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Det här är utökade hembesök Göteborg

• Utgår från Rinkeby hembesöksprogram

• 6 besök till barn 0–15 mån

• ALLA föräldrar som får sitt första barn eller

första barn i Sverige

• Erbjuds i särskilt prioriterade områden 

Opaltorget/Tynnered, Hjällbo, Hammarkullen, 

Gårdsten, Lövgärdet och Angered Centrum 

(Biskopsgården pausat under 2021) 

• Barnhälsovården och förebyggande 

socialtjänst



Syftet med utökade hembesök

• Stärka föräldrars tillit till den egna förmågan

• Öka familjens delaktighet i samhället

• Tidigt upptäcka familjer med behov av extra 

stöd, och kunna erbjuda det.



Enkel programteori



I vilken utsträckning vi når målgruppen

2227 

hembesök i

564  familjer

180 familjer

slutfört alla 6 

hembesök

83 % tackar ja 

till hembesök 

(65–98 %)

75 % av 

föräldrarna 

utrikesfödda 

(55 olika 

länder)

62 % pappa 

eller icke

födande

förälder deltar



Föräldraperspektivet, enkät 1

• För en majoritet av familjerna (85 %) var barnet deras

första barn, övriga hade fått sitt första barn i Sverige.

• De flesta levde tillsammans med den andra föräldern och

fick sin försörjning från arbete (76%) eller från

Försäkringskassan (föräldra- eller sjukpenning).

• De upplevde både sin egen och sina barns hälsa som god

och sin föräldraförmåga som hög.

• Mammorna skattade sin föräldraförmåga som bättre än

papporna vid detta tillfälle.

Resultat från enkätstudien, föräldrar svarade när barnen var 2 månader under augusti 2019 

– oktober 2021. Resultaten baseras på 317 föräldrar från 192 familjer. FoU i Väst, 

Göteborgsregionen



Personalens upplevelser

Fortsatt hög grad av nöjdhet med sin förmåga att arbeta enligt
modellen, att skapa en allians med familjen och ett gott känslomässigt
klimat under hembesöken. Trots en pandemi.

Hög grad av nöjdhet med både utbildning och handledning

Hembesöken ger god möjlighet att informera och hänvisa familjer till 
öppna forum, exempelvis öppen förskola och bibliotek. 



Fördjupning i föräldrastödjarens roll

• Fyra teman ringar in föräldrastödjarens roll i utökade 

hembesök, se figur. 

• Citat från föräldrastödjare som presenteras i 

rapporten: 

”Det var svårt att hitta rollen i början, då kändes det 

mer som att man var på BVC:s arena. Idag arbetar vi 

mer tillsammans”

”Det finns ofta en oro för socialtjänsten speciellt bland 

dom med äldre barn”

Att finna sin roll, att så ett frö –föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården. 

Göteborgsregionen, Lindahl & Alfredsson, 2022. 



Behov av stöd i integrering av arbetet, förslag från 
dialog med chefer och processtödjare

Stödjande organisation Utbildning och handledning Uppföljning och utvärdering

• Hembesök inom ramen 

för FCA

• Lokala styrgrupper 

• Ekonomisk ersättning

• Kommunikationsstöd 

med tex. 

informationsmaterial

• Inspirationsdag en gång 

per år

• Introduktionsutbildning 

för chefer och 

medarbetare

• Stödmaterial för kollegial 

handledning

• Utveckla verktyg för att 

följa orsak till familjers  

avhopp

• Stöd i uppföljning och 

kvalitetssäkring

• Uppföljning samverkan 

barnhälsovård och 

socialtjänst



Rekommendationer för fortsatt arbete

✓En förlängning av satsningen ett år till (2023) fram 

till slutrapport för den vetenskapliga utvärderingen 

och programmet i stort. Slutrapport klar juni 2023.

✓Arbeta för att en långsiktig finansiering och 

gemensam viljeriktning från och med 2024. Detta 

innebär att säkerställa att utökade hembesök blir 

integrerade i ordinarie verksamhet (med tillhörande 

ersättning) i de fem prioriterade områden som 

arbetar med utökade hembesök idag. 

✓Utreda möjligheten att rikta satsningen utökade 

hembesök till ytterligare områden i staden



Kontakt:

Ann Jansson, Central barnhälsovård, VGR

ann.e.jansson@vgregion.se

Åsa Wallentin, Utvecklingscentrum för barn   

psykiska hälsa, VGR

asa.wallentin@vgregion.se

Nina Åkeson, Jämlik stad, Göteborgs Stad

nina.akeson@forskola.goteborg.se

Lisbeth Lindahl, forskare FoU i Väst, 

Göteborgsregionen

Lisbeth.lindahl@goteborgsregionen.se

https://www.vgregion.se/hembesok
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