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Du läser just nu förordet till en rapport om fyra års utvecklingsarbete 
för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och 
familjecentraler. Arbetet heter En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt 
föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Sedan 2014 har personal i Västra Götalandsregionen fått utbildning och 
tid för reflektion kring teman som jämställdhet, stjärnfamiljer, kulturell 
medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel 
och reflektionsfrågor har nära 800 medarbetare diskuterat, granskat och 
genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Målet är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de 
besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit 
och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar 
och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen 
mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också 
är BVC:s och familjecentralens huvudsakliga uppdrag.

Syftet med den här rapporten är att lyfta fram alla fantastiska resultat  
som vi nu ser och lära av både det som fungerat och det som varit svårt. 
Det har medarbetarna och deras chefer efterfrågat. Vi vill också visa 
hur utvecklingsarbete för ett mer normkritiskt förhållningssätt kan 
gå till i praktiken och vilka ringar på vattnet det kan ge. Därför har vi 
sammanställt utvärderingar, handlingsplaner och röster från en mängd 
professioner som på olika sätt medverkat i arbetet och tagit det vidare. 

Nu sprids En förälder blir till både regionalt och nationellt, till fler 
verk samheter inom hälso- och sjukvård och omsorg och till olika 
organisationer som möter barn och deras familjer.

BVC och familjecentralerna är pionjärer på jämlikhets området. 
Till sammans med mödrahälsovården och skolhälsovården är de  
före  gångare när det gäller tidiga, nära och hälsofrämjande insatser  
och vi ser att många skulle kunna lära av deras arbete. 

Vi hoppas att denna rapport inspirerar och bidrar  
till det fortsatta arbetet!

Åsa Davidsson, Kristin Eliasson, Lena Gunnarsson och Peder Welin 
Ansvariga för En förälder blir till
Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen
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En av mina BVC-familjer hade haft en jobbig graviditet. 
Det hade varit en tid med många funderingar och tankar 
och familjen hade funderat på om de skulle fullfölja 
graviditeten eller inte. De valde att fullfölja. Stöd sattes in 
från flera håll och jag fick tidigt en relation till familjen. 
Bebisen kom och familjen hade täta hälsokontroller på 
BVC. Den här dagen hade jag kommit överens med dem 
om att jag skulle ringa en speciell tid och kolla läget inför 
helgen. Jag fick inget svar, trots upprepade försök.

Familjen bodde nära BVC och jag valde att åka hem till 
dem. Det visade sig att föräldrarna hade haft en jobbig 
natt med mycket barnskrik och stängt av telefonerna. Den 
förmiddagen satt jag på deras vardagsrumsgolv och pratade 
om hur familjen mådde. Det framkom flera funderingar 
som föräldrarna själva hade kring sina egna förmågor att 
faktiskt klara av att ta hand om ett litet barn. Det framkom 
också funderingar kring de starka förväntningarna 
föräldrarna kände från övrig familj och släkt i hemlandet.

Tillbaka på BVC gick jag för att hämta nästa familj: 
en mamma, en pappa och ett litet barn. Men det var 
bara mamman med barnet i famnen som reste sig i 
väntrummet. Mamman sa att pappan skulle stanna kvar i 
väntrummet. Pappan nickade. Jag, mamman och barnet 
påbörjade hälsokontrollen utan pappan och under besöket 
berättar mamman att hon vill separera från pappan. Hon 
ämnar och planerar att leva ensam med barnet utan någon 
som helst inblandning av barnets far.

Senare samma dag träffade jag en ensamstående 
trebarns mamma med en ganska så liten bebis. Jag visste 
att mamman hade mått psykiskt dåligt i omgångar och 
medicinerat för det. Den här graviditeten hade hon valt 
att inte medicinera och hon hade inte heller medicinerat 
nu när hon ammade. Men mamman hade mått sämre den 
senaste tiden och hade därför på eget initiativ påbörjat 
behandling med sina mediciner igen. Hon hade också höjt 
doserna ganska så kraftigt eftersom hon inte tyckte att 
medicinerna gav önskad effekt. Nu fungerade vardagen 
bättre, nu mådde mamman mycket bättre, för nu skrek inte 
bebisen på samma sätt som den hade gjort förut. Bebisen 
skrek egentligen inte så mycket alls utan sov mest, dag som 
natt, och var ganska svårväckt.

Jag hade haft dagens sista besök och följde med 
familjen ut i korridoren. Där var en ensam pappa som 
vankade av och an. Det var en av mina BVC-pappor. 
Han hade inte med sig sina barn och inte sin fru utan var 
ensam. Jag bad honom komma in på rummet en stund  
och vi pratade om ditt och datt. Efter ett tag frågar jag:  
”Är det något du funderar på, är det något jag kan hjälpa 
dig med?”. Då säger pappan: ”Min fru sa idag att hon inte 
vill leva längre.”

Jag hoppas och tror att jag just den här dagen kunde 
förmedla ett lugn och därigenom skapa lugna möten. 
Verktyget En förälder blir till har möjliggjort samtal, 
diskussioner och reflektioner i min arbetsgrupp och  
de har utvecklat mig till att kunna ge ett än bättre stöd,  
till de familjer som behöver det.

Min dag på BVC

Jag känner mig bättre förberedd och tryggare i hur jag kan ta emot 
och hantera olika situationer, situationer som ibland är riktigt svåra.”

Linda Nordén, BHV-sjuksköterska i Skaraborg, om verktyget En förälder blir till.

När vi började prata om 
barnolycksfall och drunkning 
började flera i klassrummet  
att gråta. Flera kom ju hit  
via båtar på Medelhavet.  
De har varit med om det.  
Men det blev ett bra och  
fint samtal, det gäller att  
inte väja för det svåra.”

Susanne Broberg, BHV-sjuksköterska  
på familjecentralen i Ed,  
om samverkan med sfi.

Vi når inte alla med våra grupper och vi saknar dem.  
Nu fick vi träffa både mammorna och papporna!  
Det kändes så bra att vi kunde visa vilka vi är.”

Eva-Lena Storm, BHV-sjuksköterska på familjecentralen i Ed,  
om samverkan med sfi.

”

”

”
Linda Nordén, BHV-sjuksköterska och processtödjare för  
En förälder blir till i Skaraborg, berättar om en vanlig dag på BVC. 
Hela den här dagen upplevde Linda att hon hade verktyget  
En förälder blir till med sig i ryggen, i alla möten. FAMILJECENTRALEN I ED SAMVERKAR MED SFI

Att föräldrar med annat förstaspråk än svenska inte kommer i lika stor 
utsträckning till familjecentralens föräldragrupper, det visste personalen 
i Ed sedan länge. Och trots att det var svårt att få reflektionstid till arbetet 
med En förälder blir till gav temat om kulturkompetens inspiration 
och energi – om föräldrarna inte kommer till familjecentralen får 
familjecentralen åka till föräldrarna!

Via Familjegruppen i Dals-Ed fick personalen kontakt med ansvariga för 
kommunens sfi-klass, svenska för invandrare. De välkomnade initiativet 
till samverkan. 

Informerar på plats
En föreläsningstid bokades och på plats i sfi-klassrummet berättade 
två BHV-sjuksköterskor om allt det som de brukar informera om, som 
hälsosamma matvanor, språkutveckling och barnolycksfall. Familje-
centralens barnmorska visade olika preventivmedel och berättade hur 
det kan kännas kring sex och samlevnad efter en förlossning och under 
småbarnsåren. 

Eftersom all undervisning på sfi sker på lätt svenska utan tolk, tog 
personalen med sig dockor som stöd för att exempelvis visa hur man 
gör om ett barn sätter i halsen. Sockerbitar och matförpackningar 
fick illustrera skillnader mellan olika varor som juice och yoghurt. 
Samtidigt som BHV-sjuksköterskorna och barnmorskan pratade skrev 
familjecentralens socialpedagog enkla stödord på tavlan så att eleverna 
kunde följa med och samtidigt lära sig nya ord. 

Träffar både mammor och pappor
De flesta eleverna visade sig vara föräldrar till barn i familjecentralens 
åldersgrupp. Till sfi kommer både mammor och pappor och på så vis  
fick de dela samma information. 

Den första föreläsningen gjordes som ett test men insatsen blev så lyckad 
och uppskattad att samarbetet nu fortsätter. 

 

PERSONALEN BERÄTTAR
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Här kan du läsa hur verktyget är uppbyggt. På nästa 
uppslag ser du hur arbetet riggades och genomfördes  
i Västra Götalandsregionens barnhälsovård.

VERKTYGET HAR FYRA TEMAN
Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja  
och uppmuntra delaktighet.

Stjärnfamiljen – om att möta olika familjekonstellationer och de egna 
föreställningarna om vad en familj är.

Kulturell medvetenhet – om att möta familjer från länder och 
sammanhang som jag själv kanske inte vet så mycket om.

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa 
vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.

Utöver dessa kapitel finns Ord & bild och Hjälp!!! som är kopplade till 
verktygets fyra teman. Ord & bild handlar om att med normkritisk blick 
granska sin kommunikation och hur normer avspeglas i verksamhetens 
ord och bilder. Hjälp!!! stöttar när verksamheten kört fast.

