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Förord 
Bildtexten kan användas som stöd till presentationen. Det finns också förslag på frågor att 
ställa till gruppen för att få igång en diskussion. Texterna är hämtade från 1177, 
Rikshandboken och FNs konvention om barnets rättigheter.   

 

Bild 1 
 Presentation av dig och deltagare, berätta kort syftet med träffen. 

 

 

Bild 2, Barnhälsovårdens mål 
Har ni några erfarenheter av barnhälsovården, vilka? 

 

 Mål är att främja barnens hälsa och utveckling, genom att stödja föräldrar i ett aktivt 
föräldraskap.  

 Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn och att uppmärksamma 
och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle 

 Barnhälsovården arbetar för att främja hälsa och finns till för barn 0-6 år och deras 
familjer. 

 Vi som arbetar med barnhälsovård är barnsjuksköterskor eller distriktsköterskor 

 Vi samarbetar med BHV-läkare och VC, psykolog, kurator, logoped, dietist, förskola, 
barnmottagning, tandvård, bibliotek, socialtjänst, BMM, skolhälsovård 

 Barnhälsovården följer ett nationellt program, BHV-programmet. 

 

 

Bild 3, Barns rättigheter 
Vad betyder det att barnen har egna rättigheter? 
Varför tror ni att barn har egna rättigheter? 
Hur kan man veta vad som är bäst för barn? 

 

I FN:s barnkonvention står det att alla barn har samma rättigheter. Alla barn har rätt att 
uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. Alla barn har rätt till skydd och stöd av vuxna. 
Sverige skrev under konventionen år 1990. Den blev lag i Sverige år 2020. 
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn 
är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen 
innehåller 54 artiklar. Fyra av artiklarna ligger som grund för hela barnkonventionen: 

Barnhälsovården utgår från grundartiklarna: 

 Artikel 2 alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Artikel 3 utgår från barnets bästa i alla beslut som berör dem 
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 Artikel 6 rätt till liv och utveckling 

 Artikel 12 rätt att uttrycka sin mening och att bli hörd 

FNs konvention om barnets rättigheter ligger till grund för allt arbete inom barnhälsovården. 
 
Vi som hälso-och sjukvårdspersonal har ett ansvar, att alla barn får rätt till hälso- och 
sjukvård, där utgår vi från artikel 24 rätt till hälso- och sjukvård. 

 

Bild 4, Hälsobesök på BVC 
Är det någon som har erfarenhet av BVC? 

 

Berätta om vad barnhälsovården har att erbjuda barn och föräldrar, utgå från 

BHV-programmet. 

 

 Enskilda föräldrasamtal erbjuds till både den födande och icke födande 
föräldern. Den födande föräldern får ett samtal när barnet är 8 veckor och 
då pratar vi om hur kvinnan mår psykiskt, kvinnan får också frågor om våld i 
nära relationer. Den icke födande föräldern får ett samtal när barnet är 
mellan 3-5 månader, då pratar vi om hur det är att vara förälder, barnet, 
familjen och hur föräldern själv mår. 

 Beskriv att det är täta besök i början och att det erbjuds teambesök vid vissa 
åldrar. 

 Berätta om vaccinationsprogram och vad barnet får för vaccinationer. 

 

 

Bild 5, Välj vårdcentral och BVC 
Vet ni vilken barnavårdscentral ni kommer att gå på? 

 

Har ni inte valt barnavårdscentral ännu, gå in på 1177 under att välja vårdmottagning och 

sedan ”Välja vårdcentral i Västra Götaland”.  Fortsätt till tjänsten ”Hitta vård”, det är sidan  

på bilden. Skriv in din adress för att hitta en barnavårdscentral nära dig. 

 

 

Bild 6, När kontaktar vi BVC 
När kontaktar ni barnavårdscentralen? 

 

 Ni är välkomna att kontakta er BHV-ssk under graviditeten  

 Hör av er när barnet har kommit helst innan ni lämnar BB så att vi kan avtala 
en tid för hembesök 

 Föräldrar är alltid välkomna att kontakta BVC vid frågor. 
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Bild 7, Att sköta ett nyfött barn 
Vilka funderingar har ni kring att sköta ett nyfött barn? 

 

På 1177 finns det mycket att läsa om att få ett barn och bli förälder. Här finns information 

om att sköta ett nyfött barn. Visa 1177 sidorna och diskutera utifrån dem. 

Läs mer på, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/  

 

 

Bild 8, Att skydda ett nyfött barn 
Vad har ni som blivande föräldrar för tankar kring hur ni ska skydda ert barn? 

Vad vet ni om plötslig spädbarnsdöd? 
Vad vet ni om skakningar och små barn? 

När barnet åker bil, har ni pratat om vilken bilstol ni ska ha? 

Plötslig spädbarnsdöd: 
Låta spädbarnet sova på rygg. 
Avstå från nikotin 
Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig. 
Barn under tre månader sover säkrast i egen säng. 
Amma om det är möjligt. 
Napp kan användas när spädbarnet  

Barn är känsliga mot skakningar 
Att skaka eller ta hårt i barnet är farligt. Nyfödda och små barn kan få mycket allvarliga 
skador eftersom de är så ömtåliga. Bara ett par sekunders skakning kan orsaka bestående 
skador. Känner du som förälder starka negativa känslor eller har svårt att hantera din ilska, 
till exempel när barnet skriker, kan du behöva en stund för dig själv. Finns det ingen som kan 
hjälpa till att ta hand om barnet kan hen ligga kvar en liten stund även om hen skriker, så 
länge barnet ligger säkert och inte kan rulla ner på golvet eller slå sig. Du kan gå in i ett annat 
rum för att få en andhämtningspaus så att du sedan orkar fortsätta att trösta barnet. 

