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Stockholms läns landsting

Interpellation av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för
ensamstående föräldrar
Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att ge MVC- och BVCverksamheten i
uppdrag att se över innehållet i föräldrautbildningen. Det finns några frågor som behöver
skickas med både till den översynen och
i arbetet med pappagrupper.
Vart fjärde barn växer upp med ensamstående föräldrar. 80 procent av de ensamstående
föräldrarna är kvinnor, även om antalet föräldrar med växelvis boende ökar i takt med att
attityder i samhället har förändrats.
Föräldrautbildningen är ett tillfälle att verkligen att påverka attityder på individnivå.
Utbildningen behöver fokusera mer på det som händer efter att barnet är fött, vilka
påfrestningar det innebär för relationen, och
hur man kan stödja varandra. Blivande föräldrar behöver få möjlighet att diskutera både sina
egna och andras förväntningar på mamma- och papparollen och fundera på hur man själv vill
att det ska vara i sin familj.
Alla föräldrar är inte tillsammans under graviditeten. Det perspektivet måste också tas med
när man ser över föräldrautbildningen. När det finns konflikter mellan föräldrarna kan båda
behöva samtalsstöd, och det är
särskilt viktigt att i förväg diskutera vårdnadsfrågan för att undvika konflikter när barnet väl
är fött. MVC har en naturlig ingång till att möta mamman, men pappan får inte glömmas bort.
Idag vittnar många ensamstående föräldrar om att föräldragruppen skapar, eller bekräftar ett
utanförskap. Det är viktigt att landstingets verksamhet för föräldrar inte enbart bygger på
heterosexuella, sammanboende föräldrar som norm. Det måste finnas en grundläggande
kunskap om att alla föräldrar inte lever tillsammans, och är överens.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1.

Vilka möjligheter har pappor som inte lever tillsammans med barnets
mamma att delta i pappagrupper?
2. Kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att se till att hänsyn tas till
ensamstående föräldrars situation och behov i uppdraget att se
föräldrautbildningen?
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