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Svar på medborgarförslag från Eva-Lena Blom om modernt
föräldraskap
Ärendebeskrivning
Eva-Lena Blom har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunoch regionfullmäktige i Krokom respektive Jämtland Härjedalen var för sig eller
tillsammans ska arbeta för att skapa ett mer modernt föräldraskap i Jämtlands
län.
Region Jämtland Härjedalen har, i samarbete med bland annat länsstyrelsen,
sedan många år haft fokus på jämställt föräldraskap. Mellan åren 2007-2010
pågick ett projekt på Föräldra- och barnhälsan, kompetenscentrum för barn- och
mödrahälsovård (FBH), riktat mot personal inom mödrahälsovården (MHV),
barnhälsovården (BHV) samt familjecentralspersonal (FC-personal) i Jämtlands
län.
Projektet syftade till att:
- tydliggöra rådande värderingar gällande genus som ligger till grund för hur
personal ger föräldraskapsstöd .
- utveckla hälsovård och bemötande för att föräldrar oavsett kön skall kunna få
samma möjligheter och skyldigheter i föräldraskapet utifrån vad dessa
verksamheter kan bidra med.
- verka för genusperspektivets självklara plats i verksamheten.
Projektet Genus inom barn – och mödra-hälsovården innehöll bland annat en
utbildning i genus och föräldraskap till samtlig MHV-, BHV- och FC-personal i
Jämtlands län. En annan viktig del av projektet var utarbetandet av ett material
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för dessa personalgrupper att använda sig av vid föräldrastöd kring genus och
föräldraskap – Nio föräldraråd (se bilaga 1).
Fortsatt fokus på detta har upprätthållits genom att utbilda ny personal, ha
föreläsningar inom ämnet på utbildningsdagar samt revidering av Nio föräldraråd.
Fokus har vidgats till ett normkritiskt perspektiv genom att ge föreläsningar inom
det ämnet kopplat till föräldraskap och bemötande (senast 10 november 2016).
2009 introducerades en ny föräldrastödsmodell inom barn- och
mödrahälsovården, Z-modellen, där det i styrdokumenten tydligt står att inbjudan
ska ställas till alla vårdnadshavare och att det ska poängteras att man har rätt till
ersättning av Försäkringskassan för att gå på föräldragrupper, bland annat med
syfte att öka fäders deltagande i föräldragrupperna. Trots detta har det visat sig
vara svårt att nå blivande och nyblivna fäder genom föräldragrupper. Det är
relativt små skillnader i deltagande mellan olika år, som exempel deltog år 2015
mellan 9 % - 31 % av förstagångsfäder minst 3 ggr under barnhälsovårdens
föräldragrupper, motsvarande siffra för förstagångsmödrar är mellan 50-86%
(deltagande varierar däremot mycket mellan olika hälsocentraler och olika
kommuner).
Föräldra- och barnhälsan har föreslagit att enskilda föräldrasamtal ska införas
som ett generellt erbjudande till alla föräldrar inom MHV och BHV för att bättre
fånga upp blivande och nyblivna fäders/partners behov samt tydligare visa att de
har en lika självklar plats i verksamheterna som gravida och nyblivna mödrar.
Detta har tyvärr ännu inte kunnat prioriteras i hälso- och sjukvårdens budget.
Under 2017 revideras den föräldrastödsmodell som används inom MHV och BHV,
under arbetet ligger fokus återigen på jämställt föräldraskap och ett normkritiskt
perspektiv. Målet är att alla ska känna sig inkluderade och välkomna inom
verksamheterna och att Barnmorskemottagningarna, BVC-mottagningarna och
Familjecentralerna ska vara en självklar mötesplats för alla föräldrar oavsett kön,
religion, sexualitet, funktionsvariationer och etnicitet.
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Att jobba långsiktigt, metodiskt och i samverkan med andra viktiga aktörer inom
området ses som ett viktigt sätt att jämna ut de skillnader som råder gällande
föräldrapenning i strävan mot en mer jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet.
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Medborgarförslaget anses besvarat.
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