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Barnhälsovården
• Fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser

• Högt förtroende i befolkningen

• Träffar nästan alla barn

• Många besök 
• Kontinuitet
• Upprepade tillfällen att möta behov



Skyddsfaktorer

• Personligt nätverk

• Ekonomiskt trygghet

• God psykisk hälsa

• …

Skydds-
faktorer

Sårbarhet Risker
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• Kognitiv funktionsnedsättning

• Utsatthet under barndomen

• Låg utbildningsnivå

• Kronisk sjukdom

• ADHD …

Sårbarhet hos föräldrar 
och/eller barnet

Riskfaktorer i hemmet

• Fattigdom

• Missbruk

• Våld i familjen

• Psykisk ohälsa

• Stress …



Svensk barnhälsovård saknar idag strukturerade 
metoder för att identifiera de flesta psykosociala 

riskfaktorer



BarnSäkert



BarnSäkert - mål

Att erbjuda barn de bästa möjliga förutsättningarna för

▪en god och jämlik hälsa och utveckling och

▪en barndom fri från våld och försummelse

genom att stödja föräldrar och stärka familjer



BarnSäkert - syfte

Utrusta barnhälsovården med en allsidig och
praktisk metod för att identifiera psykosociala
riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa
och erbjuda hjälp till åtgärd



Utbildning av 

BHV-personal 

och

fam.behandlare

SEEK

föräldra-

formulär

Samtal om 

problem och

lösningar

Erbjudan att

förmedla hjälp

och stöd

Säkerhet

Ekonomisk oro

Nedstämdhet

Extrem

föräldrastress

Riskbruk/missbruk

av alkohol

Våld i nära

relationer

Fylls i vid 

förutbestämda

besök

6-8 veckor1

3-5 månader2

8-10 månader

18 månader

2,5 år

4 år

Barnperspektiv

Motiverande

samtal (MI)

Flödesschema

Hinder

Befintliga

resurser inom

region, kommun

och ideella

verksamheter

Gemensamma

besök: BHV och

socialtjänst

SEEK: Safe Environment for Every Kid

1 enskilt samtal med födande förälder
2 enskilt samtal med icke födande förälder



BarnSäkert ( SEEK-modellen)
•Implementerades på samtliga BHV-enheter i Ronneby kommun och BVC 
Kungsmarken i Karlskrona tillsammans med förebyggande socialtjänst våren 2021

•Hösten 2021 påbörjades implementeringen i Olofström, båda BHV-enheterna 
tillsammans med förebyggande socialtjänst.

•Hösten 2021 gjordes en länsgemensam ansökan av centrala BHV-teamet och 
verksamhetschefer inom förebyggande socialtjänsten ( familj och individ)  
”Stadsbidraget –Uppdrag psykisk hälsa”, vilket möjliggjort breddimplementering i 
länet.  

•Våren 2022- Uppstarten är i gång i Karlskrona och Karlshamn. Hösten 2022 startar  
Sölvesborg.



Svar från föräldraformulären
Antal ifyllda formulär (svenska) 650

Andel kvinnor Andel män

Rökning 19 % 19 %

Oro för ekonomin 14 % 12 %

Symtom på nedstämdhet 29 % 20 %

Extrem stress 21 % 13 %

Riskbruk eller missbruk av alkohol 3 % 8 %

Tidigare eller nuvarande våld från partner 11 % 6 %

Något av dessa problem 61 % 50 %



Åtgärder från besöken
Antal ifyllda formulär 665

Andel Antal

Återbesök till BVC 9 % 60

Remiss till psykolog eller samtalskontakt 6 % 39

Hänvisning till socialtjänstens Råd och stöd 4 % 14

Hembesök 1 % 6

Remiss till rökavvänjning 3 % 19

Totalt 27 % 181




