positiva till Kyrkis-verksamheten, vilket inte minst märks i samband med 
terminsavslutningarna. Många föräldrar knyter nya kontakter genom grupperna. Även föräldrar 
från andra församlingar i kommunen besöker Kyrkis-verksamheten. 
 
Uppgiftslämnare: Ann Jerrhag, komminister Ljunits församling. 
 

Svenska kyrkan, St. Köpinge församling 
St. Köpinge församling har barnverksamhet för barn i alla åldrar tillsammans med förälder/vuxen 
onsdagar kl. 9.00-11.00 i Prästgården i St. Köpinge. Verksamheten kallas Träffpunkten och den 
lockar främst barn i åldern 0-3 år och deras föräldrar.  
 
Den leds av församlingsvärdinnan som är förskollärarutbildad. Detta har hon stor nytta av i sin 
kontakt med föräldrarna, då det ofta blir diskussioner om barn och barnuppfostran. För barnen 
handlar det om lek och sångstunder. Ibland deltar även kantor och präst på träffarna.  
 
Församlingen bjuder på fika, men föräldrarna lägger 10 kr i en kassa som används på senvåren 
vid en gemensam utflykt till Ystads Djurpark. Träffpunkten lockar ett 10-tal föräldrar varje gång. 
Den är uppskattad av föräldrarna, framförallt av dem som bor på landet och som inte har 
gångavstånd till andra som är föräldralediga.  
 
Församlingen skulle kunna tänka sig att ha en liknande verksamhet i det växande och 
barnfamiljerika Nybrostrand, då föräldrarna därifrån sällan tar sig till Träffpunkten i St. Köpinge. 
För tillfället finns dock ingen lämplig lokal för sådan verksamhet.  
 
Uppgiftslämnare: Görel Baldetorp, kamrer St. Köpinge församling.  
 

Frälsningsarmén 
Frälsningsarmén erbjuder öppet hus-verksamhet för föräldrar och barn 0- 6 år en eftermiddag i 
veckan, vid intervjutillfället torsdagar 14.00-16.30. Tidigare hade man två dagar men under 
hösten 2009 avtog intresset och då drog man ner till en dag. Man följer skoltiderna med uppehåll 
under loven. Föräldrar och barn får delta i gruppverksamheten så länge de vill tills barnet fyllt 6 
år.  
Verksamheten har funnits i 4-5 år. Ledare är en anställd barn- och ungdomsansvarig och en 

person som ställer upp ideellt. 
 
Man har ingen ledarledd handledning eller övning 
med föräldrarna, då man inte anser sig ha den 
kompetensen. Innehållet i verksamheten är inte så 
styrt. Oftast är det fri lek, men då och då har man 
ledarledd pysselverksamhet, framförallt inför julen. 
Föräldrarna, vanligtvis mammor, umgås, pratar med 
varandra och ger varandra tips. Varje träff inleds med 
en lekstund. Vid 15-tiden bjuds på fika och efter fikat 
har man oftast en sångstund. Oftast önskar barnen vad 



 
20 

de vill sjunga, till eller utan CD. Det är inte bara sånger med kristen inriktning. Alla föräldrar 
stannar inte under sångstunden utan går efter fikat. Antalet föräldrar och barn som deltar i 
verksamheten har varierat mycket. Vanligtvis kommer 5-7 föräldrar med barn. Man har någon 
gång varit upp emot 30 föräldrar och barn, men det är inte bra. Det blir för stökigt. 
 
Man informerar föräldrar om verksamheten genom annons i tidningen och genom anslag på 
BVC. I övrigt sprids informationen genom att föräldrar som deltagit tidigare berättar för sina 
vänner. De föräldrar som deltar i verksamhen får information om tider via brev. 
Det är ”vanliga” föräldrar som kommer dit. De som kommer har ofta blivit tipsade av sina 
kompisar. 
Man gör inte någon skriftlig utvärdering av verksamheten, men man tror att föräldrarna tycker att 
det är en positiv verksamhet. De verkar nöjda och återkommer till verksamheten.  
 
Uppgiftslämnare: Elisabeth Edin, barn- och ungdomsansvarig och Irene Hällberg, 
kårledare/pastor, Frälsningsarmén Ystad. 
 

Studieförbundet ABF Österlen - Familjeverkstan 
Studieförbundet erbjuder i sitt program för hösten 2010/våren2011 föräldrakursen 
Familjeverkstan. Familjeverkstan är utvecklad på uppdrag av Folkhälsoinstitutet och bygger på 
svenska och utländska erfarenheter och är avsett att användas brett. Effekten av Familjeverkstan 
är ännu inte studerad i ett kontrollerat försök, men rekommenderas ändå Folkhälsoinstitutet 
eftersom den bygger på samma principer som andra evidensbaserade program. Syftet är att 
fundera över sitt beteende som förälder och att pröva nya vägar. Mellan träffarna får föräldrarna 
hemuppgifter med praktiska övningar. Materialet riktar sig till alla föräldrar och inte bara de som 
upplever att de har problem. 
 
Teman man tar upp är: umgänge, rutiner, positiv kommunikation, tjat och ansvar, belöningar, 
gränser, dubbla budskap och att behandla söner och döttrar jämställt. Kursen omfattar 8 
lektioner. 
 
