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Barnhälsovård (BVC)
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag, fredag 08.00-09.00
Bokning av besök och rådgivning via telefon:
0590-188 15, 0590-188 16, 0590-188 17
Röstbrevlåda övrig tid.
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Öppna förskolan
Telefon: 073-270 39 57
Öppettider: se info på www.filipstad.se
under Familjecentralen eller på vår
Facebook-sida.

Barnmorskemottagningen (BMM)
Telefontid: måndag 09.00-09.30, onsdag, torsdag, fredag 08.15-09.00.
Bokning av besök och rådgivning via telefon:
0590-188 12, 0590-188 13
Röstbrevlåda endast för gravida och återbud. Andra ärenden hänvisas
till telefontid.

www.filipstad.se

www.liv.se

Layout/tryck: Filipstads kommun ∙ Omslagsbild: original av Eva-Lena Norder ∙ Foto: Jonas Rönnbro

L

E-post: familjecentralen@filipstad.se
Läs mer: www.filipstad.se/familjecentralen www.1177.se
www.facebook.com/familjecentralenfilipstad
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Förebyggande och stöd/Familjerätt
Tid för rådgivning/enskilt samtal bokas via telefon:
070-213 52 73, 073-275 36 25
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Ungdomsmottagningen
Besökstid: Drop in torsdagar 14.00-16.30
Barnmorska: 0590-188 12, 0590-188 13 (röstbrevlåda)
Kurator: 070-213 52 73, 073-275 36 25
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FAMILJECENTRALEN FILIPSTAD
Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och
Landstinget i Värmland. Den består av följande verksamheter,
som är samlade under ett och samma tak:
• Öppen förskola
• Barnhälsovård (BVC)
• Barnmorskemottagning (BMM)
• Ungdomsmottagning
• Kurator
• Familjebehandling
Alla medarbetare på Familjecentralen har tystnadsplikt.

Alla
människor
har lika
värde!
Familjecentralens arbete baserar sig på FN:s barnkonvention.
Det innebär att:
• Ingen ska ställas utanför på grund av kön, social tillhörighet,
religion, sexuell läggning, kultur eller handikapp.
• Barnets bästa skall alltid sättas i fokus.
• Barnet ska kunna lita på att de vuxna tillgodoser deras fysiska
och psykiska behov.
• Barnet har rätt att bli hörd och respekterad som en egen individ,
med egen personlighet utifrån dess olika behov och styrkor.

Öppen förskola							

Öppna förskolan är en mötesplats för dig och ditt/dina barn 0-6 år.
Här träffar du andra föräldrar och barn tillsammans med personalen.
Ni kan skapa tillsammans och delta i sångstunder och utflykter. Här
finns möjlighet till samtal, råd och stöd. Vi har babycafé och kurser
i spädbarnsmassage. Fika finns till självkostnadspris. Ni kan komma
och gå som ni vill under öppettiderna, ingen anmälan eller avgift.

Barnhälsovård (BVC)						

På barnhälsovården möter du distriktssköterskor som erbjuder
hälsoövervakning och vaccinationer för barn mellan 0-6 år. Här får
du samtala kring barn, familj och föräldraskap.

Barnmorskemottagning (BMM)				

På barnmorskemottagningen möter du barnmorskor som kan
erbjuda dig graviditetsövervakning och förlossnings- och
föräldraförberedelser, enskilt och i grupp. Barnmorskemottagningen
arbetar med sexuell hälsa, samt att förhindra sexuellt överförbara
infektioner och erbjuder också preventivmedelsrådgivning och
cellprovtagning.

Ungdomsmottagning						

På ungdomsmottagningen möter du barnmorskor och kuratorer som
erbjuder råd och stöd kring allt som har anknytning till sexualitet och
hälsa.

Förebyggande och stöd					

Familjecentralens socionomer erbjuder kuratorsamtal samt
familjebehandling i frågor som rör barn, ungdomar och familj.

Familjerätt								
Familjecentralens socionomer utreder och skriver Faderskap.

Föräldrautbildning						

All personal samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds
föräldrar som får sitt första barn.

