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Trygghet Ur Stöd 

- Ett riktat föräldraskapsstöd för personer med psykisk ohälsa eller NPF 
 

Bräcke projekt TrUSt 
Bräcke projekt TrUSt vill stärka personer med 
psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap. I 
samverkan med föräldrar med egen 
erfarenhet har vi tagit fram Trygghet Ur Stöd, 
ett riktat stöd för föräldrar med psykisk ohälsa 
eller NPF. Projektet drivs av Bräcke diakoni i 
samverkan med NSPH VG och finansieras av 
Allmänna Arvsfonden. 

Bakgrund 
Bakgrunden är att personligt ombud i Göteborg 
såg att det saknades ett lättillgängligt och riktat 
föräldraskapsstöd till personer med psykisk ohälsa 
eller NPF. Detta har efterfrågats av både föräldrar 
och av de som möter föräldrar. Medel söktes från 
Allmänna arvsfonden för att utveckla ett nytt 
föräldraskapsstöd och Bräcke projekt TrUSt kom 
igång 2020.

Viktigt med ett riktat stöd till föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF 
Ungefär 30% av vuxna inom psykiatrin är också föräldrar. Att bli förälder är en 
omvälvande upplevelse för alla och innebär ett ökat ansvar och ofta en ökad oro.  

 
Att vara förälder med psykisk ohälsa eller NPF innebär att man har andra och många 
gånger fler utmaningar. Får föräldern inte stöd kan den psykiska ohälsan förvärras vilket 
kan påverka barnens chanser till god psykisk hälsa senare i livet. Tidigt föräldraskapsstöd 
kan förebygga ohälsa och är en god investering för hela familjen.  
Källa: Folkhälsomyndigheten. 
 

 
”Både svenska och internationella studier visar att föräldraskapsstöd har positiva effekter 
på både föräldrar och barn. Bland annat bidrar det till ett bättre samspel i familjen med 

mindre bråk och konflikter. Hälsoekonomiska studier har dessutom visat att allt detta kan 
åstadkommas till en relativt liten kostnad.” 

Källa: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd www.mfof.se

Föräldraskapsstödet -Trygghet Ur Stöd 
Vi i Bräcke projekt TrUSt lyssnade in föräldrarnas 
frågor och behov av stöd och skapade därefter  
Trygghet Ur Stöd som finns som studiecirkel och  
webbutbildning. Utöver föräldrars erfarenheter  
utgår Trygghet Ur Stöd från aktuell forskning  
och de professionellas kunskaper.  
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Studiecirkeln 
Studiecirkelformen är fri och frivillig, lärandet är 
gemensamt och deltagarnas egna frågor påverkar  
i hög grad både samtal och innehåll.  
 
Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd kan hållas med en  
grupp på plats eller digitalt. Det krävs inga  
förkunskaper för att kunna leda eller genomföra 
Trygghet Ur Stöd. Studiecirkeln är uppbyggd kring  
fem träffar med olika teman.  
                      
Allt innehåll till träffarna finns via länkar på  
hemsidan. Studiecirkelmaterialet beställs 
kostnadsfritt under 2022.                       
                                                 
     

Teman i Trygghet Ur Stöd: 
• Vilka är mina föräldrautmaningar? 

• Hur får jag energin att räcka till det jag vill och behöver göra? 

• Hur bygger jag en stark relation till mitt barn? 

• Hur pratar jag med mitt barn och psykisk ohälsa och diagnos? 

• Vad finns för stöd att få som förälder och hur tar jag hjälp? 
 

 

 

Trygghet Ur Stöd i er verksamhet? 
Under projekttiden vill vi i Bräcke projekt TrUSt gärna finnas till hands för stöd och 
handledning. För stöd eller inspiration kring att leda studiecirklar, ta också gärna kontakt 
med Studieförbundet Vuxenskolan i er kommun. SV är en av projektets samarbetsparter. 
 
 
 

Ta kontakt:                 
Sara Jonåker, projektledare  
Maila: sara.jonaker@brackediakoni.se 
Ring: 0765-03 26 17   

 
 
 

Följ med oss: 

Webbutbildningen 
Webbutbildningen är indelad i sex delar. 
Föräldern kan delta själv eller tillsammans 
med någon.  
 
Utbildningen kräver ingen inloggning utan 
kan nås direkt via projektets hemsida via 
mobil eller dator. 
 
 

www.brackediakoni.se/trus t 
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