På Kunskapscentrum för jämlik vårds hemsida 
vgregion.se/jamlikvard finns en guide för den 
som ska leda En förälder blir till. Hur verktyget är 
utformat beskrivs också inledningsvis i verktygets 
första kapitel som heter Bruksanvisning. 

LÄS MER 

DET HÄR ÄR
EN FÖRÄLDER BLIR TILL

VARJE TEMA BESTÅR AV FYRA STEG
1. Vad är problemet?
I det första steget beskriver vi temat och varför det är viktigt. Vi berättar 
vad forskning på området visar och om erfarenheter som andra har gjort. 
Under rubriken Läs det här listar vi texter som ger fördjupning av temat.

2. Inspiration
I det andra steget berättar vi om verksamheter som redan har arbetat  
med frågorna. Här får läsaren veta hur andra har gjort för att utveckla  
sin verksamhet – och det är fritt fram att låna idéer av andra!

3. Inventering
I det tredje steget ska läsaren utifrån det aktuella temat ta reda på hur 
de själva gör i sin verksamhet. Här finns mycket att fundera över och 
diskutera. Vi ger också konkreta förslag på insatser. I det här steget ser 
verksamheten över hur de använder ord och bild i sin verksamhet.

4. Handling
Utifrån vad som kom fram i de föregående stegen ska verksamheten  
bestämma vilka förbättringar som de kan göra i sin verksamhet. I detta 
fjärde steg sammanfattas även reflektioner, tankar och idéer och en 
konkret handlingsplan görs som beskriver vem som gör vad, när och  
hur och när arbetet ska följas upp.

Äntligen ett konkret arbete  
med detta ämne! Så klargörande 
att det ingår i BHV:s uppdrag 
att arbeta med ett jämställt 
föräldraskap.”

Ur personalens utvärdering.

”

Vi trodde att vi var medvetna och drivande och vill 
gärna tro att vi jobbar främjande med frågor kring 
jämställdhet, men gör vi det? Reflektionen hos oss 
alla är att vi borde ha kommit längre.”

Ur personalens utvärdering.

”

Barnhälsovården behöver 
anpassa sin verksamhet till 
hur samhället ser ut idag.”

Ur personalens utvärdering.

Risken med att inte ha ett öppet förhållningssätt för 
olika familjekonstellationer kan innebära att många 
familjer idag känner sig utanför och osynliga.”

Ur personalens utvärdering.

”

”
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SÅ HÄR GJORDE  
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

1. Initiativ från verksamhets-
utvecklare i Central 
barnhälsovård Skaraborg.

2. Kunskapscentrum för jämlik 
vård skriver verktyget.

3. Pilotomgång i Skaraborg.

4. Beslut i högsta ledningen om 
att genomföra arbetet i hela 
Västra Götalandsregionen.

5. Samverkan med Central 
barnhälsovårds fem 
verksamhetsutvecklare  
i fyra geografiska områden.

6. Muntlig och skriftlig information 
till alla inblandade chefer på 
ledningsgruppsmöten.

7. Åtta processtödjare från 
barnhälsovården anställs på 
vardera tio procent för att 
stödja arbetet.

8. Skriftlig information till alla 
deltagare och chefer samt 
inbjudan till uppstartskonferens.

9. Uppstartskonferens. 

10.  Halvtidscheck.

11.  Avslutningskonferens.

12.  Muntlig information till 
alla inblandade chefer på 
ledningsgruppsmöten.

13.  En förälder blir till på 
introduktionsdagar för 
nyanställda och uppföljning 
av Central barnhälsovård i 
befintliga system.

 steg
En förälder blir till kan genom-
föras och användas på olika sätt.  
Så här gick hela arbetet till  
i Västra Götalandsregionen:

TIPS! 
Personalen har använt redan befintliga arenor 
för samtal och utbyte av erfarenheter,  
som till exempel APT och samverkanstider. 

HEJ FRÅN PROCESSTÖDJARNA
Karin Apelkvist i Södra Älvsborg och Emma Nordlund i Göteborg och Södra Bohuslän 
har arbetat som processtödjare under arbetet med En förälder blir till.

ATT ARBETA MED EN FÖRÄLDER BLIR TILL 
En förälder blir till har bedrivits i fyra geografiska områden: Skaraborg, 
Södra Älvsborg, Göteborg och Södra Bohuslän samt Fyrbodal. Cirka 800 
med arbetare på BVC och familjecentraler har medverkat. De har jobbat med 
varje tema i tre månader och arbetet har sammanlagt tagit ungefär ett år.

Arbetet började med en uppstartskonferens där personalen fick 
introduktion till verktyget och föreläsningar utifrån verktygets fyra teman. 
Uppstarten följdes av enskilt arbete på antingen respektive enhet eller i 
samverkansgrupper med flera olika verksamheter som bildades för att 
förbättra möjligheterna till samtal, gemensamt lärande och reflektion. 
Personalen uppmanades att skriva ner sina upplevelser under arbetets 
gång, direkt i sina verktyg och i en gemensam handlingsplan för varje 
tema som skickades till processtödjarna vid bestämda datum.

Efter ungefär ett halvår samlades personalen igen för en ”halvtidscheck” 
för att utbyta erfarenheter och få ny kunskap. Efter ytterligare ett 
halvår avrundades En förälder blir till med en framåtblickande 
avslutningskonferens med fokus på hållbarhet.

Karin: Jag har tänkt mycket på de utmaningar vi mött 
under året och på vad som krävs för att verktyget ska 
fortsätta användas:

• Kanske kunde arbetet ha riggats och förberetts 
annorlunda. Kunde vi nått ut mer till cheferna  
för att få med dem i tänket och arbetet?

• Nu måste diskussionerna hållas vid liv! Jag 
är även verksamhetsutvecklare inom Central 
barn hälsovård och vi måste ha med verktyget i 
introduktion för ny personal och alla behöver 
”boostas” med En förälder blir till-tänket med 
jämna mellanrum kopplat till annat som händer  
i barnhälsovården.

• En positiv bieffekt är att barnhälsovårdens sjuk-
sköterskor även har fått tillfälle att samverka kring 
frågor som inte specifikt gäller En förälder blir till. 
Personalen har lyft att det varit positivt att träffas, 
att de har tagit nya kontakter och fått inspiration 
till mycket annat som rör deras arbete på BVC.

Emma: Utifrån vad jag har sett i arbetet med verktyget 
och i alla handlingsplaner som jag har läst finns det 
två stora styrkor i det här arbetet:

• Deltagare har uppmanats att reflektera kring sina 
egna tankar och känslor vilket är en så viktig 
grund för att överhuvudtaget kunna tänka på att ta 
steg mot förändring. Det måste ju grundas i varje 
människa. Denna självreflektion tillsammans med 
andra tänker jag skulle kunna stöttas och fördjupas 
ännu mer om resurser finns, genom att exempelvis 
vi processtödjare är med ute på arbetsplatsen när 
arbetsgrupperna diskuterar verktygets olika frågor.

• Fokuset på konkreta förändringar och uppföljning i 
handlingsplaner. Varje arbetsgrupp har själv arbetat 
fram vad de behöver, vill och kan förändra. Det har 
lett till otroligt många små och stora förbättringar 
i texter, bilder, bemötande och flyttade stolar som 
kan göra skillnad för barn och föräldrar dagligen.
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 snabba

Hur skapas jämlika uppväxtvillkor  
för barnen och deras familjer? 
Genom att jobba för ett jämställt och 
jämlikt föräldraskap kan vi bidra till mer 
jämlika uppväxtvillkor för barn och unga 
men också till ett mer jämlikt samhälle i 
stort. För att nå dit behövs både kunskap 
och olika metoder och verktyg som vi kan 
stödja föräldrar med. Många verksamheter 
inom kommun och region har också både 
generella och kompensatoriska uppdrag, 
vilket är viktigt för att kunna sätta in rätt 
insatser och stöd i rätt tid.

Vad ser du för nytta med verktyget? 
Det är jätteviktigt att stödet vi ger från 
våra verksamhet hänger med i tiden och 
inte utgår från gamla stereotypa bilder 
och normer av hur en familj ser ut. Vi 
måste se alla barn, alla föräldrar, alla 
familje konstellationer och kunna stödja 
föräldrarna utifrån deras olika förut
sättningar och unika situation.

Hur hänger En förälder blir till ihop  
med olika politiska mål och satsningar  
i Västra Götalandsregionen?
Kraftsamling fullföljda studier är samlings
namnet för ett stort arbete som pågår i hela 
regionen tillsammans med kommunerna 
och andra aktörer. Målet är att eleverna 
ska gå ut skolan med godkända betyg. En 
av de största riskfaktorerna för att hamna i 
utanförskap, ohälsa och utan jobb är just att 
inte ha klarat skolan. För att nå målet måste 
vi börja tidigt! Redan när föräldrarollen 
formas behöver vi stötta så att föräldrar 
känner sig trygga i sin föräldraroll. MVC, 
BVC och våra familjecentraler spelar en 
jätte viktig roll här och föräldrar har ett stort 
förtroende för den fantastiska personalen 
i dessa verksamheter. Vi behöver inte hitta 
på nya projekt utan hellre lägga fokus på 
att utveckla den verk samhet som redan 
finns idag, bland annat genom att ständigt 
arbeta med frågor som rör attityder och 
värderingar och att personalen får tid att 
reflektera och följa upp. 

