Verksamhetsberättelse för

Filipstads Familjecentral
2016

Ett samarbete mellan Filipstads Kommun och
Landstinget i Värmland.

Familjecentralens läge:
Familjecentralen ligger i samma byggnad som Vårdcentralen Filipstad.
Adressen är Vikhyttegatan 14, 682 27 Filipstad.
Befolkningsmängden i Filipstads Kommun den 31 december 2016 var ca 10 800.

Ingående verksamheter och bemanning.
De fyra benen: Barnmorskemottagningen ( BMM) Barnavårdscentralen (BVC) Förebyggande och
Stöd ( FoS) och Öppna Förskolan (ÖF) ligger i nära anslutning till varandra.

På BMM arbetar Barnmorskorna: Eva-Lena Norder 100%, Linda Åkerström Wenneberg 75% Ulrika Wiker
80%. Där ingår även ungdomsmottagningen.
På BVC arbetar Distriktsköterskorna: Lena Ericsson 80%, Astrid Ekeberg 100%, Anna Burman/ Agnetha
Roos-Johansson 80% .
På FoS arbetar: Kuratorerna/Familjebehandlarna Lena Kenttälä 100% och Jonas Rönnbro 100%. De arbetar
även som kuratorer på ungdomsmottagningen och skriver faderskap.
På ÖF arbetar Förskollärare Annika Nilsson 100 % som även är samordnare och Förskoleassistent Annelie
Johansson som arbetar 50%.

Möten
Varje tisdag morgon klockan 8:30-9:30 träffas hela arbetslaget och delger varandra information och planerar
gemensamma insatser för Familjecentralen. Samordnaren är ständig sekreterare och ser till att dagordning
och protokoll skrivs. Varannan vecka har vi ett ”Husmöte” där vi delger varandra information. Varannan
vecka planerar vi våra föräldragrupper, mål och gemensamma aktiviteter för Familjecentralen. Fyra gånger
per år utvärderar vi vårt arbete och våra mål. Två gånger per år har vi yrkesträff där varje yrkesgrupp
planerar för sin del i Familjecentralen.
Fyra gånger per år bjuder vi in våra chefer till husmötet.
Styrgruppen består av Kerstin Karlsten verksamhetschef på Landstinget, Ingela Dullum verksamhetschef
Förebyggande och stöd, Filipstads Kommun, samordnare/förskollärare Annika Nilsson samt ytterligare en
representant från Familjecentralen. I år har barnmorskan Eva-Lena Norder deltagit. Nya Vårdcentralens chef
Ann-Sofie Dahlberg inbjuds och delges protokoll. Styrgruppen har möten fyra gånger per år.

Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet








Att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar.
Att stärka det sociala närverket runt barnen och deras föräldrar.
Att stärka ett jämställt föräldraskap
Att stimulera pappor att ta ut föräldraledighet.
Att erbjuda lättillgängligt stöd och god service.
Att vara ett kunskaps- och informationscentrum
Att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga för att stärka och tillvarata föräldrarna som
resurser.

Våra lokala mål
1. Öka vår kunskap om en giftfri miljö. Visa på bättre alternativ när det gäller leksaker,
hushållsredskap mm.
Vi har varit på föreläsningar, läst broschyrer och sökt kunskap på internet som vi delgett varandra. Vi har
satt upp skyltar med information till föräldrarna. Ämnet har varit levande i vår verksamhet och det har blivit
många diskussioner.
Vi tycker att vi nått årets mål.
Vi tycker att vi lärt oss mycket och vi har kunnat sprida vår kunskap till föräldrar på flera sätt. Vi har märkt
att intresset är stort bland våra föräldrar.


Vi ska aktivt arbeta för att bibehålla vår kunskap och lära oss mera.

2. Utveckla vårt team. Bland annat ska vi jobba fram ett ”Årshjul” för att få en bra struktur på
arbetet.
Vi har fått nya medarbetare därför hade vi en ny Teambildningsdag med Kerstin Twedmark.
Vi har haft två planeringseftermiddagar för hela arbetslaget samt enskilda träffar för varje yrkeskategori.
Ett årshjul är utarbetat och uppsatt på väggen.
Vi tycker att vi har nått vårt uppsatta mål för året.




Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete och vårt team.
Något vi behöver förbättra är:
Ge mer information till nya medarbetare. För nya medarbetare ska vi visa verksamhetsberättelsen,
årshjulet, planen för föräldragrupperna mm. Vi ska jobba fram en pärm med all viktig information.
Det är viktigt att personer som träffar våra föräldrar och barn har kunskap om vår verksamhet. Därför
ska vi bjuda in våra samarbetspartners till informationsmöten under året.

Fortbildning
Gemensamma planeringsdagar:




Målskrivning 9 februari.
Team-bildar dag med Kerstin Twedmark. Karlstad 8 mars.
Den 4 oktober planering av det fortsatta arbetet med en giftfri miljö.

Gemensamma fortbildningsdagar:





14 april Nätverksträff för Värmlands Familjecentraler. Tema: Hur bemöter vi människor som flytt,
Utbildning för nyanlända, kost, tandvård och migration.
27 september föreläsning om gifter i vår miljö, Fredrik Carlstedt.
14 juni Nätverksträff för Ungdomsmottagningar i Värmland.
19 december Normkritik för Ungdomsmottagningar i Värmland.

Gemensamma möten:


Den 15 juni möte med Kulturdoulan Linda Häggkvist.

Föräldrautbildning
Vi har våra träffar på Öppna Förskolan. Fika erbjuds varje gång till självkostnadspris. Alla grupper har en
sms-grupp, där skickar vi påminnelse om tid och tema och föräldrar kan lämna återbud via sms. Ansvarar
gör pedagog. Där finns också möjlighet för föräldrar att ha kontakt. Flera av grupperna har blivit väl
fungerande och träffas även utanför vår verksamhet.
För att få med fler pappor att delta i grupperna har vi senarelagt vissa träffar. Tiden är då klockan 16-18
istället för klockan 14-16. Det gäller främst de träffar då man pratar relationer. Vi planerar att starta
föräldragrupperna under graviditetsveckorna 25-31. Träffarna sker regelbundet fram tills barnet är ca 1 år.
Under 2016 utökades träffarna från 10 till 11 tillfällen.

Träff 1

BMM bjuder in och startar föräldrautbildningen under graviditets vecka 25-31.
Tema: Att bli förälder. Ansvarar gör kuratorerna. Kvällstid.
Träff 2 Tema: Förlossning och smärtlindring. Barnmorska ansvarar och distriktsköterskorna på BVC
presenterar sig.
Träff 3 Tema: Amning . Vi informerar även om Familjecentralen och
Öppna Förskolan. Ansvarar gör barnmorska och pedagog medverkar.
Träff 4 Tema: Anknytning mellan barn-föräldrar, som vår barnpsykolog informerar om. Föräldrarna
får även information om Spädbarnsmassage. Ansvarar gör barnmorska, pedagog och
psykolog medverkar.

Träff 5

När alla barn är födda bjuder BVC in till Födelsefest. All personal på Familjecentralen deltar och presenterar sig. Vi bjuder på tårta. Därefter pratar vi om
förlossningen, då ansvarar distriktsköterska och barnmorska medverkar.

Kurs i Spädbarnsmassage erbjuds de som önskar. Det är 7 kurstillfällen, föräldrarna får en bok, häften,
olja och ett gruppfoto för en kostnad av 75 kronor. Även flergångs föräldrar erbjuds kursen. Ansvarar gör
pedagogen som är certifierad spädbarnsmassör. Under året har det varit 9 kurser i Spädbarnsmassage med
sammanlagt 57 deltagare. I varje grupp har vi haft föräldrar med annat modermål. Sex pappor har deltagit.
Vi har litteratur på svenska och arabiska.
Föräldrarna fyller i en utvärderingsblankett efter kursen. Det är mycket positiva svar från föräldrarna. Många
känner sig säkrare som förälder efter kursen. Flera grupper har fortsatt kontakt med varandra.
Träff 6

