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Den 13 oktober sätter vi fokus på barn i separationer
och vårdnadstvister
Under åren 20142017 drev Stiftelsen Allmänna Barnhuset projektet
Samverkansteam tillsammans med fem pilotkommuner i Sverige.
Utvecklingsarbetet beviljades medel av Socialdepartementet och riktade sig till
barn och deras separerade föräldrar som önskade stöd och insatser i samband
med separation eller konflikter med den andra föräldern.
Syftet var att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kunde bidra till att konflikter mellan
föräldrar minskar och att därmed minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet och
föräldrarna. Fokus har legat på att så långt som möjligt komma in tidigt, innan konflikten eskalerat. Att
förstärka barnets delaktighet har varit prioriterat.
Principen om barnets bästa kring vårdnad, boende och umgänge följs för lite i praktiken. Vi kan
konstatera att barnets rätt till information och delaktighet inte är en prioriterad fråga. Konsekvensen
blir att barnet inte får tillgång till det stöd och de insatser som det är i behov av. Stiftelsen Allmänna
Barnhuset anser att det behövs metoder för att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till både barn och
föräldrar.
Barnrättskommittén efterlyser information kring hur Sverige arbetar med att implementera barnets
bästa för barn i separationer och vårdnadstvister. De önskar se vilka åtgärder som vidtagits för att se till
att barnets rätt att få sitt bästa som primärt övervägande integreras i och konsekvent tillämpas i alla
lagstiftnings, förvaltnings och domstolsförfaranden och beslut, bland annat särskilt de som gäller
vårdnad och umgänge. Gällande barns rätt till sin familj önskar de att synpunkterna från barn ges
vederbörlig hänsyn i beslut om boende och umgänge med den förälder de inte lever med, bland annat
genom att se till att relevanta yrkesgrupper har sakkunskap i att intervjua barn och bedöma barns
berättelser samt att faktorer som en förälders missbruk, psykisk sjukdom eller våld mot eller mord på
den andra föräldern ges vederbörlig hänsyn i beslut om barns boende och deras umgänge med den
förälder de inte lever med.
I det kommande webbinariet den 13 oktober sätter vi fokus på barn i separationer och vårdnadstvister.
Under webbinariet lyfter vi frågor som  Hur kan stöd till familjer i vårdnadskonflikt erbjudas och hur
gör den digitala plattformen skillnad för familjer i Danmark?
Varmt välkomna då!

Webbinarium  Barn i separationer och vårdnadstvister

Gratis webbinarie  livesänds 13 oktober kl. 1415:30
Barn och familjer i vårdnadskonflikter och infekterade separationer behöver
erbjudas stöd tidigt för att säkra alla barns rätt till god utveckling.
I ett internationellt perspektiv sticker Sverige ut i jämförelse med länder med liknande
välfärdsambitioner. Vi behöver bli bättre på att erbjuda rätt hjälp tidigt till familjer. Ett exempel på ett
evidensbaserat tidigt och förebyggande stöd finns i Danmark. Vid Köpenhamns universitet har en
digital plattform tagits fram Cooperation after Divorce CAD.
Under webbinariet presenteras hur stöd till familjer i vårdnadskonflikt kan erbjudas genom
Samverkansteam och den digitala plattformen gör skillnad för familjer i Danmark.

Medverkande
• Gert Martin Hald, biträdande professor inom folkhälsa, Köpenhamns universitet
• Sören Sander, forskare vid Köpenhamns universitet
• Maria Eriksson, professor vid institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
• Anna Kaldal, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet
• Marianne Gabrielsson, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi gillar en egagerad publik
Skicka frågor till föreläsarna under sändningen: fraga@allmannabarnhuset.se
Har du frågor övrig tid: info@allmannabarnhuset.se

Se webbinariet
Webbinariet kommer livesändas via vår YouTube kanal den 13 oktober kl. 14:0015:30 men det går
även att titta i efterhand.
Här kan du se webbinariet

Relaterade publikationer
Barn med föräldrar på olika håll
Foldern har tagits fram för att vara ett stöd för de pappor och mammor som
har ett barn med föräldrar på två håll. Texten kan också vara ett stöd för
vuxna som inte är biologiska föräldrar men som lever med och ansvarar för
barn som bonusmammor eller bonuspappor.
Föräldrar har berättat att de saknar information om vad som är viktigt att
tänka på och känna till när man separerat och har barn. Därför har vi tagit
fram det här materialet. Fokus ligger på vad föräldrar kan göra och tänka på
när man inte lever tillsammans med den andra föräldern. Texten har tagits
fram i samarbete med praktiker som mött många familjer i den situationen.
Beställ eller ladda ner foldern här

Projekt Samverkansteam  Slutrapport
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat
tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar
och på så sätt minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet
och föräldrarna. I den här rapporten slutrapporteras utvecklingsarbetet.
Ett mål har varit att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och
få information. Detta i enlighet med artikeln 12 i Barnkonventionen som

betonar barns rätt att uttrycka sin vilja och uppfattning och samhällets ansvar
att beakta det i frågor som rör barn.
Ladda ner rapporten här

Dags att prata om  Skilda föräldrar
På webbplatsen dagsattprataom.se har vi har samlat information för barn och
vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda
föräldrar. Barn har rätt att få information och de vill ofta prata med en vuxen
som de känner.
Under rubriken Skilda föräldrar på webbplatsen har vi samlat information om
hur det är när föräldrar inte bor ihop, till exempel hur det kan kännas när
familjen förändras eller om föräldrar bråkar. Den innehåller också information
om lagar och rättigheter som gäller för barns vars föräldrar inte bor ihop.
Gå till webbplatsen här

Vill du få information om alla kommande webbinarier?
Anmäl dig då via knappen nedan så får du information löpande

Anmäl dig till hela serien med webbinarier

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod och
kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och fokuserar på att öka
kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och
praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt,
anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.
Följ oss i sociala medier

Ansvarig utgivare: Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
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