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Bakgrund  
Mötet arrangerades av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, tillsammans med 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Inbjudna var yrkesföreningar och Rikshandbokens 

arbetsgrupp för föräldrastöd.  

 

Gemensamt syfte med mötet var att få en samlad bild av  

 

 det stöd till föräldrar som ges inom MHV och BHV 

 vilka förutsättningar som råder i verksamheterna för att ge stödet 

 kunskaps- och kompetensbehov. 

  

Utöver detta hade myndigheterna olika frågor utifrån sina respektive uppdrag:  

Socialstyrelsen hade frågor utifrån ett regeringsuppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga. 

Uppdraget genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. En genomförandeplan för perioden 

2017- 2020 ska presenteras i juni i år och i höst fokuseras späda barns psykiska hälsa på en konferens i 

Stockholm 16-17 oktober. Vidare gör Socialstyrelsen en behovsinventering utifrån sin vägledning till 

BHV.  
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Folkhälsomyndigheten bildades 2014 genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet 

och Statens folkhälsoinstitut. Myndigheten som är nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande 

ansvar för folkhälsofrågor hade frågor utifrån sina uppdrag om psykisk hälsa och ANDT.  

 

MFoF fick ansvar för att bedriva ett kunskapsbaserat arbete på områdena föräldraskapsstöd, familjerätt 

och familjerådgivning i september 2015. Myndigheten har sedan tidigare ansvar för internationella 

adoptionsfrågor. Som ny myndighet på området ville MFoF få information och att skapa kontakt med 

yrkesföreningarna.      

 

Stöd till föräldrar inom MHV och BHV 
Det föräldraskapsstödjande arbetet i Mödrahälsovården, MHV, är gruppträffar, storföreläsningar, det 

individuella stöd som ges i mötet med barnmorskan och genom kontakt med psykolog för mödra- och 

barnhälsovård. 70 procent av blivande föräldrar deltar i MHV:s gruppverksamhet och barnmorskorna 

träffar nästan alla föräldrar. Blivande pappor deltar nästan lika mycket som de blivande mammorna. 

Bland de 30 procent som inte deltar i gruppverksamheten finns många föräldrar som har större behov 

av stöd.  

 

Inom Barnhälsovården, BHV, ges stöd genom gruppträffar, individuellt stöd i mötet med barn-

/distriktssjuksköterskan och genom kontakt med psykolog för mödra- och barnhälsovård. Föräldrars 

deltagande i föräldrastöd i grupp ser olika ut över landet. Statistik från Stockholms läns landsting visar 

att det främst är mammor som deltar i föräldragrupper (94 procent) medan 4 procent av föräldrarna 

deltar gemensamt och 1 procent pappor deltar på egen hand.  

 

Blivande och nyblivna föräldrar är angelägna om att göra det bästa för sina barn. Till MHV och BHV 

kommer de flesta familjer med en positiv förväntan. Föräldrarna efterfrågar stöd och ofta av de 

professionella som de etablerat en relation med, d.v.s. sin barnmorska och sedan sin barn-

/distriktssjuksköterska. Många föräldrar kommer till MHV och BHV med frågor om livsstil och 

samlevnad. Det finns en stor potential att arbeta främjande om förutsättningar ges. Verksamheterna 

har en hög tillit bland befolkningen. 

 

Psykologverksamheterna för MBHV har i sitt uppdrag, att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 

ohälsa hos barn, att stödja övrig personal inom MHV och BHV i det föräldrastödjande arbetet och stå 

för psykologiska interventioner individuellt och i grupp med fokus på föräldraskapet. Uppdraget 

innefattar regelbunden konsultation och handledning för barn-/distriktssjuksköterskor och 

barnmorskor, teamsamverkan och fortbildning. Verksamhetens föräldrastödjande uppdrag har ökat i 

takt med ökat fokus på att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och tidiga insatser såväl 

inom mödrahälsovården som barnhälsovården. 

 

Exempel på riktat stöd 
Riktad gruppverksamhet inom MHV, BHV och på familjecentral 

Spädbarnsverksamhet  

Specialiserad mödra- och barnhälsovård i samverkan med beroendemottagning 

Tvärprofessionella samverkansteam 

Barn och ungdomspsykiatri 

Mellanvård  

Habilitering 

 

Ser olika ut i olika Landsting och vissa verksamheters berättigande och resurstilldelning kan vara 

ifrågasatta.   
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Tidsbrist  
Arbetssituationen inom MHV och BHV är pressad. Exempelvis ansvarar en barn-

/distriktssjuksköterska i Stockholm för 80 barn per årskull (0-6 år) vilket med 6 årskullar omfattar ca 

480 barn på en heltid. Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter som administration, disk och tvätt m.m. 

Det är svårt att få tid för att gå på utbildningar och också svårt att hinna lyssna in vad föräldrarna har 

för frågor då BHV-programmet med information ska följas. 

 

Eftersom det inte utgår ekonomisk ersättning för att kunna sitta i lugn och ro och lyssna till föräldrarna 

och möta deras frågor och tid för samverkan med vårdgrannar och kommun är det svårt att få utrymme 

för det. Agendan sätts i stället av de program som är uppsatta för vården.  