Träff 7

Träff 8

Träff 9

Träff 10
Träff 11

Tema: Att bli en familj, blev det som vi tänkt? Föräldrarna får möjlighet att
diskutera parvis och med alla i gruppen. Vi gör även gipsavtryck av barnens
händer och fötter. Ansvarar gör kuratorer och pedagog. Kvällstid.
Tema: Mat och måltidsrutiner. Föräldrarna får hjälp att laga egen barnmat.
Barnen får smaka och föräldrarna får ta med sig mat och recept hem. Därefter pratar
vi om bra måltidsrutiner. Föräldrarna får tänka till och diskutera med varandra. Ansvarar gör
pedagog, distriktsköterska och kuratorer.
Tema: Högläsning, rim, ramsor och sånger är viktigt för barnets språkutveckling.
Vi ser en film ”Hitta språket”, sjunger och lär oss ramsor. Barnbibliotekarien kommer
på besök och visar nya barnböcker. Vi diskuterar media och dess inverkan på det lilla barnet.
Ansvarar gör pedagog och distriktsköterska.
Tema: Barnsäkerhet, inne och ute. Vad man kan tänka på för att förebygga olyckor.
Denna gång pratar vi även om barnens sömn. Därefter får föräldrarna trycka ett örngott till
sitt barn. Ansvarar gör distriktsköterska och pedagog.
Tema: Föräldrastrategier, för att stärka föräldrarna i det nya livet med barn och förebygga
konflikter som kan uppstå. Ansvarar gör kuratorerna. Kvällstid.
Tema: Egenvård, barnsjukdomar, målet är att öka föräldrars kunskap om barnsjukdomar. När
ska man söka vård?
Som avslutning får föräldrarna lära sig att göra Play-doh deg som är en bra sysselsättning för
barnet när det blir lite äldre. Ansvarar gör distriktsköterska och pedagog.

Föräldrarnas utvärdering av föräldrautbildningen
Under 2016 har föräldrar fyllt i en utvärderingsblankett. Den visar att föräldrarna är mycket nöjda med
föräldrautbildningen. Föräldrar har påpekat att det har varit betydelsefullt med den information de fått och
viktigt att träffa andra föräldrar. Många önskar att träffarna ska fortsätta och att man önskar uppföljning när
barnen blivit äldre. Det skulle vi också önska men tiden finns tyvärr inte idag.

Statistik
BMM:
År 2016 skrev vi på barnmorskemottagningen in 206 gravida. Ökningen från 2015 är 28 gravida, 15,7%.
Jämfört med 2014 års siffror är ökningen 73,1 %. 2016 hade 46,6 % av besökarna behov av tolk.

BVC:
Antalet besök under 2016 var 3198, inklusive 78 hembesök. Att jämföra med 2015 då det var 2410 besök.

FoS: I rollen som familjebehandlare har vi träffat 42 familjer. Vissa familjer har vi träffat någon enstaka
gång och andra familjer har vi träffat regelbundet under hela året. På ungdomsmottagningen har vi som
kuratorer haft 119 samtal. På uppdrag av socialtjänstens familjerätt har vi skrivit 76 faderskap.

ÖF:
Besök på Öppna Förskolan:

2016 månad

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Antal
Antal barn i
besökare
i genomsnitt/dag
genomsnitt
/dag
22
11
23
12
29
15
26,5
14,2
27
15,5
20
10,5
20
10,5
25,5
13,5
31,2
16,2
25
13
28
15

Antal män i Antal kvinnor i Antal
genomsnitt/dag genomsnitt/dag nyanlända
i
genomsnitt/dag
2
2
2,3
1,5
1,25
1
1,2
1
2,25
1,5
3

9
10
11,5
11
10,1
8
8
12
12,7
10,4
10.4

4
5
6
5,6
9,7
8
5,7
8,3
8,4
5
4

Verksamhetsbeskrivning
BMM:
Ansvarar för övervakning av graviditet, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning samt provtagning för
könssjukdomar och behandling av klamydia.
Filipstads kommuns stora flyktingmängd fortsätter att påverka arbetsbelastningen. Tolkbehov innebär fler
och längre besök.
BMM har medverkat med en barnmorska som föredragit om kvinnohälsa och preventivmedel. Detta på
initiativ av Röda Korset i Filipstad, då för en grupp arabisk talande kvinnor samt även på initiativ av
Kvinnoföreningen Inner Wheel, då för en grupp kvinnor från Somalia.
En barnmorska är representant i Länsgruppen för Familjecentralerna i Värmland.

