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Tryggare kan flera vara!

• Ett kliniskt projekt finansierat av Allmänna 

Arvsfonden, 2013-2016

• 10 psykoterapeuter på 10 BVC:n i Stockholm

• Behandling,  1-5 samtal till föräldrar och barn

• Handledning 1 gång/vecka: att upptäcka och 

hantera emotionell problematik 

http://bjornsalomonsson.se/foerlossningsdepression/



Remiss till
andra instanser;

Vårdcentral
BUP, Vuxenpsyk

”Baby worries” 
Samtal med BVC-sköterska

Psyk.komp integrerad med hälsovård

Ett gap att fylla



Forskningsprojektets fyra studier

Studie1

15 st BVC-
sjuksköterskor,  
snittålder 53 år

Studie 2

13 st
Föräldrar

Studie 4

Enkäter; 
bakgrundsfrågor, EPDS, 

ASQ, WAI

Studie 3

8 st
Psykotera-

peuter

Kvalitativa 
studier

Kvantitativ 
studie



Hermeneutisk metod

• Hermeneutik: systematiserad förståelse 

• Forskaren använder sin subjektivitet i 

tolkandet

• Vad finns ”bakom” texten?

• Tolkning: Individuellt och i 

forskargruppen

http://www.uxbooth.com/articles/hermeneutics-for-
designers/



Psykosocialt arbete på BVC

• Variation hos BVC-sjuksköterskorna kring att vilja 
arbeta med psykosociala frågor

• Upplever bristande kompetens i psykologi och 
terapeutiskt arbete

• EPDS-samtal upplevdes som att göra intrång på 
annan profession

• EPDS inte optimalt för alla föräldrar och då 
uteslöts det

https://www.auntieanxiety.com/counseling.html



Thea: ”Det blir på en annan nivå om man ska göra en [EPDS] screening. 

Då ska man väl kunna ha något att erbjuda? Och vi har ju ingen 

samtalsutbildning eller terapeututbildning eller någonting sådant.”



Samarbete: BVC-sjuksköterska –
psykoterapeut 

Ett positivt samarbete krävde en psykoterapeut 
som:

• Ledde handledningen och värderade 
reflektionstid

• Var transparent om fall och återkoppling

• Hade tillit till sjuksköterskorna och var ”en i 
teamet” https://ajslp.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2628711



Ingen remiss krävdes till psykoterapeuten 

• Psykoterapeuten tog emot på bred basis, 
ingen klar problematik krävdes för ”Baby 
worries”

• Gemensam hänvisning av en hel familj eller i 
önskad konstellation

• Tillgänglighet och flexibilitet med 
psykoterapeut på plats

http://www.kungalvenergi.se/tillganglighet/



Ebba: ” Jag behöver inte sätta in föräldern i någon typ av fåra 

som exempelvis: ´här är det säkert relationen eller för dålig 

sömn’. Det är klart att jag tänker det! Att det beror på det 

eller det…men att jag kunde vara fri och lämna över till 

Marianne [psykoterapeuten]. Det var väldigt skönt!”



Aristoteles kunskapsformer som teoretisk ram

Episteme: 
vetenskaplig och teoretisk kunskap,
beständig över tid

Techne: manualbaserad kunskap,
kroppslig förmåga, teknisk färdighet 

Phronesis:
klokhet och förmåga till självständigt 
agerande, följer med erfarenhet, en 
situationsbunden intelligens http://www.wisdomeu.org



Positiv erfarenhet av projektet

Pella: ”Det vore helt underbart om detta slutade vara ett 

projekt och blev ett beslut, att det fanns en barnpsykolog på 

eee ja, det skulle säkert vara bra på alla BVC, men framför allt 

de som ligger i områden som är socioekonomiskt tyngda.”



Slutsatser

• Satsa på fortbildning inom 

perinatalpsykologi 

• Skapa förutsättningar för tidiga insatser 

• Stärka och värdera kunskapsformen 

phronesis genom handledning och 

reflektionstid http://cerev.info/addtthis-tree-in-two-hand.htm



Länk till artikeln i BMC Nursing:

https://rdcu.be/7soG

https://email.ki.se/owa/redir.aspx?C=xxd2bk0qsOew7c1yNOLt7GnToKJd9ZeVUpfzSdJzEIEnZDYvgTPWCA..&URL=http://em.rdcu.be/wf/click?upn%3dlMZy1lernSJ7apc5DgYM8Sra3LTX-2FF7Bitf-2BLvaCCPs-3D_mo8SZEpUVbvsshADAQF1tU-2BDO-2BGZ4aadMm5M70iLgMeVlrb-2FS-2FxXQOuHJYRktKJyz-2F0IcwHPvpyPWLKQUc77j87ev0gYo0qydR72CiQkcAP22QCvVDbyEKtaiszXwriaVwesXRRKoUPKJ-2BpikW9KMP6ZKn6vWXZn5r2v3kLVzY-2BcsVMIVCD5agzqjtSCPsa-2FB4gxYi-2BLLnnMThW8Szj2QQJDXSPh0BkB0x-2BiO-2B5OiawChHM1Y-2FbKnHwGvWDnAtmivRbO5sy2nlmZpIVb8caPEQ-3D-3D


Tack för Er uppmärksamhet!