Om du har ett barn som skriker mycket är det viktigt att du försöker få hjälp och stöd både 
från barnavårdscentralen och från släktingar och vänner. Bvc kan stötta, ge råd och förmedla 
kontakt med till exempel barnpsykolog eller läkare. 

Text är från 1177, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-
barn/skydda-ett-nyfott-barn/  

Barn i bil 
På NTF finns information om bilstolar och hur barnet placeras i bilen. 

 

 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/skydda-ett-nyfott-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/skydda-ett-nyfott-barn/
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Bild 9, När små barn skriker 
Varför skriker barnet? 

Alla små barn skriker ibland. Det är ett av barns viktigaste sätt att kommunicera och förklara 
vad de vill och behöver.  

När du tröstar och försöker förstå vad barnet menar lär du också känna ditt barn. 

Här är några vanliga orsaker till varför barn skriker: 

 Barnet vill få närhet och komma upp i famnen. 

 Barnet är hungrig eller törstig. 

 Barnet är uttråkad och vill ha omväxling. 

 Barnet är överstimulerad och behöver få vara i fred och få lugn och ro. 

 Barnet har ont, till exempel i magen. 

 Barnet känner obehag från en full blöja eller att hen ligger obekvämt. 

 Barnet är för varm eller fryser. 

 Den allra första tiden i sitt liv skriker barnet för att hen vill komma nära, är 
hungrig, vill suga eller helt enkelt vill ha sällskap. 

 

Du kan alltid kontakta BVC för att få vägledning när ditt barn skriker. 

Läs mer på, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-
barn/nar-sma-barn-skriker/  

 

 

Bild 10, Nedstämdhet efter förlossning 
Hur tänker ni när ni hör nedstämdhet efter förlossning? 
 

Att känna sig nedstämd, kanske deprimerad är inte ovanligt efter förlossningen men en talar 
inte ofta om det. Därför erbjuds alla mammor ett samtal och att fylla i ett enkelt formulär 
när barnet är ca 2 månader (sk EPDS).  

Det finns förstås inget hinder att du tidigare tar upp hur du mår med BHV-ssk. 
Barnhälsovården uppmärksammar även den icke födande föräldern när barnet är 3-5 
månader, med i första hand ett enskilt föräldrasamtal. 
Mår mamman dåligt uppmärksammas även partnern, barnhälsovården fokuserar på hela 
familjen. 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-
besvar/depression/depression-i-samband-med-att-du-far-barn/ 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/nar-sma-barn-skriker/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/nar-sma-barn-skriker/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression-i-samband-med-att-du-far-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression-i-samband-med-att-du-far-barn/
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Bild 11, Amning och flaskmatning 

Har ni funderat på vad ni vill göra? 

Vad behöver ni för stöd för att amma eller flaskmata ert barn? 

Hur kan ni förbereda er tillsammans? 

Hur kan ni hjälpas åt när barnet har kommit? 

Hur kan den icke ammande föräldern stödja amningen? 
 

Behöver du råd och stöd med att mata ditt barn, kontakta din BVC. Kunskap om amning och 
bröstmjölk underlättar. Det kan ta tid innan amningen fungerar bra för både mamma och 
barn och familj. Var kan man vända sig om man har bekymmer? Vill man amma har man rätt 
att få den hjälp som behövs för att kunna göra det. 
 

Tips på hur den icke ammande föräldern kan stödja amning: 

 Hud mot hud 

 Lär känna ditt barn 

 Lär dig om amning, bli en amningscoach 

 Delta i besök och föräldragruppsmöten på BMM/BVC, babymassage 

 Bär inte omkring på en hungrig bebis om det inte behövs.  

 Sitt med vid amningen när tillfälle ges…. 
 

Länk till 1177, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-
barn/amning-och-flaskmatning/  

 

 

Bild 12, Resa med små barn 
Att resa med små barn kräver ibland extra förberedelser. Detta för att resan ska bli säker och 
så bekväm som möjligt, särskilt om du reser långt. På 1177 finns råd om vad du kan behöva 
tänka på när du reser med barn upp till sexårsåldern. 
 
Före resan är det en del saker du bör tänka på beroende på vart du ska åka: 
 

 Du och barnet kan ibland utsättas för en ökad smittrisk. 

 Du behöver se över eventuella vaccinationer. 

 Du behöver ta med ett reseapotek. 

 Du behöver en reseförsäkring som gäller hela tiden du är på resa. 

 Du bör anpassa resan efter barnets ålder och behov. 

 

Länk till 1177, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/reserad-och-
vaccinationer/allmanna-reserad/resa-med-sma-barn/    

 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/allmanna-reserad/resa-med-sma-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/allmanna-reserad/resa-med-sma-barn/
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Bild 13, När ditt barn blir sjukt 
 

När ditt barn blir sjukt 

Länk till 1177, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-
sjukdomar-hos-barn/  

 

 
Bild 14, Välkomna till barnhälsovården 
 
Föräldrarna kan läsa mer om BVC på 1177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentationen är gjord av central barnhälsovård i samarbete med 

barnhälsovårdssjuksköterskor på Capio Gårda i Göteborg. 

2019-12-20 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/

