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Vad är SKR?

SKR är en ideell förening där Sveriges alla 290 kommuner och 21 
regioner är medlemmar.

En politiskt styrd organisation som utses av medlemmarna vart 
fjärde år, ca. 6 månader efter ordinarie val. (Mars 2023)

Vid kongressen beslutas ett inriktningsdokument som ligger till 
grund för SKR:s prioriteringar under den kommande 
mandatperioden. (November 2023)



 Arbetsgivarorganisation

 Bedriva intressebevakning och påverkansarbete

 Stödja medlemmarna med råd och stöd, utgöra en mötesplats

SKR:s uppdrag



Regeringsuppdrag till 

Socialstyrelsen att följa, stödja, 

följa upp och analysera 

genomförandet

Regeringsuppdrag till 

Folkhälsomyndigheten att följa 

och stödja genomförandet

Överenskommelse 

mellan staten och 

SKR om en God och 

nära vård

Överenskommelse 

mellan staten och 

SKR om ökad 

tillgänglighet i 

barnhälsovården



Minska skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper

Fokusområden: 

Uppsökande arbete

 Socioekonomiskt utsatta områden

 Samverkan med tandvård, förebyggande socialtjänst, 

mödrahälsovård, förskola…

Statsbidrag till alla regioner 2018-2020

Satsningen på ökad tillgänglighet i 
barnhälsovården



 Små barn och familjer sedda, stöttade, hjälpta på nya sätt

Ökat samarbete och samverkan lokalt och regionalt

Ökat samarbete mellan nationella aktörer

Nya forum för erfarenhetsutbyten

 Forskning

 Ljuset på de yngsta, på att gå samman, och på 

hälsofrämjande och förebyggande arbete

En nationell satsnings betydelse?



 Inspirationsskrift

Nära vård för barn och unga

 Ledarskapets roll i nära vård för barn och unga

Socialchefsdagarna 28 september

 Nära vårds forskningsfrukostar 

Första fredagen varje månad. Nästa 7 oktober: 
Barn som anhöriga

 Nära vård-podden

Tex avsnitt 71, familjecentralernas roll för nära 
vård, och 

avsnitt 51, Backa barnet och Kronobarnsmodellen

Tips!

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-for-barn-och-unga-.html
https://socialchefsdagarna.se/programoversikt/
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang.609.html
https://share.transistor.fm/s/a84ec6ce
https://share.transistor.fm/s/2fb877dc


Tack!

Tyra Warfvinge, 

tyra.warfvinge@skr.se

mailto:tyra.warfvinge@skr.se


• Uppdrag att följa och stödja genomförandet av 

överenskommelserna om insatser för ökad tillgänglighet 

i barnhälsovården 2018-2020 (2018/00722/FS)

Mer information:

Stöd till barnhälsovården

Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården. 

Återredovisning av regeringsuppdrag

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

Malin Ulfsdotter, malin.ulfsdotter@folkhalsomyndigheten.se, 14-09-2022

Bidra med kunskap om små barns hälsa ur ett 
jämlikhetsperspektiv

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barnhalsovarden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e31c10f8dc8a49b39c91903f5b3919cd/stodja-fortsatt-utvecklingsarbete-barnhalsovarden.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8a26f79002640c2b7a0808c691603cb/24-larande-exempel-tillganglighet-barnhalsovarden.pdf
mailto:malin.ulfsdotter@folkhalsomyndigheten.se


Graviditet, förlossning och tiden efter

Susanne Åhlund, utredare

Avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Enheten för vägledning för hälso- och sjukvård 2

Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå



Graviditet, förlossning och tiden efter
Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå
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Psykisk ohälsa och 