CECILIA ANDERSSON (C) 
Regionråd i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

TIPS! 
Behöver du en anledning till varför du ska arbeta 
med En förälder blir till? Gå till dina riktlinjer och 
styrdokument! I Västra Götalandsregionen har vi 
bland annat:

Barnkonventionen

Krav och  
kvalitets boken 
Beskriver det uppdrag och 
krav som utförare i Primär
vården ska uppfylla

Socialstyrelsens 
Vägledning för 
barnhälsovård

Kommissionen  
för jämlik hälsas 
slutbetänkande

Handlingsplan för 
fullföljda studier

Hälso och sjuk
vårdslagen

Västra Götalands  
regionens vision om 
Det goda livet

Skollagen och  
läroplan för förskola

Västra Götalands 
regionens plan för 
mänskliga rättigheter 

Patientlagen

Samverkans
avtal för 
familje
centraler

 snabba

Hur skapas jämlika uppväxtvillkor  
för barnen och deras familjer? 
En svår men nödvändig fråga. Familje
centralernas  verksamhet är en viktig del 
i att skapa jämlika uppväxtvillkor. Jag ser 
även förstärkta hembesök som något 
väldigt bra och jag tror mycket på arbets
sättet som En förälder blir till uppmuntrar.

Hur hänger En förälder blir till ihop  
med olika politiska mål och satsningar?
Det hänger ihop klockrent om man kan säga 
så – det är mitt i prick. Frågeställningarna 
är relevanta och därför är verktyget ett 
bra stöd för anställda i Västra Götalands
regionen att möta olika familjer. 

Vad är viktigast för att arbetet  
ska bli hållbart?
Att både ledningen i Närhälsan och den 
politiska ledningen ligger på och vill att 
arbetet ska fortsätta. I det här fallet är 
det viktigt att budget och krav i Krav och 
kvalitetsboken för Vårdval VG Primärvård 
gör det möjligt att jobba enligt metoden i 
En förälder blir till. Det jag kan göra är att ge 
ekonomiska förutsättningar och se till att 
mina parti kamrater i primärvårdsstyrelsen 
visar ett genuint intresse för arbetet.

KARIN ENGDAHL (S) 
Regionråd i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Vi har påbörjat ett mycket 
viktigt arbete med att möta 
dagens föräldrar utifrån 
nutidens normer men med 
ett barnperspektiv i fokus 
och det arbetet måste vara 
fortlöpande.”

Ur personalens utvärdering.

”

STYRDOKUMENT

En förälder blir till går  
från ord till praktik
En förälder blir till är ett sätt att konkret och praktiskt omsätta olika 
riktlinjer och visionära mål i handling som rör barn och deras familjer. 
Barnkonventionen har till exempel paragrafer som handlar om barns rätt 
till hälsa, att barnens båda föräldrar (om det är fler än en) ska ansvara för 
barnet samt barns rätt att slippa diskriminering. I verktyget uppmuntras 
till reflektion och arbete för att uppnå mer jämställda och jämlika familjer 
och verksamheter som svarar mot barnkonventionens intentioner.

Verktyget uppmanar även till att personalen funderar på hur de möter 
olika familjer, fritt från fördomar och andra normativa föreställningar.  
Det vill säga likabehandling i praktiken. 

Delaktighet i vården
Flera lagar som reglerar hälso- och sjukvården har paragrafer om 
delaktighet i vården, om rätt till anpassad kommunikation och vård efter 
behov. Att reflektera kring normer och bemötande är ett sätt att konkret 
öka delaktighet, tillit och förbättra kommunikationen med olika grupper  
i samhället. 

På nationell, regional och kommunal nivå finns också flera övergripande  
mål och uppdrag som knyter an till att föräldrastöd och hälso- och  
sjukvård erbjuds på jämlika och jämställda villkor. Västra Götalands-
regionens mål om att alla barn och unga ska gå ut skolan med fullständiga 
betyg är ett sådant exempel. I arbetet lyfts både familje centraler och  
hälso- och sjukvårdens olika verksamheter som tidigt möter barn och 
deras familjer fram som viktiga hälsofrämjande aktörer. 

Ett konkret sätt att nå målen
Det finns alltså många mål och visioner med goda intentioner för  
barnens jämlika hälsa, vård och framtid. Att försöka se vilka mål som  
varje medarbetare kan göra något åt, och bli konkret i det arbetet, är  
en förutsättning för att målen ska kunna uppnås. Barnhälsovårdens och 
familjecentralernas arbete med En förälder blir till är ett framgångsrikt  
och konkret sätt att göra detta.
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PERSONALENS UPPLEVELSE

Vilken förbättring! 
Deltagarna har förbättrat 
sina rutiner för att prata 
med föräldrar om jämställt 
föräldraskap. Vi vet att 
ett jämställt föräldraskap 
gynnar både barnet, 
föräldrarna och samhället. 

Förståelse skapar tillit!
Deltagarna har ökat sin 
förståelse och kunskap om 
olika familje konstellationer. 
Det är en förut sättning 
för att kunna ge ett mer 
inkluderande och till
gängligt bemötande. 

Rutiner som följs är bra! 
Verksamheterna har 
tydligt förbättrat sina 
arbetssätt och rutiner 
för familjer från andra 
länder och sammanhang. 
Handlingsplanerna är fulla 
av aktiviteter som beskriver 
samverkan med olika 
aktörer som möter barnen 
och deras familjer. 

Ett kunskapslyft! 
Temat psykisk hälsa har 
av många upplevts som 
viktigt men samtidigt svårt 
att arbeta med. Vi kan 
ändå se en klar förbättring 
när det gäller deltagarnas 
kunskaper om pappa/
partner som mår psykiskt 
dåligt på olika sätt. 

41

% % % % % % % %

64
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42

84 86
78

65

JÄMSTÄLLT  

FÖRÄLDRASKAP
STJÄRNFAMILJEN

KULTURELL 

MEDVETENHET PSYKISK  

HÄLSA

Vid uppstarten av En förälder blir till 2016 fick deltagarna fylla i en 
självskattningsenkät med frågor om verktygets innehåll, hur de skattade 
sin kunskap och hur trygga de kände sig i möten med familjer utifrån 
verktygets fyra teman. Vi på Kunskapscentrum för jämlik vård ville mäta 
om arbetet hade någon effekt. Vi ville också ta reda på om det fanns 
rutiner och arbetssätt som behövde förbättras.

På avslutningskonferensen ett år senare fyllde deltagarna i enkäten igen för 
att utvärdera arbetet. När vi jämför resultaten kan vi se klara förbättringar 
enligt de svarande. Verktyget har ökat kunskapen, utvecklat rutiner och 
arbetssätt och gjort personalen tryggare. 

2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017

 snabba

Hur har du upplevt arbetet med  
En förälder blir till i din roll? 
Då jag envisats med att lägga mig i hur 
arbetet skulle genomföras har det blivit 
rätt intensivt för min del men också roligt, 
givande och lärorikt. För psykologenheten 
och barnhälsovården tycker jag att tempot 
har varit lagom och personalen har överlag 
varit positiva. I början var det mycket prat 
om tidsbrist men sedan verkar personalen 
inte ha blivit så tyngda av det som de trodde. 
Verktyget har gett oss en struktur att hålla 
oss till när vi diskuterat de olika ämnena 
och det gjorde att vi kom på fler, som 
ålders  normer och föräldraskap – där finns 
mycket att göra! Men jag tror inte att vi 
hade diskuterat det om inte verktyget hade 
sparkat igång oss att tänka i de banorna.

Har det gett någon nytta för dig?
Absolut. Eftersom jag har varit involverad 
i både revideringen av verktyget och själv 
gjort arbetet med min enhet har jag blivit 
tvungen att verkligen tänka igenom hur vi 
arbetar och vad vi borde bli bättre på när 
det gäller jämlik vård. Jag har lärt mig saker 
om hur jag själv gör och fått bra tips från 
andra om hur jag kan bli bättre på att ha ett 
normkritiskt förhållningssätt. Det var även 
bra med den konkreta handlingsplanen, jag 
tror att den ledde till verkliga förändringar.

Vilket är det viktigaste resultatet?
Att vi har skärskådat oss själva och tränat 
på att möta folk som individer och inte 
som representanter för en grupp. Visst är 
det bra att ha ett hum om hur människors 
upplevelser och livssituation brukar se 
ut givet deras historiska och kulturella 
förutsättningar, men det är ännu bättre 
att helt enkelt ta reda på hur just den här 
personen har det just nu.

KERSTIN JOHANNESSON
Psykolog i Central barnhälsovård,  
Södra Älvsborg

Vi får mer och mer erfarenhet och blir bättre och 
bättre på att bemöta alla personligen. Vi vågar 
fråga. Vi får gå till oss själva och fråga oss:  
Varför reagerar jag så här?”

Ur personalens utvärdering.

”

Den största vinsten med detta arbete har varit 
att diskutera med kollegor. En del av materialet 
har känts som vi passerat för länge sedan. I temat 
Stjärnfamiljen blev det mycket fokus på homosexuella 
familjer. Inte så mycket på ensamstående eller andra 
typer av familjekonstellationer som vi möter mycket 
mer. Psykisk ohälsa var svårast.”