 

Psykologer i MHV och BHV ser tecken på att tid och möjlighet till regelbunden konsultation med 

barnmorskor och barn-/distriktssjuksköterskor krymper. Detta beror bl.a. den tidspressade 

arbetssituationen som ger mindre utrymme för handledning och kompetensutveckling. Psykologerna 

har också i allt större utsträckning fått uppgifter som att göra fördjupade utredningar av barn och vara 

första linjens psykiatri. Efterfrågan på insatser har ökat bl.a. p.g.a. en ökad psykisk ohälsa hos kvinnor 

i reproduktiv ålder och en ökad uppmärksamhet på barn med frågeställning om neuropsykiatrisk 

funktionsstörning. Även psykologernas arbetssituation är pressad och de främjande och förbyggande 

föräldrastödsarbetet riskerar att bli bortprioriterat. En del har så många som 

4 000-5 000 barn på en heltid.   

 

Behov av bättre samordning och samverkan 
Tidigare fanns en större kontinuitet i vården. Idag blir det i allmänhet ett glapp mellan den tidiga 

hemgången från BB till dess att BHV kommer in i familjens liv. För den nyblivna familjen kan detta 

skapa oro och problem. Många mammor skulle behöva mer eftervård efter födseln.  

 

Efter det första året på BVC är kontakterna glesa. Många familjer behöver tätare kontakter även efter 

barnet fyllt ett år.  

 

För de familjer som behöver mer stöd finns också ett glapp mellan det universella stödet och riktade 

insatser. Det är inte självklart att man i verksamheterna vet var man ska hänvisa när föräldrar behöver 

mer stöd, både p.g.a. av bristande samordning och p.g.a. att det saknas adekvat stöd att hänvisa till. Att 

screena för post-natal depression blir oetiskt om man inte kan hänvisa vidare till adekvat stöd för dem 

som behöver. För en sammanhängande vårdkedja behöver man involvera barn och ungdomspsykiatrin 

och vuxenpsykiatrin.  

 

Vårdvalet och stuprörsorganisationer har skapat en konkurrenssituation mellan vårdleverantörer, 

verksamheter och professioner vilket motverkar samverkan och samordning. För familjerna innebär 

det att det blir svårt att hitta den hjälp man kan få och för professionen att samordna sina insatser.  

 

Det behövs också bättre samverkan med kommunen. Bestämmelsen i 2 g § HSL har inte fått 

tillräckligt genomslag.   
 

Styrningen från den nationella nivån behöver bli tydligare och samordnas bättre. Det är uppskattat att 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MFoF bjuder in gemensamt. 

 

Vad vill föräldrar ha? 
Det finns stora möjligheter att främja barns hälsa genom stöd till deras föräldrar om vi kan ge föräldrar 

stöd som de vill ha. Det skulle behövas en målgruppsundersökning. Inom ramen för ett 

forskningsprojekt på Karolinska institutet har 5 000 föräldrar tillfrågats om vilket stöd de önskar i 

samband med besök på BVC vid tre års ålder. Detta skulle kunna sammanställas. 
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Kompetens 
Centrala MHV- och BHV-enheter inom landstingen har fortbildningsansvar. De ordnar 

introduktionskurser. Det finns dock ytterligare behov av kompetensutveckling. Yrkesutbildningarna är 

somatiskt inriktade och barnmorskor och barn-/distriktssjuksköterskor skulle behöva ledarutbildning i 

gruppmetodik, samtalsmetodik m.m. De önskar mer utbildning i att hantera frågor som separationer 

och relationsproblem. Andra områden där kompetensutveckling önskas är frågor om bemötande, 

hälsofrämjande möten och arbetssätt, hur man bjuder in föräldrar så att alla känner sig delaktiga och 

hur man uttrycker sig i svåra situationer.  

 

Man ser en tendens till att stafettpsykologer börjar användas för att t.ex. göra barnutredningar i 

områden där det kan vara svårt att rekrytera personal. Samtidigt har man i Stockholm svårt att 

rekrytera psykologer med utvecklingspsykologisk kompetens. 

 
Kunskapsbehov 
Yrkesgrupperna efterfrågar metodstöd för samtal och föräldragrupper.  

 

Man behöver definiera vad som menas med föräldraskapsstöd inom MHV och BHV. Med en tydlig 

definition kan uppdragen bli tydligare vilket skulle kunna stärka jämlikheten i vården.  

 

Stödet behöver också bli beskrivet för att kunna argumentera för att tid och resurser behövs för dess 

genomförande.  

 

Kunskapen om späda barn behöver få genomslag i samhället. Genom att stärka strukturerna kring små 

barn och deras familjer kan man förhindra mänskligt lidande och framtida samhällskostnader. Det 

behövs ett universellt stöd som kan möta familjer med olika förutsättningar och behov och möjligheter 

att samverka specialistkompetens och att kunna hänvisa till riktade insatser. Det behövs ett jämlikt och 

rättvist stöd, vilket innebär ett generellt stöd som når alla och ytterligare stöd för de som behöver mer. 

 

Nationell kartläggning 
Behovet av nationell kartläggning diskuterades. När Socialstyrelsen gjorde en kartläggning av stöd 

inom hälso- och sjukvården var det dålig svarsfrekvens. Skulle det vara en framkomlig väg att skicka 

en enkät till MHV och BHV? Eller till yrkesföreningarna?  

 

Man behöver noga tänka igenom frågorna om man ska få meningsfulla data. Det finns också data att 

hämta från graviditetsregistret, BHV-Q registret och BHV:s årsrapporter.  

 

Vad säger föräldrar idag? Vad förväntar sig och efterfrågar föräldrar för stöd inom mödra- och 

barnhälsovården? Vad säger föräldrar har varit hjälpsamt för dem?  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


