
Det är inte alltid så lätt att vara förälder. Därför finns Förebyggande enheten  
i Halmstad där föräldrar kan få råd och stöd på olika sätt, allt från ett enda tele-
fonsamtal till en hel kurs under en termin – eller hjälp till mer omfattande stöd. 

Förebyggande enheten på socialförvaltningen i Halmstad har funnits sedan 2015. 
Fokus ligger på att förebygga och komma in tidigt och ge stöd i föräldrarollen. 
Den som vänder sig dit kan få tips, stöd och verktyg av olika slag.

Exempelvis:
• Att få vardagen att fungera och orka som förälder
• Att hjälpa barnet att må bättre
• Hur man kan tänka kring kontakten med skolan 
• Få någon att bolla sin oro med

Enheten vänder sig i första hand till föräldrar och andra viktiga vuxna som träffar 
barn och ungdomar. Arbetet är för barnens bästa men via föräldrarna, som ska 
stärkas i sitt föräldraskap. Allt bygger på frivillighet. Ingen registreras, inga jour
naler skrivs.

Lättillgängliga
– Meningen är att föräldrarna ska komma hit innan det gått för långt. Vi arbetar 
förebyggande, betonar Maria Selway, socialrådgivare.

– Vi ska vara så lättillgängliga som möjligt, säger Emma Fjordgren, socialråd
givare.

– Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. Man kan ringa och vara 
anonym om man behöver det. 

Föräldern kan få upp till tio samtal som bygger på råd och stöd. Innehållet an
passas efter vad föräldern behöver och vilket stöd som passar i det enskilda fallet. 
Om bekymren faller utanför ramen av förebyggande arbete hjälper personalen till 
att lotsa vidare till rätt form av stöd.
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Bolla tankar och idéer
– Många nöjer sig med ett telefonsamtal. Där får man sätta ord på vad man har 
för bekymmer och man kan bolla tankar och idéer, säger Emma Fjordgren.

– Ibland är det nyttigt att höra sig själv tänka högt. Mycket handlar om bekräf
telse och att det man gör som förälder är tillräckligt, säger hon. 

Varje termin erbjuds föräldrastödskurser där varje träff betonar ett tema eller en 
strategi. En stor vinst är att träffa andra föräldrar i liknande situation för att känna 
gemenskap och utbyta erfarenheter. Varje vecka får man hemuppgifter att lösa  
i sin vardag och sedan återkoppla vid nästa träff.

På Förebyggande enheten arbetar 17 personer och de har även andra uppdrag 
förutom råd och stöd i föräldraskapet. De samverkar med andra i det förebyg
gande arbetet, exempelvis i Yngsta barnen som handlar om ofödda och mycket 
små barn där MVC och BVC sett psykosociala problem. Här kan de också besöka 
familjen i hemmet.

De samarbetar också med Nova, behandlingsenhet för missbruk och beroende, 
som stöttar barn som lever i familjer där det finns en psykiskt sjuk förälder, en 
för älder som missbrukar eller är våldsam. 

Skräddarsyr grupper
– Ett annat exempel är att vi skräddarsyr grupper, som projektet Nyckeln till språk 
och integration på Vallås och Andersbergs öppna förskola, berättar Maria Selway.

En viktig uppgift är att hjälpa föräldrar att hitta Förebyggande enheten och be
rätta vilken sorts hjälp och stöd de kan få. Medarbetarna hjälps åt att nå föräldrar 
och andra viktiga vuxna via familjechatt, flygblad, nyhetsbrev, skolplattformar och 
även via nätverket Föräldrar emellan. Enheten arrangerar också föreläsningar och 
träffar på skolor, även om mycket av detta har legat nere under pandemin. 

Bra service
När det gäller tillgänglighet i termer av köer och väntetid ligger Förebyggande 
enheten väl till.

– Jag tycker vi har bra service, säger Emma Fjordgren. Den som ringer i dag 
brukar kunna få ett första samtal inom en eller två veckor. Det finns också till
gängliga kurser på nätet. Vi vill stötta och hjälpa så tidigt som möjligt. 

   Tio tips om föräldraskap enligt Förebyggande enheten:

• Uppmuntra, stötta och bekräfta barnet
• Var närvarande och tillbringa tid ihop
• Var äkta – spela inte rollen som förälder
• Lägg energi på det positiva
• Vad tydlig, krångla inte till det för dig
• Alla känslor är okej

• Ge barnet tid att avsluta
• Trygghet kan innebära att stå fast  

vid ett nej
• Bekräfta barnets känsla – i synnerhet  

när barnet inte får som det vill
• Välj dina strider