Ur personalens utvärdering.

”

26 procent (74 av 282) har skattat 7 på skalan.  
22 procent (62 av 282) har skattat 8 på skalan.  
18 procent (50 av 282) har skattat 5 på skalan. 

Totalt svarade 495 personer vid uppstarten och 298 vid avslutningen.

Personalen fick fylla i hur bra, viktigt och meningsfullt det har 
varit att arbeta med En förälder blir till och skatta på en skala 
från 0-10 där 0 är lägst och 10 är högst. 

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BRA, VIKTIGT, MENINGSFULLT

Reflektionstid med kollegor och 
att utbyta erfarenheter ger ett 
vidgat perspektiv och förståelse.”

Ur personalens utvärdering.
”

Det har varit kul och nyttigt att samarbeta med andra 
vårdcentraler, men detta har tagit alldeles för mycket tid från 
vårt ordinarie arbete vilket gjort mig ganska negativ. Vi har så 
mycket som ska göras och det finns kvar. Vi behöver tid!”

Ur personalens utvärdering.

”

Rutiner, kunskap och trygghet
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Känslor och tankar

Problem och utmaningar

Slutsatser och fortsatt arbete

Framgångsfaktorer och möjligheter

UR PERSONALENS HANDLINGAR

”Närhet till varandra och trygghet för barnet  
är viktigare än formen på familjen.”

”Vi har mer fördomar än vi trodde. Det första 
bemötandet när föräldrarna kommer är viktigt.”

”Vem hejar vi på först i väntrummet? Mannen? 
Kvinnan? Barnet? Tar vi i hand? Om inte, vem har  
vi ögonkontakt med först? Den som är närmast?  
Är vi medvetna om hur vi agerar, har vi reflekterat 
över vårt bemötande?”

”Vi styrs av gamla vanor och fördomar.”

”Utmana föräldrarna lagom och inte avskräcka. 
Vara inkännande. Få båda föräldrarna engagerade  
i föräldraskapet. Möta den nya generationens behov 
av egentid som konkurrerar med föräldrarollen.”

”Vår verksamhet har av hävd och gammal vana  
varit en verksamhet enbart för mammor och barn 
upp till ett år. Ovana och inga rutiner för att jobba 
med den andre föräldern.”

”Inte förutsätta att familjerna förstår.”

”Arbetet har gjort att vi sett över våra rutiner och 
vårt material och försöker öka tillgängligheten.  
Vi har fått nya uppslag till föräldragrupperna  
att tala om jämlikhet vilket känns mycket bra.”

”Våra ögon har öppnats, vi är mer normkritiska  
och medvetna efter att ha börjat arbeta med  
detta verktyg.”

”Se och diskutera Socialstyrelsens webbutbildning 
om könsstympning på utvecklingsdag.”

”Vi tycker att det är viktigt att reflektera över ordval 
när vi möter besökare. Att byta ut normativa ord 
och formuleringar mot neutrala eller mer öppna. 
Som exempelvis förälder, barn, partner och syskon. 
Fråga: Vilka finns i er familj?”

”Fokusera på det vi KAN göra. Små förändringar  
kan göra stor skillnad i det stora.”

”Erkänna att man inte alltid kan och gör rätt.  
Våga fråga.”

”Arbeta tvärprofessionellt, att ta vara på  
olika kompetenser ger möjlighet att bli bättre  
och göra förändringar i verksamheten.”

”Roligt och utmanande med olika kulturer.”

EXEMPEL FRÅN PERSONALENS HANDLINGSPLANER

VAD HUR VEM NÄR KLART

Ha föräldraträffar utspridda 
under barnets första år för 
att fånga upp fler föräldrar 
(pappa/partner).

Planera om 
föräldraträffarna.

Maria 2016-09-01 2016-09-30

Förtydliga informationen 
om öppettider och 
hur det fungerar på 
familjecentralen.

Förstora texten med 
öppettider. Översätt info 
om familjecentralen till 
olika språk.

Ulla 
samordnar

Öppettider:  
På fredag
Översättning:
Under hösten

Februari 2018

Ta bort reklamplansch på 
BMM för graviditetstest då 
den har ett stereotypt och 
gammalmodigt budskap.

Emina Nu 2016-11-15

Samverka med kommunens 
integrationsvägledare.

Bjud in till husmöte. Andrea Ring vecka 9 Våren 2017

Köp och låna böcker 
om stjärnfamiljen till 
väntrummet.

Kontakta biblioteket. Köp 
in boken ”När mamma  
och pappa flyttade isär”.

Pontus I april 2017-05-01

Döp om amningsrummet  
till ”Lugna rummet”.

Fixa en ny skylt. Anita Vecka 20 Vecka 20

 Spaning: Pappa/partner är 
med som hjälpförälder vid 
obehagliga situationer, till 
exempel vaccinationstillfälle, 
men får inte vara den första 
att trösta när barnet skriker. 
Förstahandsföräldern 
kommer in och tar över. 

Ny rutin: Informera om 
att den som håller barnet 
vid vaccination eller annan 
obehaglig situation också 
ska vara den första att 
trösta barnet. Uppmuntra 
till detta vid andra 
situationer i hemmet.

Alla Nu Ständigt 
pågående

Här ryms bara ett axplock  av alla förslag ur personalens handlingsplaner. Håll utkik! Vi kommer samla fler VAD och HUR på vår hemsida vgregion.se/jamlikvard.
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Som förskollärare har jag  
fått en verktygslåda i arbetet 
med familjerna.”

Mona Andersson, förskollärare på 
Öppna förskolan Krysset i Torslanda.

”

PERSONALEN TIPSAR

Jag träffar en fyraårig flicka som kommer till BVC med sin 
pappa. Jag har framme nätverkskartan och frågar henne: 
Vilka finns i din familj? Hon berättar om pappa och Karin, 
Neo och Smilla, men också om mamma och Anders och att 
hon bor hos alla sina föräldrar (Neo är Karins son och Smilla 
är en kanin). Jag kan då fråga henne om kompisar och  
hur det är med förskolan – har hon två förskolor också?  
Det hade nog inte kommit fram om inte nätverkskartan 
funnits för jag har ingen bra ’bryta isen-fras’ för att fråga  
om föräldrarna bor ihop eller inte.”

Petra Jochens, BHV-sjuksköterska på familjecentralen i Ytterby.

”

Öppna förskolan Krysset i Torslanda samarbetar med 
flera barnmorskemottagningar och BVC:er i området och 
även med kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO). 
Öppna förskolan drivs av Mona Andersson och Susanne 
Theander som båda är förskollärare samt kuratorn  
Eva Carlsson. Så här berättar de om En förälder blir till. 

Vad har varit viktigast för er  
i arbetet med verktyget?
Att vi direkt bestämde oss för att prioritera det och avsätta 
tid, även om det var svårt. Vi hade mycket kunskap när vi 
startade och vi har en likabehandlingsplan som revideras 

årligen. Nu gav verktyget oss tillfällen att få reflektera 
kring allt. Vi använder det om och om igen som ett 
värdegrundsarbete.

Är det något som har överraskat er?
Kanske att vi alla var överens om att den psykiska ohälsan 
har ökat markant men ändå hade ingen lyft det på våra 
möten. Nu är psykisk hälsa ett prioriterat område för 
oss alla, vi har hittat ett gemensamt område som vi ska 
utveckla tillsammans med våra samarbetspartners. Vi ska 
bland annat gå på föreläsningar om psykisk hälsa och få 
handledning av vår psykolog. 

ÖPPNA FÖRSKOLAN PRIORITERAR PSYKISKA HÄLSA

• Jämställt föräldraskap 
Vi har förändrat våra rutiner. Nu frågar 
vi alltid efter partnerns namn också och 
tar hens telefonnummer. Vid varje samtal 
påtalar vi vikten av att båda deltar i våra 
olika cirklar och idag kommer många  
par tillsammans. Vi har fått möblera 
om för att alla ska få plats, vi säger inte 
nej till någon. Nu skickar vi även med 
”Diskutera hemma-frågor” som: Hur kan 
du skapa möjligheter för att din partner 
ska få återhämtning? Det blir många  
bra diskussioner.

• Stjärnfamiljen 
Under 2018 kommer vi och alla våra 
samverkans partners tillsammans gå en 
utbildning för att bli HBTQ-diplomerade. 

•  Kulturkompetens  
Vi har hälsofrämjande aktiviteter varje 
måndag för att visa på bra lekmiljöer i 
familjernas närområde. Nu har vi börjat 
samverka med två Öppna förskolor i 
Biskopsgården och träffats tillsammans  
på olika lekplatser. 

•  Psykisk hälsa 
Vi funderar ständigt på vad vi kan göra 
för att öka den psykiska hälsan: Hur kan 
vi arbeta med föräldrarnas friskfaktorer? 
På öppna förskolan tänker vi nätverks-
skapande i allt vi gör, som babymassage, 
syskoncirklar, ABC-kurser och tvilling-
grupp. Tillsammans med andra i Torslanda  
möjliggör vi möten som kan leda till ny 
vänskap och att föräldrarna får stöd och 
vägledning i sin föräldraroll. 

