
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 januari 2012 i Stockholm 

 Barn som fått familj genom samhällets medverkan - 

om barns rätt till föräldrar 
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Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor inbjuder till 

en konferensdag om 
 

Barn som fått familj genom samhällets medverkan - om barns rätt till föräldrar 
 

Familjebildning kan idag se väldigt olika ut. Några barn har två föräldrar, några barn har en och några har flera än 
två föräldrar. Media har lyft ämnet ”familjebildning” genom öppna samtal i TV med föräldrar och blivande 
föräldrar samt olika professioner under rubriker som Barn till varje pris och Drömmen om ett barn. Fokus har 
varit på män och kvinnors starka längtan efter barn och vilka olika möjligheter som finns att skaffa barn på. Det 
som inte har diskuterats i lika stor omfattning är hur det blir för barnen som växer upp i de olika 
familjebildningarna. Samhället måste ha beredskap att möta alla konstellationer och sträva efter att ge ett 
adekvat bemötande och anpassat stöd. Hur gör vi i praktiken? 
 

Exempel på några frågor att diskutera under konferensen. 

 Barnets rättigheter – vad skiljer sig juridiskt mellan de olika familjebildningarna sett från barnets 
perspektiv 

 Om det genetiska och etniska ursprungets betydelse – när ska man berätta för sitt barn om 
ursprunget  

 Hur bemöts barnen i de olika familjebildningarna av omgivningen 

 Likheter och skillnader i samhällets bemötande av adoptivfamiljer och fosterfamiljer 

 Hur bygger vi upp kunskap/metoder för att bemöta de barn som behöver samhällets stöd 
 

Vi hoppas konferensen ska stimulera till debatt och fördjupning inom detta område som är av betydelse för hur 
socialtjänst, barnhälsovård och skola ska stödja barnen då behov uppstår. För att främja erfarenhetsutbyte och 
högre delaktighet har vi planerat för rundabordssamtal. 
 

MEDVERKANDE 
Anna Singer, är professor i civilrätt,  särskilt  familjerätt, och verksam vid juridiska fakulteten, Uppsala 
universitet. Hennes forskning rör främst barns familjerättsliga ställning. Hon har bl.a. skrivit boken Föräldraskap i 
rättslig belysning som behandlar frågor om vad som läggs till grund för rättslig status som förälder. 

Monica Hedebro, är socionom, leg.psykoterapeut, med.dr. i barnpsykiatri. Hon arbetar främst som handledare 

och utbildare i familjeterapi/familjebehandling och med samspelsbehandling. 

Anna Malmquist, är leg. Psykolog och doktorand i psykologi. Hennes forskning rör regnbågsfamiljer där hon 
studerat upplevelser och erfarenheter av samkönade pars familjebildning i 2000-talets Sverige.  

Gunilla Cederholm Wilhelmsson, är verksamhetschef för Lainio Centret – Adoption och familjekompetens 
och LSS boende. Hon har erfarenhet av arbete med adopterade med olika typer av special needs och där det 
finns anknytningsproblematik i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Kristian Tilander, är socionom och tidigare FoU-samordnare vid Utvecklings- och utvärderingscentrum i 

Karlstad. Han har utvecklat modellen reflekterande samtal och handledning. Arbetar idag som konsult. 
 

MÅLGRUPP 
Personal som arbetar med familjerättsfrågor, familjehemssekreterare, adoptionshandläggare, socialsekreterare, 
barnhälsovården och ideella organisationer inom dessa områden samt övriga intresserade. 
 

TID OCH PLATS 
Onsdagen den 25 januari 2012, Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm, tel. 08-517 263 00 
www.scandichotels.se  
 

ANMÄLAN 
Anmälan görs via e-post info@allmannabarnhuset.se senast den 9 januari 2012. Anmäl även faktureringsadress. 
Glöm ej heller att anmäla om du önskar vegetarisk kost eller specialkost. 
 

AVGIFT 
Avgiften är 1050 kr per deltagare och inkluderar kaffe och lunch. Moms utgår ej. Anmälan är bindande. 
Bekräftelse och faktura skickas när anmälan inkommit. 

 

INFORMATION 
Praktiska frågor: Allmänna Barnhuset, Solveig Dalgrund, tel. 08-679 60 78, e-post: 
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se  
 
Övriga frågor: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Eva Windelhed, tel. 08-524 634 96, 
Socialstyrelsen, Gunilla Cederström, tel. 075-247 38 46,  
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Marie Alm , tel. 08-545 556 85. 
 

 

 

                     P R O G R A M  

 
08.30 –  09.15 

 
Registrering och kaffe 

 

   
09.15 – 09.25 Välkommen 

Allmänna Barnhuset informerar 
Bodil Långberg 

   
09.25 – 10.15 Barnets rätt till föräldrar i olika situationer Anna Singer 
   
10.15 – 10.45 Rundabordssamtal och kaffe  
 
10.50 – 11.25 
 

 
Barns behov i familjesamspel 

 
Monica Hedenbro 

11.25 – 11.45 Rundabordssamtal  
   
11.45 – 12.00 Återföring i storgrupp Anna Singer/Monica Hedenbro 
   
12.00 – 13.00 Lunch  
   
13.00 – 13.40 ”En familj är att man är bra ihop” – regnbågsbarns 

berättelser om familjer och tillblivelse 
Anna Malmquist 

   
13.40 – 14.00 Rundabordssamtal  
   
14.00 – 14.15 Återföring i storgrupp Anna Malmquist 
   
14.15 – 14.45 Kaffe  
   
14.45 – 15.05 Adoption – om barnen som kommer, samhälleligt 

stöd och professionella attityder 
Gunilla Cederholm Wilhelmsson 

   
15.05 – 15.25 Röster från placerade barn med fokus på 

professionellas stöd och attityder 
Kristian Tilander 

   
15.25 – 15.45 Adoptiv– och fosterbarn i samma rum? 

Likheter och skillnader 
Gunilla och Kristian  
reflekterar tillsammans 

   
15.45 – 16.15 Diskussion i stor grupp Bodil Långberg 

   
16.15 Tack för idag! Eva Windelhed 
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