Ungdomsmottagningen:
Vi har Drop in mottagning varje torsdag eftermiddag från tonår upp till 25 år. På plats finns barnmorskor
och kuratorer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är preventivmedelsrådgivning, provtagning för könssjukdomar och samtal.
Under våren har fyra klasser från årskurs 8 varit på studiebesök till mottagningen ed syfte att de ska lära
känna mottagningen, få veta vilka vi är och vad de kan få hjälp med.
Ett besök har gjorts på Spångbergsgymnasiet under kommunens Hälsovecka. En av barnmorskorna, en
kurator och samordnaren för UM i Värmland Fox Foxhage höll i workshops och föredrag i skolans aula.
Under ”Oxhälja” fanns representanter från UM ute i syftet att dela ut kondomer och prata om säker sex.
Kuratorerna har tillsammans med lärarna haft två sammankomster för att samtala om sesamundervisning
med syfte att få kunskap om varandras insatser.
En barnmorska har deltagit i det arbete som Ungdomsmottagningarna i Värmland gör på Festivalen Putte
parken i Karlstad.

BVC:
Arbetar med att stödja föräldrarna i ett aktivt föräldraskap. Upptäcka och förebygga psykisk, fysisk och
social ohälsa. Vi träffar alla barn enligt nationella Barnhälsovårdsprogrammet
Vi gör hemsök till nästan alla nyfödda barn i kommunen, att vi inte besöker alla beror på det stora antalet
nyfödda. Vi har under det första levnadsåret frekventa besök med barn och föräldrar. Vi har täta besök där vi
bland annat uppmuntrar till amning och påtalar vikten om att få växa upp i en rökfri miljö. Barns utveckling
följer ett visst mönster, på så sätt kan vi informera om barnsäkert och ge föräldrar kunskap om att barnsäkra
barnets närmiljö. Barns mat och sömnvanor är ett ämne som tas upp vid varje besök.
När barnet är 8 veckor har vi ett samtal med mor om hur hon mår, då både graviditet och förlossning innebär
en stor omställning i livet. Vi använder ett frågeformulär och utefter hur mor svarar har vi möjlighet att
erbjuda samtalsstöd via mödra- och barnhälsovårdens psykolog.
Vi erbjuder alla nyanlända barn från andra länder som kommer till vår kommun hälsobesök på BVC. Vi
undersöker barnets tillväxt och utveckling utefter ålder. Vi gör en vaccinationsanamnes på varje barn, utefter
vad barnet har fått för vaccinationer i sitt hemland. Vi komplettera sedan så att alla barn har samma
vaccinationsstatus för att ingå i det nationella vaccinationsprogrammet.
Vi följer också barnets talutveckling och förmåga till socialt samspel med andra barn. När vi träffar barn
med svårigheter kan vi i samråd med föräldrar och förskola boka en tid för barnhälsoteam. Vid sista besöket
vid 5 år gör vi tillsammans med föräldrarna en sammanfattning att lämna över till skolsköterskan på aktuell
skola.
Vi har två läkare på BVC, Sanna Carlstedt distriktsläkare och Lars-Owe Wilsson överläkare från
barnkliniken.
I vårt arbete träffar vi även barn som gör att vi kan hysa oro, vi gör då sociala anmälningar och samverkar
med socialförvaltningen.

FoS:
Socionomerna inom förebyggande och stöd har flera arbetsuppgifter som alla vävs in i Familjecentralens
arbete.

Vi arbetar förebyggande som:


kuratorer på familjecentralen. När vi är kuratorer på familjecentralen träffar vi enskilda föräldrar
eller familjer som vill få stöd och råd, dessa möten kan ibland övergå till att bli familjebehandling.
 kuratorer på ungdomsmottagningen På ungdomsmottagningen har vi enskilda samtal med
ungdomar, men även studiebesök av Filipstads åttonde klassare samt utåtriktat arbete som t.ex.
besök på skolor eller deltagande på Oxhälja.
 familjebehandlare på uppdrag från familjer själva. Arbetet som familjebehandlare handlar bl.a. om
regler, rutiner och kommunikation. Oftast sker dessa uppdrag hemma hos familjerna i deras reella
miljö.
Vi arbetar även som:



familjebehandlare som en insats efter avslutat utredning från IFO (Individ och familjeomsorgen).
en del av kommunens familjerätt där vi skriver faderskap.

Vi medverkar i:




barnhälsoteam, som den sociala kompentensen.
familjecentralens föräldrautbildning, där vi inriktar oss på det sociala samspelet i familjen. Vi möter
de blivande föräldrarna innan förlossning och föräldrar och barn efter förlossning.
öppna förskolans verksamhet varje vecka dels genom varsin fast timme, dels vid fikastunder.