GÖR SÅ HÄR! 
Inspireras av Öppna förskolan Krysset i Torslanda:

NÄTVERKSKARTOR VISAR BARNETS RELATIONER
Familjer kan se ut på så många sätt och de förändras. Att tillsammans  
fylla i och samtala utifrån nätverkskartor kan vara ett sätt att få kunskap 
om familjens relationer och behov på ett öppet, lekfullt och konkret sätt.  
Petra Jochens är BHV-sjuksköterska på familjecentralen i Ytterby och  
så här använder hon nätverkskartor:

• Det finns olika sorters nätverkskartor och många är gratis på webben.
Skriv ut kartor inför besök eller plastlaminera kartan och skriv med 
whiteboardpenna. Kom ihåg att kartan inte är en journalhandling.

• Jag använder nätverkskartan vid de vanliga hälsokontrollerna på BVC, 
vid hembesök, om familjen är nyinflyttad, ny i verksamheten eller om 
ett syskon har kommit till familjen via adoption. 

• Kartan fungerar som ett stöd i samtalet. Den ger mig en uppfattning 
om ”tårtbitar” som behöver fyllas i. Jag kanske får förklara hur 
vårdcentralen eller förskolan fungerar eller uppmuntra till stödinsatser 
som socialtjänst, kurator eller riktade föräldragrupper. Jag kan också få 
syn på viktiga personer för familjen och tipsa om organisationer eller 
föreningar som familjen kan ha nytta av eller få stöd i.

• Om familjen är asylsökande eller nyanländ kan det vara bra att få en bild 
av hur livet med jobb och skola sett ut innan flykten. Vilka släktingar 
och familjeband finns kvar i hemlandet och vilka finns i familjens 
närhet nu? Finns det någon kontaktperson som pratar svenska? 

• När barnen själva pratar, från ungefär fyra års ålder, använder jag 
nätverkskartor som stöd i samtalen med dem också! Perfekt vid 
besöken på BVC, på öppen förskola och hos psykolog. Det blir ofta fina 
samtal när barnen själva berättar om sin familj, sin barnomsorg, sin 
fritid, vilka kompisar de leker med och om det finns någon barnvakt 
som hjälper till ibland. Förälder får självklart flika in i samtalet ibland.
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CHEFEN SKAPAR MÖJLIGHETER  snabba

Vad tänkte du när du läste  
En förälder blir till för första gången? 
Att det var väldigt användarvänligt. Det är 
ett roligt sätt att presentera svåra frågor när 
det gäller både design och layout men också 
sättet att tänka. Det handlar ju om våra 
normer och bemötandefrågor ur ett brett 
perspektiv. Det är också smart att kunna 
byta ut sidor allteftersom eftersom det är 
en pärm. När samhället ändrar sig behöver 
ju vi också hänga med. 

Vad ser du för nytta med verktyget  
i barnhälsovården?
Allt vårt arbete i barnhälsovården bygger  
på förtroendefulla relationer. Det är det 
som gör att vi kan lyckas få en mer jämlik 
hälsa. En förälder blir till hjälper oss att 
förbättra och utveckla relationerna, att bli 
bättre på det. Det är den största nyttan  
som jag ser. 
Nu ska vi i sektorsrådet för barn sjukvård  
bli förtrogna med verktyget så att vi kan 
sprida det till alla ställen som arbetar  
med barn och familjer, till exempel barn
kliniker. Men då behöver vi som chefer  
i barnverksamheterna först själva ha mött 
våra egna tankar. Det är extra viktigt  
efter som de här frågorna ibland väcker  
ett visst motstånd. 

Har arbetet med verktyget gett någon 
nytta för barnen eller föräldrarna?
Ja, det tror jag. Ökad kunskap och ökad 
medvetenhet hos alla i barnhälsovården  
gör att personalen bättre kan diskutera 
kring exempelvis delad föräldraledighet,  
hur verksamheten blir mer inbjudande och  
att man ställer frågor som: Hur ser din 
familj ut? 
Med ökad kunskap följer alltid en förståelse 
för hur komplext det är och då behöver man 
lära sig ännu mer. Jag gillar verkligen det 
här sättet att arbeta med frågorna!

ANN SOFIE CAVEFORS 
Barnhälsovårdsöverläkare  
i Central Barnhälsovård,  
Göteborg och Södra Bohuslän

Hur beskriver du En förälder blir till? 
En förälder blir till handlar i första hand om en kvalitets-
höjning för barnhälsovården och en kompetens utveckling 
för personalen inom BVC. Det är också en möjlighet 
till personlig utveckling för de som väljer att fördjupa 
sig i arbetet, i och med att det kan väcka mycket tankar 
kring vem man själv är och hur man förhåller sig till sin 
omgivning.

Arbetet handlar mycket om normer och värdegrund 
och har varit en hjälp i att samtala kring dessa frågor. 
Arbetsmaterialet innehåller verktyg som går att använda 
och inspireras av även för andra utvecklings områden 
på en vårdcentral. En stor styrka har varit alla exempel, 
ofta lokala sådana, och de konkreta tips som finns. Man 
behöver inte vara kreativ utan någon hjälper en med  
en mängd förslag som ändå inte är tvingande.

Vilka professioner har nytta av  
att arbeta med verktyget? 
Självklart är det i första hand de som arbetar på BVC, 
oavsett profession, som involveras men materialet och 
frågeställningarna har varit så pass allmängiltiga att det 
har passat att använda för all personal på vårdcentralen. 
Även som receptionist eller på laboratoriet är det viktigt att 
fundera över vad en familj är eller våra egna känslor inför 
att möta människor med annat modersmål än svenska. Jag 
hoppas och vill tro att det gynnar barnen och föräldrarna. 
Om man tränar blir man duktig. Om man exempelvis 

frågar en mamma om hon har en partner istället för om 
hon har en man tillräckligt många gånger så lär man sig 
det till sist. Jag tror det har varit av värde att arbetet pågått 
under så pass lång tid. Samtidigt är detta en långsam 
förändring där vi är flera aktörer i samhället som måste 
jobba åt samma håll. 

Hur tänker du kring att hålla arbetet levande? 
Jag jobbar ju inte kvar på Ängabo vårdcentral men 
kommer att ta med mig arbetssättet i min nya tjänst 
som primär vårdschef. Jag har flera gånger även i andra 
sammanhang plockat fram materialet för att inspireras.  
Jag kommer att uppmuntra medarbetare att fortsätta arbeta 
med och återkomma till materialet. Slutligen vill jag säga 
att jag tycker verktyget och den grafiska formgivningen är 
fantastisk! Pärmen är som en godispåse som man inte  
kan låta bli att öppna och direkt fastnar i.

En förälder blir till ökar kompetensen 
och höjer kvaliteten i vården
Intervju med Henrietta Arwin, specialistläkare i allmänmedicin och 
primärvårdschef inom Närhälsan. Tidigare vårdcentralschef på Närhälsan 
Ängabo vårdcentral i Alingsås som arbetat med En förälder blir till.

I min egen verksamhet har intresset och stödet 
från chefer varit litet vilket har inneburit att  
vi som verksamhet bara har deltagit blygsamt 
i En förälder blir till. Detta trots att det funnits 
intresse och engagemang hos mig och mina 
närmaste kollegor. 

Det påminner om hur otroligt viktigt chefsstöd 
är för att möjliggöra utvecklingsarbete. Jag vet 
att arbete gjorts för att försöka få med berörda 
chefer men att det verkade finnas ett motstånd 
som jag fortfarande tycker är svårt att förstå.  
Det skulle vi behöva ta reda på mer om.”

Psykolog i Västra Götalandsregionen.

”

” Det som har varit lurigt är att få tid att sitta ner, det är 
lätt att något kommer emellan. Nu hade vi ju krav på oss 
att lämna in handlingsplanerna. Det gjorde nog att det 
blev av. Att vi faktiskt tänkte till och klurar på hur vi har 
det och vad vi kan göra.”

TIPS! 
Gör chefen delaktig. Be om tid på APT för  
att berätta om arbetet med En förälder blir till.  
Visa handlingsplanen och planera hur ni 
tillsammans ska följa upp.

UTVÄRDERING PÅGÅR: PERSONALEN
Utvärderarna Eva Sennemark och Helena Kästel har följt En förälder blir 
till under 2016 och 2017. Utvärderarna konstaterar utifrån intervjuer, 
deltagande observation och enkät till personalen att verktyget och 
upplägget med handlingsplaner har gett en struktur för att systematiskt 
arbeta med temana. Verktyget har gett utrymme för reflektion och gjort 
det möjligt att snabbt komma igång med arbetet:

 

Det finns många exempel på förhållningssätt och arbetssätt som har 
förändrats i verksamheterna under arbetet med En förälder blir till. Mest 
tydligt har det skett utifrån temat jämställt föräldraskap. 

Utvärderingen visar samtidigt att aktiviteterna i handlingsplanerna inte 
har genomförts fullt ut men att förslagen kan användas i det fortsatta 
utvecklings  arbetet. Dock uppger hälften av personalen som nåtts av 
utvärderingen att de inte vet om de kommer att arbeta vidare med  
En förälder blir till. Resultatet visar på vikten av att cheferna tar ställning 
till det fortsatta arbetet. 
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RINGAR PÅ VATTNET

Barnbok till alla
Central barnhälsovård frågade Västra 
Götalandsregionens Folkhälso kommitté 
om alla barn födda 2017 och 2018 
kunde få Anna-Clara Tidholms klassiker 
Knacka på! Folkhälso kommittén 
tyckte att förslaget främjar små barns 
språkutveckling och bidrar till målet 
om att alla barn ska gå ut skolan med 
godkända betyg. Nu får alla barn  
boken i samband med hembesöket  
när barnen är åtta månader.

