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Vad är implementerat och vad prövas i 
BHV-Sverige just nu (2,5-3-åringar)?

•Teambesök inkl. läkare 

•Autismscreening 

•Föräldraenkät (Fokus, Elvis)

•Förskoleenkät (Fokus)

•Nytt lekmaterial

•Språkscreening: Miniscalco och Westerlund

•Webbaserat föräldrastöd (Elvis)

•Med mera…



Vad håller vi på med i 
Stockholm? Elvis!
Uppdaterade 3- och 4-årsbesök på BVC

Ett samarbetsprojekt mellan CHESS (Centre for Equity 
Studies), Karolinska Institutet och Stockholms läns 
landsting



Barnets vardagsliv är vägledande



Projektgruppen

Forskare: Emma Fransson, Malin 

Bergström och Anders Hjern

Vårdutvecklare

BHV-psykolog

Barnhälsovårdsöverläkare

6 BHV-sjuksköterskor



• Arbetet leds från forskare på CHESS/KI men sker i nära 
samarbete med BHV-enheten i SLL och en arbetsgrupp 
BHV-sjuksköterskor.



Från bedömare till rådgivare…

Barnets 
vardag

Föräldra-
enkät

Föräldra-
samtal

Barnbesök



Barns psykiska hälsa och välbefinnande
• Skolbarns psykiska hälsa och välbefinnande har diskuterats flitigt, 

kanske därför att vi kan mäta den i klassrumsstudier…

• Den psykiska hälsan hos förskolebarn vet vi mycket mindre om –
den är så mycket mer resurskrävande att mäta

• Neuropsykiatrisk forskning har visat att många psykiska störningar 
(autism, ADHD, aggressivitetsproblematik, ångestbenägenhet) 
påverkar barns välbefinnande redan under förskoleåren 

• BVC saknar ett systematiskt arbetssätt kring detta - behöver bli 
bättre på det!

(Socialstyrelsen, Vägledning för barnhälsovården 
2014)



Arbetsgång i BVC-Elvis

BHV-team inkl. läkare/

återbesök

Logoped, 
psykolog, BUP, 

BUMM

Förskolekontakt

Ssk tar 
del av 
enkät

3- resp
4-års-
besök

Samman-
vägd 
bed/för-
äldrastöd

Vid 
behov

Inbjudan 
och 
enkät
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Ja, man ska man vara psykolog nu också 
förutom BVC-ssk….





3-åringar. Steg 1 för alla



Nytt vad gäller språk?

Nej: Alla barn ska bli språkbedömda vid 3 år enligt

M. Westerlunds metod vid 3 års ålder +/- 2 månader 
– precis som tidigare

Men utökat fokus på kommunikation

(Westerlund 1994)



Steg 2…vid behov



4-åringar: steg 1



• Hälften av föräldrarna fyller i tillsammans

• 22% av föräldrarna utlandsfödda

• 95% tycker frågorna är meningsfulla

• 94% tycker att frågorna tar lagom lång tid att besvara

• Täckningsgrad…inte klart men ca 85% fyller i enkäten

Föräldrar (n=3747)

Resultat: 3-årsbesöken



Utvärdering – föräldrars upplevelser

BVC-Elvis 
n=428
%

Kontroll BVC 
n=406
%

Hade du/ni funderingar kring barnet inför besöket? 

52 38 

Fick du möjlighet att ta upp dina funderingar

99,7 95,8

Hade du/ni funderingar kring föräldraskapet inför 
besöket? 

22 13 

Fick du möjlighet att ta upp dina funderingar 96 88 



Föräldrars vanligaste funderingar inför
3-årsbesöket

Matvanor eller aptit Trots och bråk

Hur barnet är med andra barn Skärmtid

Anpassning till vardagsrutiner Syskonrelationer