ÖF
Öppet tider på Öppna Förskolan:
Måndagar: 9:30 -13:30 barn 0-6 år
Tisdagar: 9:30 – 13:30 barn 0-6 år
Onsdagar: 9:30 – 13:00 Baby cafe´ 0-12 månader
Torsdagar: 9:30 – 12:00 Spädbarnsmassage – kurser,
Torsdagar: 13:00 – 15:30 barn 0-6 år
Fredagar: 9:30 – 12:30 barn 0-6 år
I samarbete med föräldrarna vill vi erbjuda en god pedagogisk gruppverksamhet. Där det även ges möjlighet
för både vuxna och barn att knyta kontakter. Det är nära till råd och stöd från våra olika professioner. Här är
barnet och leken i fokus, det ska vara roligt och stimulerande att komma hit. Vi försöker vara en bra förebild
i samtalen med föräldrarna och visa på aktiviteter man kan göra med barnen.
Här satsar vi i första hand på:





Språket genom sång, musik, rytmik, ramsor, sagor och dramatiseringar. Samlingarnas upplägg styrs
av barnens ålder, även av deras önskemål.
Skapande verksamhet i vår fina verkstad. Stimulera och visa på olika tekniker och material.
Rörelse genom att vi har Mini-röris. Ordnar skogsutflykter med olika lekar.
Spädbarnsmassage är en viktig bit av vår verksamhet. På torsdagar 9:30 -12:00 är det öppet för de
som går kurs.



På onsdagar 9:30-13:00 har vi öppet för barn 0-12 månader, Baby-café. Det är mycket välbesökt, vi
ser ett stort behov av denna mötesplats. Här får man möjlighet att prata med oss och med andra
föräldrar, vi passar på att prata mat, den viktiga kontakten mellan föräldrar-barn och mycket annat.

Vi erbjuder fika till självkostnadspris. Flera gånger i veckan finns det färskt hembakat bröd.
Under våren har en syrisk kvinna praktiserat hos oss. Hon pratade arabiska och har varit ett stöd för våra
asylsökande föräldrar och arbetat som tolk.

Teman
Vi bjuder in gravida och föräldrar till olika teman på eftermiddagar.

Under våren 2016 hade vi följande aktiviteter:










Sticka-virka-sy-träffar 1 gång i månaden. Syftet var att friska upp syslöjdsminnen och komma
igång att tillverka, laga kläder mm till barnen. Vi har två symaskiner som föräldrar kan använda när
som helst. Ansvarade gjorde kurator Lena Kenttälä och pedagog Annika Nilsson.
Flera skogsutflykter med korvgrillning och lekar. Syftet är att visa på vad föräldrarna kan göra med
sina barn ute i skogen. Den 1 mars var vi på Kalhyttan, 16 barn och vuxna deltog i grillning och
pulkaåkning. Den 13 juni var vi också på Kalhyttan, denna gång var det sommarlekar och
tipspromenad på programmet. Ansvarade gjorde pedagogerna Annelie Johansson och Annika
Nilsson.
Barn HLR kurs för föräldrar och gravida. Den 16 och 17 mars genomfördes 3 kurser med 12
personer i varje kurs. Ansvarade gjorde distriktsköterskorna Astrid Ekeberg och Diana Hellström.
Den 13 april kom Lillevi Ericsson och svarade på föräldrarnas frågor om barnomsorg.
Den 27 april kom en sköterska från hudmottagningen i Karlstad och pratade om goda solvanor på ett
välbesökt baby-café.
Den 17 juni fick vi besök av Sandra Nelson som är barn bibliotekarie. Hon hade med sig nya
spännande barnböcker. Ansvarade gjorde pedagogen Annika Nilsson.

Under hösten 2016 har vi haft följande tema:







15 augusti blåbärsplockning med barn och föräldrar. Ansvarade gjorde pedagogen Annika Nilsson.
Den 13 och 15 september genomfördes tre kurser i HLR för barn, för gravida och föräldrar.
Ansvarade gjorde distriktsköterskorna Astrid Ekeberg och Diana Hellström.
Den 3 oktober, under Hälsoveckan, deltog Öppna Förskolan ute på Kalhyttan med ”Rörelselekar”.
Då deltog 27 barn och 23 vuxna från tre olika nationaliteter. Ansvarade gjorde pedagogerna Annelie
Johansson och Annika Nilsson.
Sticka-virka-sy-café, eftersom det efterfrågas av föräldrarna fortsätter vi med det 1g/mån.
Ansvarade gjorde kurator Lena Kenttälä och pedagog Annika Nilsson.
TAKK-kurs (Tecken som stöd) för föräldrar. Den 24 oktober och den 1 november. Ledare var
pedagog Annelie Söderstedt från Storbrons förskola.