Parrelationen och föräldraskapet
Att föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö, det är Familje-
rådgivningen i Göteborgs utgångspunkt och det gäller oavsett 
om föräldrarna bor ihop eller inte. Till Familje rådgivningen kan  
par och familjer vända sig för att få hjälp och stöd.

Under 2017 hade Familjerådgivningen långa väntetider och 
såg behov av att jobba mer förebyggande – att förbereda 
föräldrarna på de utmaningar som kan uppstå i parrelationen  
i samband med föräldraskap. Samtidigt pågick satsningen 
Jämlikt Göteborg med fokus på barn och ungas hälsa och 
livsvillkor och En förälder blir till genomfördes på kommunens 
familjecentraler. Familjerådgivningens chef Marie-Anne Ervér 
såg en möjlighet att samverka.

Därför revideras nu ett reflektionsmaterial om parrelationen 
i samband med föräldraskap. Materialet innehåller norm-
medvetna bilder av vardagliga situationer som personalen  
kan utgå ifrån i samtal med blivande och nyblivna föräldrar  
i mödrahälsovården, barnhälsovården och på familje centraler. 
Materialet lanseras våren 2018 i hela Västra Götalandsregionen.

Utökade hembesöksprogram
Hembesökens betydelse för familjens tillit till BVC har varit ett 
stort tema i En förälder blir till. Hembesöket är ofta första gången 
som familjen och BHV-sjuksköterskan träffas och starten för den 
framtida kontakten och relationen. Hembesök ska ges till alla 
nyfödda inom tio dagar och när barnet är åtta månader. 

I stadsdelen Rinkeby i Stockholm har ett utökat hembesöksprogram 
tagits fram i samarbete mellan barnhälsovården och förebyggande 
socialtjänst. Där får alla familjer sex hembesök under barnets första 
15 månader och vid alla besök är det med en BHV-sjuksköterska, 
en familjerådgivare och en tolk vid behov. Utvärderingen visar 
många goda resultat som ökad trygghet i föräldrarollen och 
ökat förtroende för de olika verksamheterna. Projektledaren 
Åsa Heimer har föreläst om erfarenheterna från Rinkeby på alla 
avslutningskonferenser av En förälder blir till under 2017. 

I Västra Götalandsregionen är intresset för utökade hembesöks-
program stort. Grästorps kommun har redan startat och ytterligare 
två kommuner ska börja erbjuda utökade program där även mödra-
hälso vården är med. I Göteborg sker satsningar i samarbete mellan 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

 snabba

Hur kommer det sig att du arbetar  
med enskilda hälsosamtal? 
När det kom på tal att börja med samtalen 
tyckte vi att det kändes som en bra idé  
för att det blir mer lika för föräldrarna. 
Vi erbjuder ju mammorna EPDS och  
samtal kring det och nu kan vi göra 
ungefär likadant för papporna också.  
Det kändes väldigt bra att kunna ha något 
att erbjuda dem – att göra lika och fråga 
båda föräldrarna om deras situation!  
Det är samma tänk som vi hade med oss 
från En förälder blir till. 
Så nu berättar vi redan på första hem
besöket och säger att ”Ja, vi har EPDS 
för mammorna och sedan har vi enskilt 
hälsosamtal för papporna”. Det brukar tas 
emot väl och känns naturligt för föräldrarna 
att de ska få detta. Det är ett sätt att göra 
lika, att erbjuda jämställd vård.

Vad finns det för fördelar  
med att ha dessa samtal? 
Fördelen är att vi kan snappa upp om det 
är något som inte känns bra för föräldern. 
Genom att ha ett enskilt samtal med 
pappan eller partnern kan vi få reda på 
saker som är viktiga och kanske lära känna 
dem lite bättre. Mamman kommer ju 
på de flesta besöken på BVC, så henne 
lär vi oftast känna bättre. Det enskilda 
hälsosamtalet gör att vi får veta hur hela 
familjen har det. 

Finns det några svårigheter  
med hälsosamtalen?
En svårighet är att få till en tid för samtalet 
då pappan ofta arbetar. Men vi brukar 
lyckas genom att boka besökstider på 
efter  middagen, runt klockan 1617 för då 
har pappan möjlighet att ta ledigt den sista 
timmen från jobbet. Tiden för besöken blir 
också något längre totalt sett med både 
barnets hälso undersökning och samtalet. 
Ibland går samtalen ganska fort om det inte 
är något särskilt, men ibland tar de längre tid.

CATHARINA MELIN 
BHV-sjuksköterska på Närhälsan  
Tibro vårdcentral

I arbetet med temat psykisk hälsa har ett återkommande dilemma varit 
att personalen saknar redskap för att uppmärksamma hur den förälder 
som inte har fött barnet egentligen mår. Den förälder som föder barnet 
erbjuds rutinmässigt ett samtal och screening med EPDS, en validerad 
självskattningsskala, för att upptäcka tecken på depression cirka två 
månader efter förlossningen. Att inte ha motsvarande samtal för pappor 
och partners har upplevts som en problematisk ojämställdhet som inte 
främjar hela familjens psykiska hälsa. 

Under 2017 har tre BVC-enheter i Skaraborg påbörjat en pilotomgång 
där de erbjuder enskilt föräldrasamtal vid barnets tremånadersbesök på 
BVC. Vid detta tillfälle sker samtalet mellan den icke födande föräldern 
och BHV-sjuksköterskan utifrån fyra teman: Barnet, Familjen, Att vara 
förälder och Hälsa.

Modellen bygger på tidigare gjorda försök med hälsosamtal i Sverige  
och ambitionen är att samtalen ska skapa ett mötestillfälle då föräldern  
i enrum har möjlighet att ta upp sådant som fungerar bra eller mindre bra  
i familjelivet. Fokus är inte att upptäcka deprimerade pappor och partners, 
även om det kommer att kunna ske genom samtalen.

Den här modellen för enskilda hälsosamtalen kommer utvärderas i  
Västra Götalandsregionen under 2018. 

Skaraborg testar  
enskilt hälsosamtal

Vi visar att pappan också är viktig! Jag hade  
en pappa som jag träffat några gånger men 
jag hade aldrig hört honom säga ett enda ord. 
Mamman svarade på alla frågor. När han kom  
själv med sin bebis var han som en ny person,  
han var så engagerad och berättade om allt.  
Det blev ett helt annat besök.”

Eva-Lena Storm, BHV-sjuksköterska på familjecentralen i Ed 
som också har börjat testa enskilt besök för pappa/partner 
när bebisen är fyra månader.

” TIPS! 
Om det är svårt att få igång  
ett bra samtal med föräldern,  
om det exempelvis går jättetrögt 
och de bara svarar ja och nej,  
ställ öppna frågor som: ”Berätta 
om det är något som du upplever 
som annorlunda mot vad du hade 
förväntat dig i föräldraskapet?”
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HÖGSKOLOR OCH UTBILDNINGAR  snabba

Hur kom du i kontakt med  
En förälder blir till? 
Uppstarten av En förälder blir till i vårt 
område Södra Älvsborg hölls på en ordinarie 
studiedag som Central barnhälso vård 
arrangerade. Högskolan i Borås bjuds 
alltid in till dessa dagar. När jag hörde 
om verktygets fyra teman kände jag igen 
många av begreppen och utmaningarna som 
studenterna möter på den verksamhets
förlagda utbildningen (VFU) och senare  
i sin profession inom BVC och elevhälsan.

Varför har du integrerat verktyget  
i utbildningen till distriktssköterska  
och barnsjuksköterska? 
Det är så viktigt att bygga broar mellan 
teori och praktik och främja en samverkan 
mellan högskolan och verksamheten. Att 
vi använder samma material och begrepp 
ger en tyngd. Det är också en styrka för 
studenterna att ha använt reflektion som 
metod kring verktygets olika teman innan 
de kommer ut på VFU:n. På så vis blir de 
mer förberedda. Studenterna uppmuntras 
också att lyfta olika frågeställningar från 
verktyget och reflektera tillsammans med 
handledare och blivande kollegor.

På vilket sätt är En förälder blir till  
relevant för studenterna?
Det är bra att studenterna reflekterar 
över detta själva, funderar över sina egna 
föreställningar och normer kring familj 
och föräldraskap. Det kan möjligen också 
bidra till en ökad medvetenhet kring egna 
fördomar genom reflektion tillsammans 
med andra studenter. Att gemensamt 
diskutera: Hur definierar jag en familj?
Många av oss som arbetar i barnhälsovården 
och elevhälsan är själva föräldrar. Mycket 
av det vi själva har upplevt i föräldraskapet 
kan påverka mötet med barn och föräldrar. 
Det kan vara svårt att skilja på privat 
och personligt. Därför är det viktigt att 
vi problematiserar under utbildningen. 
Reflekterar vi inte över oss själva riskerar vi 
att ”läcka” våra egna normer, värderingar 
och fördomar i mötet med familjen. 

