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De förs ta  1000 dagarna 

– en t id  med enorm potent ia l  och enorm sårbarhet  



What f i res ,  wi res.

Mer än 

en miljon
per sekund!













= brist på stimulans och 

aktivt utforskande



= Fokus på överlevnad, 

mindre tid över för lärande.

Antalet nervkopplingar 

minskar precis under den 

tid då de borde utvecklas! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.omsystembolaget.se/img/publishedmedia/j5qr9nz2woe6e2uc88ti/Alkoholproblem-familj.jpg&imgrefurl=https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/passivt-drickande/att-leva-med-en-alkoholist/&docid=0GV1USZLvPY-iM&tbnid=K1DfMqusNEZqiM:&vet=10ahUKEwi-4tHl5JviAhXQpIsKHePEDf8QMwhQKBEwEQ..i&w=1200&h=650&client=safari&bih=759&biw=1360&q=trygg%20hos%20pappa&ved=0ahUKEwi-4tHl5JviAhXQpIsKHePEDf8QMwhQKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://files.femina.se/uploads/2017/04/braka-mabra-700x438.jpg&imgrefurl=https://www.femina.se/blir-du-argsint-nar-du-dricker-det-har-kan-vara-anledningen/&docid=s_9DbdXFh5ejwM&tbnid=If7Ih1lx065ipM:&vet=10ahUKEwjzpu-h5ZviAhVq_CoKHUzBD5cQMwiqASheMF4..i&w=700&h=438&client=safari&bih=759&biw=1360&q=arg%20eller%20ledsen&ved=0ahUKEwjzpu-h5ZviAhVq_CoKHUzBD5cQMwiqASheMF4&iact=mrc&uact=8
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Metabola 

systemet

Kardiovaskulära 

systemet 

Endokrina 

systemet 

Immunförsvaret

Nervsystemet

Hjärtkärlsjukdomar

Depression

Diabetes
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1. Stöd 

samspel & 

trygga 

relationer 

mellan barn 

och vuxna.

2. Minska källor 

till stress i barns 

och vuxnas liv.

3. Stärk 

kunskaper för att 

kunna planera, 

anpassa sig och nå 

mål.

Barn
Hälsosam 

utveckling & 

fullgångna 

studier

Vuxna
Lyhört 

föräldraskap 

& ekonomisk 

stabilitet



MHV & BHV som når alla och ser 

till att alla får det de behöver

– inte det alla andra får –

proportionell universalism





BESÖK PÅVERKANSMEKANISMER UTFALL

↑ Barns kognitiva utveckling 

↑ Barns sociala och emotionella 

utveckling (psykisk hälsa)

↑ Barns fysiska hälsa och 

tandhälsa 

↑ Föräldrars livskvalitet

↑ Adekvat användning av hälso-

och sjukvård (mer 

förebyggande, mindre akutvård) 

↓ Barns skador

↓ Postpartum depression

Möta sitt barn

↑ Upptäckt postpartum depression

↑ Amning

↓ Föräldrars användning av alkohol
↓ Föräldrars användning av tobak

Lära känna sitt barn

↑ Föräldrars tilltro till egen förmåga

↑ Pappors delaktighet

↑ Föräldrars integration
↑ Föräldrars sociala nätverk/stöd

Vara tillsammans
↑ Föräldra-barn-relationen
↑ Föräldrars kunskap om barns utveckling

Leda och följa

↑ Föräldrars kunskap om barns säkerhet, kost 

och dagliga rutiner

↑ Närvaro på förskola

↑ Hemmiljön
↓ Föräldrastress

Skapa en vardag ↓ Användandet av hälso- och sjukvård

Vara en familj
↑ Hälsolitteracitet
↑ Föräldrars tillit till samhällets resurser

Tillsammans 
för en trygg 

start

Besök under graviditet 
(NY)

2-års besöket (NY)

Skäggetorp

Tjärna Ängar

Araby

Fröslunda



En känsla av trygghet och omsorg 

om hela familjen

Personal – en pålitlig 
källa för information

Om 
programmet

Om det 
svenska 
systemet

Om praktiska 
saker

Att få stöd 
känslomässigt

Ha någon att 
vända sig till

Att reflektera 
över känslor, 

roller och 
relationer

Att bli bekant 
med 

personalen

Att veta vem 
som ska 

komma hem 
till en och vem 
man kan ringa

En bro från 
barnmorskan 

till BVC-
sjuksköterska 

och social-
sekreterare



Genom den allmänna barnhälsovården identifiera barnfamiljer 

med ekonomiska svårigheter, och skapa en 

kommunikationsväg mellan dem och den kostnadsfria 

kommunala budget- och skuldrådgivningen.



Deltagare: 

• Fem representanter från budget- och skuldrådgivningen

• Sju sjuksköterskor från barnavårdscentraler 

• 19 föräldrar

Sagt av en deltagande förälder: Det var jobbigare än vad jag trodde, att erkänna 

vissa saker liksom. Man har skapat en bild till sjuksköterskorna att allting är okej. Men det 

kändes bättre att det var ute, för nu frågar hon ju också. Hon har lite koll på en, liksom.

Sagt av deltagande sjuksköterska: Det är svårt att ta upp på BVC, men det är viktigt. 

De har ett förtroende för mig. Vi pratar om barnens utveckling och amning. Att då byta och 

gå in på ekonomi är svårt.

Sagt av deltagande rådgivare: Jättebra att man belyser problem som barnfamiljer 

kan ha. Vi som jobbar med det här brinner lite extra för att lyfta att det är inte bara de som 

går på försörjningsstöd som har det ekonomiskt svårt. Det är många andra. Det kanske 

inte syns utåt, att de har svårigheter. 







Nivå av
stress

Tid

Ältande Katastroftänkande Självkritik







Avkastning på investeringar i mänskligt kapital
Doyle et al. 2009