Lägervistelse:
Den 28-29 juni hade vi läger med övernattning på Lertorpet, vid Lersjöed. Vi bjöd in till lägret via
Filipstad.se, Facebook samt information på Familjecentralen. Det var fyra familjer som deltog, fyra
mammor och åtta barn. Vi hade tur med vädret och var ute mycket. Det fanns hundar, katter (Kattungar),
minigrisar, kaniner och höns på gården. Vi lekte, fiskade, gick tipspromenad, grillade, sjöng och lagade mat
tillsammans. Kostnaden för föräldrarna var 100 kronor per vuxen, barnen var gratis. Ansvariga var
pedagogerna och kuratorerna.

Festligheter på Familjecentralen:


Den 16 maj firade vi Familjecentralens dag. Familjecentralens olika enheter deltog med
tipspromenad, ansiktsmålning, sagostund, sångstund, besök av Pippi, blåsning av jättesåpbubblor,
målning med naturens färger och servering av fika. En trevlig och välbesökt dag, ca 95 personer
deltog. Vi hade planerat att släppa våra fjärilar men de var fortfarande puppor.



Den 21 oktober firade vi Familjecentralens 3 års dag med Öppet Hus. På programmet stod
tipspromenad, ansiktsmålning, fiskdamm, sångstund och aktiviteter i ateljén. Vi bjöd alla på dryck
och bullar. Tipspromenadens frågor handlade om gifter i vår miljö, barnen fick andra frågor. Dagen
var välbesökt, över 60 personer. Filipstads Tidningen kom och gjorde reportage.

Extern samverkan









BUP
SOC, Socialsekreterarna.
Barnpsykologen Caroline Runstrand deltar i våra föräldragrupper. Hon informerar om den viktiga
anknytningen mellan barn-förälder i BMMs föräldrautbildning.
Logoped, Jenny Sterner kommer ibland in till Öppna Förskolan och jobbar med ”sina” barn där.
Biblioteket, barnbibliotekarien Sandra Nelson deltar i föräldrautbildningen när vi tar upp
språkutvecklingen. Pedagogen och Sandra samarbetar med ett Språk-café´- projekt som ska starta i
januari 2017.
Folktandvården som har hjälp oss med information och skänkt tandborstar.
Barnhälsoteam: BVC och FoS deltar i alla möten.

Marknadsföring om Familjecentralen
Familjecentralens och Öppna Förskolans broschyrer delas ut på BMM, BVC, ÖF, hos Kuratorerna, på IFO,
vårdcentralen, nya vårdcentralen, BUN, övriga förskolor.
Information skrivs på Kommunens hemsida under Familjecentralen. Annika Nilsson ansvarar för det. Från
1177 går en länk till hemsidan.
Familjecentralen finns på Facebook under namnet: Familjecentralen Filipstad. Aktuell information lämnas
från alla avdelningar inom Familjecentralen.







BUN:s nämndledamöter kom till oss den 19 april för att få information om vårt arbete med
Föräldrautbildningen.
Landstingspolitiker kom på besök den 1 juni för att få information om Familjecentralens arbete.
Annika Nilsson har informerat alla sjuksköterske- och vårdadministratörs-elever som gör praktik på
vårdcentralen.
Den 22 september var Astrid Ekeberg och Ingela Dullum i Säffle för att informera representanter
från kommun och landsting om vårt arbete med Barnhälsoteam, BHT.
Annika Nilsson och Lena Kenttälä har varit på ”Work for you” och informerat nyanlända om
Familjecentralen.
Eva-Lena Norder har varit på SFI och pratat om kvinnohälsa och preventivmedel. Inner Wheel bjöd
in till träffen.

Samverkansavtal
Vårt samverkansavtal gäller fram till 2017-09-30.

Föreningen för familjecentralernas främjande.
Vår Familjecentral är medlemmar i FFFF, Föreningen för familjecentralernas främjande.