MARITA GABRE 
Universitetsadjunkt vid sektionen för 
vårdvetenskap på Högskolan i Borås

LÄSTIPS! 
Under pilotomgången av En förälder blir till började några 
BHVsjuksköterskor prata om normer kring moderskap 
utifrån sina möten med mammor på BVC. De reflekterade 
kring känslor som väcktes hos personalen utifrån mammornas 
olika berättelser, situationer och behov. Diskussionerna 
blev så småningom till en forskningsartikel om likheter och 
skillnader i synen på moderskap hos svenskfödda mammor, 
somaliskfödda mammor och BHVsjuksköterskor. 

Nyfiken? Forskningsartikeln finns gratis på webben! 

”When they talk about motherhood. A qualitative study of three groups’ 
perceptions in a Swedish child health service context.”  
International Journal for Equity in Health, 2016.

När fick du höra talas om En förälder blir till  
för första gången? 
Jag läser första terminen av tre för att specialisera mig 
till distriktssjuksköterska och kunna jobba på BVC. Vi 
har precis läst kursen Familjehälsovård med inriktning 
barnhälsovård och elevhälsa. Verktyget ingick som 
referenslitteratur till ett seminarium där vi reflekterade 
kring jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer och vad  
som är kultur. 

Vad hände på seminariet?
Det blev så tydligt att vi hade väldigt individuella 
uppfattningar och det kände jag själv också. När jag 
läste verktyget gav det mig mycket information om olika 
frågeställningar men det väckte även många idéer och 
tankar över mina egna värderingar! Man tror att man har 
ett öppet förhållningssätt men det blev tydligt att jag också 
har känslor och åsikter kring familj och föräldraskap. 

Alla vi som går den här utbildningen har jobbat som 
sjuksköterskor och träffat många familjer och det kunde 
vi relatera till. Vi pratade om att familjer kan se så 
olika ut och att vi måste vara öppna och respektera den 
familjekonstellation som familjen själv har valt. Många 
familjer ser inte ut som en kärnfamilj och när de möts av 
fördomar från hälso- och sjukvårdspersonalen kan det bli 
svårt. Vi måste acceptera familjen! Det är exempelvis inte 
vi som ska avgöra och bestämma vilka som tillhör ”den 
närmaste familjen”, vilket är en ganska vanlig avgränsning. 

Märker du av verktyget på din praktikplats?
Jag har inte varit på den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) så länge än men jag har sett att verktyget står 
framme och vi har pratat om det. Just nu tänker jag själv 
jättemycket på verktygets olika teman – det är massor 
som kommer upp! Som avsnittet om individcentrerade 
och gruppcentrerade samhällen för jag märker det nu i 
mötet med olika familjer beroende på deras bakgrund. På 
vårdcentralen där jag jobbar i vanliga fall är det oftast en 
liten grupp vuxna kring barnet. I området där jag gör min 
VFU kan släkt i ett annat land ha åsikter och tankar om 
hur barnet mår och hur det ska uppfostras. 

Verktyget ställer många frågor till den som läser det, frågor 
som jag känner att jag har med mig nu. Jag har en annan 
förståelse och öppenhet för människorna jag möter. Jag 
tänker på mitt bemötande och har verktyget i bakhuvudet. 
För mig har En förälder blir till skapat en annan öppenhet. 

En förälder blir till  
har skapat en annan öppenhet
Maria Rahl är sjuksköterska och student vid Högskolan i Borås.  
Vi undrade om verktyget är relevant för framtidens medarbetare  
i barnhälsovården och gjorde en intervju. 

”
”

Att de lyssnar, tar på allvar och inte dömer.  
Öppenhet och frihet från fördomar är viktigt  
för att känna tillit för personalen.”

Det hade hjälpt om min partner som inte burit 
barnet hade fått frågan kring depression då det var 
en stor omställning för henne att bli förälder.”

Högskolan Väst
Även Högskolan Väst  
i Trollhättan integrerar  
En förälder blir till i  
sina vårdutbildningar  
under 2018. 

UTVÄRDERING PÅGÅR: FÖRÄLDRARNA
Utvärderarna Eva Sennemark och Helena Kästel har följt En förälder 
blir till under 2016 och 2017. Utifrån intervjuer, deltagande observation 
och enkät till föräldrar kan de se att föräldrarnas upplevelser bekräftar 
behovet av att arbeta med de teman som finns i verktyget. Det gäller både 
föräldrar som lever i stjärnfamiljer och kärnfamiljer. Föräldrarna själva 
lyfter fram vikten av att inte bli dömd utan respekterad för sina val, oavsett 
familjebildning eller andra personliga val:

Temat psykisk ohälsa har en stor potential att göra skillnad för familjer 
och barn på lång sikt. Flera föräldrar berättar att det hade påverkat deras 
liv om samtliga barnens föräldrar fått frågan om hur de mår:
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Tar upp nya ämnen i föräldrautbildningen 
Diskussionerna har också gjort att nya ämnen tas upp i föräldra-
utbildningen. Nu pratar personalen exempelvis mer om hur föräldra-
försäkringen påverkar alla i familjen. Föräldrarna reagerar oftast positivt 
och säger: ”Vad intressant!”. Andra är noga med att poängtera att:  
”Vi bestämmer själva i vår familj”. 

I samtalen framkommer olika anledningar till varför den enskilda familjen 
ofta har bestämt sig för ganska traditionella könsroller. Ibland vill inte 
kvinnan lämna ifrån sig föräldradagar, hon kanske är trött på sitt jobb eller 
utan annan sysselsättning. I andra fall beror uppdelningen på mer eller 
mindre uttalade förväntningar utifrån hur andra familjer i området verkar 
göra. Ibland visar det sig att familjens beslut beror på att föräldrarna inte 
vet tillräckligt mycket om hur föräldraförsäkringen påverkar familjens 
ekonomi. Då tipsar familjecentralen om Försäkringskassans webbsida 
Kassakollen som hjälper till att räkna ut olika ekonomiska ersättningar.

När denna text skrivs ska personalen just påbörja verktygets sista 
tema som handlar om hela familjens psykiska hälsa och samordnaren 
konstaterar att En förälder blir till har fungerat precis som hon hoppades.

Vi har börjat prata mer om jämställdhet och fördelning 
av arbete med barn och hem i vår föräldrautbildning. 
Vi försöker slå hål på myter som finns och diskussioner 
om pengar leder oss ofta vidare till andra frågor som 
hur fördela alla typer av arbete i familjen – både det 
betalda och obetalda. 

Vi försöker också få hela familjen att komma till 
föräldrautbildningens alla tio träffar under barnets 
första år. Vi berättar att man kan söka ersättning för 
det, att systemet kompenserar så att föräldrarna kan 
komma gemensamt – det är viktigt!”

Amelie Stodne är socionom, familjeterapeut och samordnare  
på familjecentralen Pusslet i Sunne.

”

NATIONELL SPRIDNING

I Värmland har Sunnes  
familjecentral tjuvstartat

En förälder blir till är ett av SKL:s  
nio lärande exempel om män,  
maskulinitet och jämställdhet 
I oktober 2015 gav regeringen Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) i uppdrag att 
stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot 
män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Det 
fanns ett stort intresse från kommuner och 
landsting men också ett stort behov av mer 
kunskap och konkreta metoder. En förälder 
blir till valdes därför ut som ett av nio 
goda exempel som visar på hur ett konkret 
jämställdhetsarbete med fokus på män och 
föräldraskap kan gå till. Kunskapscentrum 
för jämlik vård har därefter medverkat i en 
nationell referensgrupp och presenterat 
En förälder blir till på konferenser. Central 
barnhälsovård har medverkat i workshops 
om genusnormer med fokus på män och 
jämställt föräldraskap. 

Ännu fler på gång!
När denna rapport skrivs är 
fler verksamheter i Sverige  
på gång att börja arbeta 
med En förälder blir till. 

Nationell resurs
Spana in jämställ.nu!  
Där finns En förälder blir till  
med som ett av flera  
verktyg att använda i 
jämställdhetsarbetet i 
kommuner, landsting  
och på myndigheter. 

En långsiktig satsning i Norrbotten
I januari 2016 arrangerades Jämställdhets
dagarna i Malmö. Region Norrbotten var 
på plats liksom Kunskapscentrum för jämlik 
vård som berättade om En förälder blir till.  
Efter mötet i Malmö förankrade Linda 
Moestam från Folkhälsocentrum i Region 
Norrbotten, och Katarina Sandling Jonsson 
vid Länsstyrelsen, verktyget i Norrbottens 
regionala föräldrastödsnätverk. 
Ett år senare har verktyget spridits till 
flera aktörer som på olika sätt möter barn 
och deras viktiga vuxna. Exempelvis har 
Annika Selberg Lundberg, verksamhetschef 
på Föräldra och Barnhälsan i Region 
Norrbotten, genomfört verktyget på 
samtliga hälsocentraler med hjälp av 
barnhälso psykologerna. Även Svenska 
kyrkan har haft en inspirationsdag om  
En förälder blir till. 
Att eftersträva mer jämlikt och jämställt 
föräldraskap utifrån ett normkritiskt 
förhållningsätt har länge varit i fokus för 
aktörer i Norrbotten och mycket behöver 
göras inom området. Verktyget ger ett 
stöd i arbetet och främjar samverkan 
mellan olika professioner. Det bidrar också 
till att utveckla redan befintliga föräldra
stödsmetoder och önskemål finns om att 
komplettera verktyget med övningar för 
 att främja grupprocesser.
En förälder blir till kommer att vara en av de 
långsiktiga satsningar som Norrbotten gör 
inom det regionala föräldrastödsarbetet. 

