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Barn som far illa

• Våld och försummelse mot barn är vanligt 
förekommande i hela världen, även i Sverige

• Att vara utsatt för våld eller försummelse under 
barndomen är tätt förknippat med fysisk och psykisk 
ohälsa

• Att barn far illa är ett stort folkhälsoproblem som 
kostar miljarder för samhället och ett stort lidande för 
det utsatta barnet



Barnhälsovården

• Mål: att främja barns hälsa, förebygga ohälsa, tidigt 
identifiera risker i barnets miljö

• Träffar mer än 95 % av alla förskolebarn

• Många besök under barnets första fem år

• Högt förtroende hos befolkningen

• Saknar idag validerade instrument för att identifiera 
psykosociala riskfaktorer



BarnSäkert - Syfte

Att utveckla en allsidig och praktisk metod för

att identifiera psykosociala riskfaktorer som är

kopplade till att barn far illa och erbjuda hjälp

till åtgärd
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Flödesschema och hinder 
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Kontaktlistor för varje kommun



Åtgärdsformulär

● Åtgärd

● Åtgärdsresurs

● Ingen åtgärd

● Ej utfall

● Tolksamtal

● Vilka var på rummet?

● Ej genomförd



BarnSäkert Pilotstudie (november 2015-maj 2016)

● Pre-study fokusgrupper med föräldrar i 

Uppsala 

● Sex intresserade BVC-sjuksköterskor i 

Dalarna får utbildning sammanlagt två dagar

● BVC-sköterskorna arbetar enligt SEEK-

modellen

● Frågeformuläret erbjuds vid 2 v, 4 m, 10m, 18 

m, 2,5 och 4 år



Insamlade formulär A-C

Kvinnor Män Totalt 

Ifyllda 342 172 513

Ej ifyllda 70

Tidsbrist 20

Språkproblem 9

Tackar nej 5

Ej lämpligt 11

Annat 25



Insamlade formulär D

Kvinnor Män Totalt 

Ifyllda 84 43 127

Ej ifyllda 26

Tidsbrist 7

Språkproblem 4

Tackar nej 1

Ej lämpligt 7

Annat 7



Utfall för respektive riskområde

version D

Kvinnor % Män % Totalt %

Barnsäkerhet 22,6 23,3 22,8

Ekonomi 19 23,3 20,5

Nedstämdhet 27,4 25,6 26,8

Föräldrastress 27,4 30,2 28,3

Riskbruk 11,1 11,7 11,3

Våld i hemmet 14,5 4,7 11,1



BarnSäkert-studien



BarnSäkert

• Randomiserad kontrollstudie

• Interventionen pågår under två år (april 2018-april 2020)

• Alla barnavårdscentraler i Dalarna deltar

• Cirka 24 000 barn deltar
• 12 000 SEEK

• 12 000 kontroll
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Referensgrupper

• Referensgrupp Dalarna: 
• Två föräldrar

• BHV-sjuksköterska

• MBHV-psykolog 

• Familjeterapeut 

• Chef inom socialtjänsten

• Representant från kvinnojour

• Missbruksvården i Dalarna 



Referensgrupper

• Referensgrupp idéburna organisationer: 
• World Childhood foundation

• Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

• Mind

• Rädda barnen

• Barnombudet i Uppsala

• Knas Hemma



Styrgrupp 

• Barnhälsovårdsöverläkare 

• Divisionschef primärvården

• Tre verksamhetschefer 

• Chef Barn och familjesektionen, Falu kommun

• Samordnare barnkonventionsinsatser 



Baslinjeenkät och fokusgrupper våren 2017

Sjuksköterskornas inställning till att arbeta med psykosociala 
riskfaktorer på BVC

• anser att det är mycket lämpligt 

• saknade formell utbildning 

• saknar strukturerade metoder

Andelen sjuksköterskor som i hög grad* skattade att de hade 
tillräcklig kompetens, kunskap och trygghet var

• 40 % för att bemöta nedstämdhet (EPDS) 

• 30 %  för att bemöta föräldrastress

• 10-15 % för att bemöta ekonomisk utsatthet, riskbruk av 
alkohol och våld i nära relationer

*5-6 på en 6-gradig skala



Slutsats

Stort gap mellan sjuksköterskornas uppfattning om hur
angeläget det är att identifiera psykosociala risker och…

deras möjligheter att göra det med befintliga arbetssätt och
kunskapsläge.



Tack!
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