Familjeverkstan kan endast erbjudas via studieförbunden och för att kunna hålla kurser i en 
kommun krävs att avtal skrivs med kommunen. Ystads kommun har i dagsläget inte skrivit 
något sådant avtal med något studieförbund. ABF Österlen har inget avtal med någon 
kommun än, men är igång med förhandlingar med några kommuner. 
 
Uppgiftslämnare: Marianne Nilsson ABF Österlen och Titti Jakobsson, kursledarutbildare 
Familjeverkstan, ABF. 
 

Riktat, förebyggande föräldrastöd 

Studiefrämjandet – Föräldrautbildning inför adoptio n 
Ystads kommun samarbetar med Studiefrämjandet kring den obligatoriska föräldrautbildningen 
inför adoption. Kurserna samordnas i Skåne/Blekinge och hålls i Studiefrämjandets lokaler på 
fyra orter i Skåne: Hässleholm, Helsingborg, Lund och Malmö. Föräldrar erbjuds plats på 
närmast liggande kursort. Inga kurser hålls i Ystad, då underlaget är för litet. 
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Studiematerialet och kursboken ”Att bli föräldrar till ett barn som redan finns” är framtagna av 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) och Socialstyrelsen. Kursen innehåller 
bland annat följande:  

- internationella adoptioner (hur går det till)  
- att bilda familj  
- att bli till (bl a anknytningsprocessen och språkutvecklingen)  
- vilka barn behöver en familj (bl a anledning till att barn lämnas)  
- resan till barnet (förberedelser mm)  
- att bli en adoptivfamilj (bl a att inte likna varandra)  
- att vara en familj (bl a livsloppsperspektiv, återresor) 

 
Utbildningarna genomförs i mindre grupper med 5-7 
föräldrapar i varje grupp. Det är närvaroplikt för båda 
föräldrarna minst 3/4 av studietiden. En utbildning om drygt 
21 klocktimmar kostar 2 000 kr (vardagar) respektive 2 600 
kr (helger) per deltagare. Föräldrarna får fylla i en utvärdering 
efter kursen och flertalet är nöjda eller mycket nöjda med 
kursen. Utvärderingsresultatet redovisas för utbildarna samt 
för kommunerna vid ett möte man har med dem vartannat år. 
Innan föräldrarna får anmäla sig till utbildningen skall de ha varit i kontakt med sin kommun och 
genomfört ett informationssamtal. 
 
Utbildningarna genomförs i regel av ledare som själva har erfarenhet av adoptioner och det är 
alltid två ledare per utbildning. Kursledarna har beteendevetenskaplig utbildning samt har gått en 
tredagars grundutbildning kring aktuellt studiematerial. De ska också ha kunskap om barn samt 
erfarenhet av att leda utbildning. Kursledarna får handledning genom att samordnaren träffar dem 
två gånger om året. Då har man erfarenhetsutbyte respektive föreläsning av inbjuden föreläsare. 
 
Studiefrämjandet anordnar 7-8 kurser per år. För några år sedan var kursantalet det dubbla, men 
antalet adoptioner har minskat de senaste åren.  
 
Studiefrämjandet har även provat att ha fortsatta träffar för adoptivföräldrar kring bland annat 
tonårsproblematik, men intresset från föräldrar har varit för dåligt för att kunna genomföra dem. 
 
Uppgiftslämnare: Thomas Johnsson, regional samordnare Studiefrämjandet Skåne, Blekinge. 
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Kartläggning föräldrastöd i Ystads kommun 2011 
 

Ålder Allmänt föräldrastöd Riktat föräldrastöd Före läsningar/temakvällar 

0-2 år MHV, individuellt stöd, föräldrakurs  
BHV,          ”            ”            ” 
Svenska kyrkan öppen verksamhet 
Frälsningsarmén öppen verksamhet 
Kulturskolans Babyrytmik 

Långgatans Råd och Stöd 
Långgatans föräldragrupper 
Småbarnsliv 
Familjerådgivningen  
BUP spädbarnsverksamhet 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 
Studiefrämjandet ”Inför adoption” 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

3-5 år BHV, individuellt stöd 
COPE, 3-12 år 
Svenska kyrkan öppen verksamhet 
Frälsningsarmén öppen verksamhet 

Långgatans Råd och Stöd 
Familjerådgivningen  
BUP Familjeverksamhet 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 
Barnmedicinens föräldrastöd (från 4 år) 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

6-9 år COPE, 3-12 år 
Rörelseglada barn - föräldrautbildning 

Långgatans Råd och Stöd 
Familjerådgivningen 
BUP Familjeverksamhet 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 
Barnmedicinens föräldrastöd 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

10-12 år COPE, 3-12 år 
Rörelseglada barn – individuellt stöd, 
temakvällar 

Långgatans Råd och Stöd 
Familjerådgivningen 
BUP Familjeverksamhet 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

13-16 år Absolut Förälder 
COPE tonår 
Rörelseglada barn – individuellt stöd, 
temakvällar 

Långgatans Råd och Stöd 
Föräldrastegen 
Familjerådgivningen 
BUP Familjeverksamhet 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

17-20 år COPE tonår Långgatans Råd och Stöd 
Föräldrastegen (-17 år) 
Familjerådgivningen 
BUP Familjeverksamhet (-18 år) 
Barn- och ungdomshabiliteringens föräldrastöd 

FIR- Svenska kyrkans föreläsningskvällar 

 