psykiska sjukdomstillstånd 

under graviditet

2022-10-07
Sveriges kunskapsmyndighet 

för vård och omsorg 

Strukturerat anamnestagande

Strukturerat identifieringsförfarande

Psykosocial bedömning

Konsultation av MHV psykolog

Multiprofessionell samverkan

Specialistteam 

Utbildning och fortbildning av personal

12



Substansbruk hos gravida 

och nyförlösta

2022-10-07
Sveriges kunskapsmyndighet för 

vård och omsorg 

Rutinmässig identifiering av substansbruk 

och skadligt bruk hos gravida

Tidig specialistvård och stöd från ett multi-

disciplinärt samverkansteam till gravida med 

substansbruk eller svårigheter att avstå skadliga 

substanser

Intensifierad kontakt med nyblivna mammor med

substansbruk i form av återkommande besök, 

utökat stöd och specialistvård inom ramen för ett 

samverkansteam 

13



FRAMGÅNGSFAKTORER

2022-10-07
Sveriges kunskapsmyndighet 

för vård och omsorg 
14

• Kontinuerlig fortbildning 

• Identifiera – att fråga

• Intensifierad kontakt

• Tvärprofessionell 

samverkan



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se



Utökade 

statsbidrag för 

föräldraskapsstöd 

Eva Eurenius utredare

Värna våra yngsta 2022



En statlig kunskapsmyndighet

med familjefrågor som uppdrag 

och barnets bästa i fokus



INTERNATIONELL 
ADOPTION

FAMILJERÄTT

FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

FAMILJERÅDGIVNING



Stöd i föräldraskapet

Föräldraskapet spelar en avgörande roll som 

skyddsfaktor i barnens uppväxt



www.mfof.se/2nycklar

http://www.mfof.se/2nycklar


Barn som anhöriga

Värna våra yngsta - Stockholm 13-14 september 2022

Pauline Johansson

Lennart Magnusson, Johanna Häggberg, Elizabeth Hanson

Länssamordnarna 
anhörigstöd i Norrland

Bilder från Pixabay.com



Nka –Barn som anhöriga

Expertråd för kommuner, regioner och privata vårdgivare

Nära samarbete med Socialstyrelsen (inkl finansiering) 
och Linnéuniversitetet. 

Uppdrag sedan 2011, pågående 2021-2025

Bidra till sådant stöd att närståendes svårigheter inte 
inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Utveckling av metoder och verktyg, systematisk 
spridning och uppföljning av dessa, sammanställa och 
förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga 
kunskap inom området



Nkas arbete
• Nätverk

– Regioner, anhörigkonsulenter, idéburna organisa-
tioner, forskare, Nordiskt myndighetsnätverk, 
unga omsorgsgivare

• Konferenser

• Samverkansprojekt

• Påverkansarbete (t.ex. remissvar)

• Kunskapssammanställningar, rapporter

• Hemsida, www.anhoriga.se

– Webbinarier, webbutbildningar, filmer och 
konferenser, fakta, metoder och verktyg, 
rapporter och kunskapssammanställningar, 
länkar till andras hemsidor, nyhetsbrev, och 
kalendarium

http://www.anhoriga.se/


Resultat av drygt 10 års arbete i Sverige

• Ökad kunskap

• Skapat mer hållbara strukturer inom regioner 
och tillämpning av ett barn-, föräldra- och 
familjeperspektiv

• Ett mer familjeorienterat förhållningssätt inom 
socialtjänsten

• Stöd även till unga omsorgsgivare inom 
kommunerna 

• Ökat fokus på späda barns rättigheter

• Barnkonventionen – lag 2020

• Nationell anhörigstrategi - 2022

• EU-strategin för barns rättigheter - startat

• EU och svensk barngaranti - startat



Vid psykisk ohälsa/missbruk (18-35 år)

• mer än dubbelt så många går ut grundskolan med 
ofullständiga betyg 
(Hjern, Berg, Rostila & Vinnerljung, 2013).

• 2-3 ggr fler har själva vårdats inom psykiatrisk 
specialistvård, avlidit 

• 2-4 (-7) ggr fler har eget missbruk 
(Hjern, Arat & Vinnerljung, 2014)

• Merkostnad 42* mdkr/år av samhällets indirekta 
kostnader – produktionsbortfall vid sjukskrivning, 
förtidspensionering, förtidig död (Hovstadius, Ericson & 

Magnusson, 2015) *Omräknat till 2022 års kostnadsdata

Tidig identifiering och stöd 
- oerhört viktigt!



Kontakt och information
Pauline Johansson, tfn. 0480 44 63 15

pauline.johansson@lnu.se

Lennart Magnusson, tfn. 0480 41 80 21 

lennart.magnusson@anhoriga.se

Johanna Häggberg tfn. 072-200 39 27

johanna.haggberg@anhoriga.se

Elizabeth Hanson, tfn. 0480 41 80 22 

elizabeth.hanson@anhoriga.se

Hemsida Nka: anhoriga.se 
Facebook: @Nka.anhoriga

Twitter: @Nka_anhoriga

Instagram: nka_anhoriga

Youtube: nkaplay

(Bilder från Pixabay.com)

Länssamordnarna 
anhörigstöd i Norrland

mailto:pauline.johansson@lnu.se
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