I november 2017 påbörjade 200 medarbetare på 
barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och 
familjecentraler i Värmlands läns landsting arbetet  
med En förälder blir till. Men familjecentralen Pusslet  
i Sunne tjuvstartade redan under våren.

I början av 2017 var familjecentralens vårdcentralchef på en work shop  
för landstingets chefer. Där fick hon en presentation om utvecklings-
arbetet En förälder blir till och i uppgift att fundera på om det var något 
för Värmland. Chefen tog med sig verktyget till samordnaren på familje-
centralen och sa: ”Det här verkar bra, kan du kolla?”

Samordnaren gillade verktygets tillåtande och reflekterande ton. Familje-
centralen hade precis börjat med en ny typ av generell föräldra utbildning 
som startar redan i graviditetsvecka 25. Gruppen följs sedan åt under 
graviditeten och barnets första år. Olika professioner på familje-
centralen turas om att möta barnen och deras föräldrar utifrån sina 
olika kunskapsområden som barnmorska, förebyggande socionom, 
förskollärare och BHV-sjuksköterska. Att påbörja ett värde grunds-
arbete för personalen och då använda En förälder blir till som ett 
reflektionsinstrument sammanföll väl. 

Diskuterar utifrån inspirationsexemplen
Samordnaren såg inte någon anledning att vänta och personalen 
på familjecentralen började diskutera olika frågor utifrån 
inspirationsexemplen i verktyget:

• Börjar jag prata med den ena föräldern medan den andra  
tar av barnet kläderna? Vad signalerar i så fall det? 

• Vem av föräldrarna ringer jag till och varför gör jag så?

• Ska vi fortsätta dela upp mammor och pappor i separata  
grupper under föräldrautbildningen?

Samtalen har varit väldigt tillåtande och alla i arbetsgruppen har kunnat 
beskriva hur de gör i sina möten med familjerna och vilka känslor och 
tankar som väcks. Det har stärkt personalen som team.
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HÅLLBARHET

Varför tog du initiativet till En förälder blir till  
i Skaraborg 2013?
Jag hade varit på en föreläsning med psykologen och 
forskaren Pamela Massoudi om att pappor inte kände sig 
sedda på BVC. Strax efter hörde jag Kunskapscentrum för 
jämlik vård föreläsa på en utvecklingsdag. Efter det ville jag 
så gärna jobba mer med den andra förälderns delaktighet 
på BVC och då behövdes stöd från Kunskapscentrum för 
jämlik vård.

Nu har det gått tre år sedan arbetet avslutades  
hos er, har det gett några bestående resultat?
Det har gett massor. Många som deltog har sagt att det 
blev en ögonöppnare. Vi hade tidigare bara jobbat på och 
inte menat att kanske vara otrevliga i våra möten. Men 
nu tittade vi på oss själva och hur vi konkret var tvungna 
att göra på BVC för att få med oss hela familjen och hela 
familjens behov. 

All reflektion har skapat diskussion och en granskning av 
hur vi arbetar. Att ha en process kring varje tema gjorde 
att var och en fick fundera och komma med förslag på 
hur vi kan förbättra verksamheten och oss själva. Det 
var så otroligt bra att skriva handlingsplaner och sedan 
få in relativt enkla och inte så dyra åtgärder för att 
uppmärksamma papporna. 

Har arbetet gjort någon skillnad för barnen  
och föräldrarna?
Ja, det är jag övertygad om. Vi har inte frågat papporna om 
de känner någon skillnad men jag tror att föräldrarna känner 
sig mer välkomna nu. I varje kapitel har vi granskat oss 
själva och reflekterat: Hur jobbar vi med kulturkompetens? 
Hur jobbar vi med stjärnfamiljerna? Och så har vi genom-
fört förändringar. Jag tycker att arbetet har varit jättebra.

Hur har ni gjort för att En förälder blir till-tänket  
ska hållas levande i verksamheterna?
Ja, det är ju det som vi är lite oroliga för. Men nu ska all  
ny personal få utbildning i verktyget. På rundresorna 
under våren 2018 kommer jag även ta upp och diskutera  
En förälder blir till med all personal i barnhälsovården och 
prata om hur de har fortsatt arbetet med verktyget. När 
vi har andra möten och utbildningar tar jag också upp 
verktyget och berättar om det. 

Jag är helt övertygad om att under den långa tid som 
jag har arbetat inom BVC så har det här varit ett av de 
viktigaste utvecklingsarbeten vi genomfört. Vi har aldrig 
tidigare tittat på hur vi jobbar. Som en följd av En förälder 
blir till var personalen också direkt med på att börja 
erbjuda enskilt hälsosamtal. Medarbetarna i Skaraborg  
vill ha delaktiga föräldrar!

Tre år senare i Skaraborg 
Intervju med Christina Djäken, verksamhetsutvecklare  
i Central barnhälsovård Skaraborg, och initiativtagare  
till pilotarbetet med En förälder blir till.

GÖR SÅ HÄR! 

TIPS! 
Har du eller din verksamhet medverkat i En förälder blir till 
men känner att ni inte gjort så mycket? Ta nya tag! Det går 
att alltid att börja om när förutsättningarna i verksamheten 
är bättre. Kom ihåg att det inte är mängden förbättringar 
som är det viktiga utan kvaliteten på det som görs.  
Och att det utgår från behov hos just era barn och familjer. 
En liten justering kan göra så ofantligt mycket.

Det normkritiska arbetet 
tar aldrig slut! !

Christina Djäkens tre favoriter från Skaraborgs 
handlingsplaner:

1. När vi bjuder hem oss på hembesök poängterar vi att vi vill träffa  
båda föräldrarna, om det finns två, och vi anpassar oss så att alla  
har möjlighet att vara med.

2. Om vi vet att vi ska träffa en ensamstående förälder tänker vi på  
att ta bort en av stolarna i besöksrummet så att hen inte ska behöva 
känna sig utpekad som ensamförälder, att den tomma stolen står  
och signalerar att det borde ha varit två föräldrar där. 

3. Många har tagit till sig begreppet ”pupilltid”. Det innebär att skapa 
delaktighet för alla föräldrarna med hela sig: med sin blick, sitt 
kroppsspråk och sina frågor. Exempelvis insåg vi att det ofta var 
mamman och BHV-sjuksköterskan som stod vid skötbordet och  
skötte barnet under hälsokontrollerna medan pappan satt kvar i stolen.  
Vi tyckte väl att det räckte med en förälder som tog hand om barnet. 
Att tänka ”pupilltid” skapar en inkluderande miljö för de vi möter.  
Nu uppmanar vi alla att stå med vid skötbordet och turas om  
att göra olika uppgifter. Vi visar att båda är viktiga och att båda kan.



Många har gjort En förälder blir till möjligt! 
Vi som skrivit den här rapporten vill rikta ett särskilt tack till några av er. 

Utan ett nära samarbete mellan Kunskapscentrum för jämlik vård och 
Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen hade verktyget varken 
tagits fram eller genomförts. Därför vill vi säga tack till: Karin Apelkvist, 
Christina Djäken, Ann Jansson, Kerstin Johannesson, Monica Lidbeck, 
Susanne Olsson Kristiansson, Sofia Wijk och Britt-Marie Winroth Johansson.  
Nu fortsätter vi!

Under utvecklingsarbetet har En förälder blir till haft processtödjare som 
bryggor mellan oss ansvariga och verksamheterna. Tack till Veronica Bohlin, 
Sofia Hein, Ann-Louise Kokko, Kina Lorentzson Klang, Linda Nordén,  
Emma Nordlund, Petra Jochens, Eva Rundqvist, Karin Sandén och  
Jeanette Svantesson för allt ert jobb. Ni har varit oumbärliga. 

Under åren 2014 till 2017 reviderades också verktyget två gånger för  
att bättre möta användarnas behov. Många forskare och praktiker bidrog  
i det arbetet – ni vet vilka ni är. Tack till er alla!

Sist men inte minst vill vi tacka alla er som arbetat med En förälder blir till  
i era verksamheter. Ni är föregångare i jämlikhetsarbetet!

Det här är en rapport om fyra års utvecklingsarbete  
för en mer jämlik barnhälsovård på BVC och familje
centraler. Arbetet heter En förälder blir till – ett verktyg 
för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. 

Nu kan familjer flytta var som helst i Västra Götaland och  
med stor sannolikhet möta professionella som ger alla barn  
och deras familjer ett tryggt och tillitsskapande bemötande.”

Petra Jochens, BHV-sjuksköterska på familjecentralen Fyren i Ytterby  
och processtödjare för En förälder blir till i Göteborg och Södra Bohuslän.

”

Viktigt att bli medveten om sina egna och 
verksamhetens fördomar samt hur dessa 
kan påverka kvaliteten på vården.”

Ur personalens utvärdering.
”


