
Rosenlunds  
Barnhälsovårdsteam
– tidiga insatser för barn till föräldrar med 

alkohol- och drogberoende

Rapport om verksamhetens första år 

Augusti 2015

Anncharlotte Lindfors Ihsan Sarman

Vårdutvecklare, barnsjuksköterska Medicinskt ansvarig barnläkare



”Både mor och far arb
etar  

med sina svårigh
eter, blir varm

 i hjärtat – 

de har föränd
rats så mycket på 6 månader.

Hoppets stjärna 
lyser starkt!”



 ROSENLUNDS BARNHÄLSOVÅRDSTEAM   1

Sammanfattning 
Barn som växer upp med föräldrar som är beroende av alkohol och droger löper hög risk 
att fara illa. Alkohol- och drogmissbruk påverkar föräldrafunktionen och risken för 
omsorgssvikt är påtaglig. Tidigare forskning visar att förekomsten av eget missbruk i 
vuxen ålder var fyr- till sjufaldigt förhöjd hos barn till missbrukande föräldrar och för-
dubblad hos barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Personer med erfarenhet av 
samhällsvård som barn är en extrem högriskgrupp. Därför är samhällets barnavård en 
viktig utgångspunkt för insatser för att förebygga ohälsa och sociala problem i vuxen-
livet. Resultaten pekar på att barn till föräldrar med missbruk och/eller psykisk sjukdom 
bör uppmärksammas tidigt.

I Stockholm bedrivs ett framgångsrikt preventivt arbete inom mödrahälsovården för 
gravida missbrukare sedan mer än 30 år. I mars 2014 startade Rosenlunds barnhälso-
vårdsteam (RBH), med två sjuksköterskor och en läkare för hela Stockholms län. Verk-
samheten är en individuellt anpassad barnhälsovård med frekventa besök i hemmet och 
på mottagningen av sjuksköterska och läkare under barnets första sju till åtta månader. 

 I syfte att kartlägga RBH ś verksamhet från start valdes samtliga barn, med sina mödrar 
och i viss mån fäder, inskrivna på RBH från den 3 mars 2014 till och med den 28 
februari 2015 att ingå i redovisningen och utgöra studiekohorten. Som kontrollgrupp 
valdes en vanlig BVC i Nynäshamn. Data för barnen och mödrarna i RBH framtogs via 
journalgranskning, specifika arbetsblad efter varje besök, semistrukturerade intervjuer 
med föräldrar samt intervjuer med sjuksköterskor och läkare. 

Totalt har 52 barn, mot beräknade 35 barn, skrivits in på RBH under dess första verk-
samhetsår. Samtliga mödrar har en drogberoendediagnos och den psykiska ohälsan är 
hög. Den dominerande drogen var alkohol, följt av blandmissbruk och cannabis. Fem av 
mödrarna behandlades med LARO läkemedel (metadon eller buprenorfin).

Samtal om moderns psykiska hälsa förekommer vid 70 % av samtliga besök, vilket är 
dubbelt så vanligt som i kontrollgruppen. Samtal om faderns psykiska hälsa förekommer 
i 30 % av alla besök där fadern är med, jämfört med kontrollgruppens 22 %. 

Riskfaktorer för ohälsa är vanligt förekommande i denna kohort. Det är mycket vanligare 
att exponeras för nikotin både under graviditet och första tiden efter födelsen, det är 
vanligare att ammas kortare tid, det är vanligare att exponeras för psykofarmaka eller 
potenta läkemedel som opiater och det är vanligare att leva i familjestrukturer som inte 
fungerar optimalt. Stabil och förutsägbar kontakt med sin moder bedömdes att 90 % av 
barnen hade medan endast 52 % av barnen hade en stabil kontakt med sin fader jämfört 
med kontrollgruppens 100 respektive 95 %.

Sjuksköterskorna har varit i kontakt med socialtjänsten kring 56 % av barnen. Totalt 
har 52 % varit föremål för utredning inom socialtjänsten. Drygt en fjärdedel av barnen 
har blivit placerade med insatser från socialtjänsten, varav 71 % placerades inom första 
levnadsveckan.  Merparten av barnen placerades ihop med sin moder. Familjehems-
placering med stöd av LVU, utan förälder förekom hos tre barn.
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Tolv föräldrar har blivit intervjuade efter avslutad tid på RBH. Merparten av föräldrar är 
mycket nöjda och upplever en hög grad av trygghet och tillit men uttrycker en önskan att 
vara inskrivna en längre tid på RBH. 

Efter första årets verksamhet var sju av 17 barn, äldre än åtta månader, fortsatt inskrivna 
på RBH. Orsakerna var oftast en kombination av sociala faktorer som gjorde att över-
lämning till BVC på hemmaplan inte kunde genomföras enligt planering. Vid uppfölj-
ning av de 10 barn som under det första verksamhetsåret överlämnats till annan BVC 
visade det sig att åtta av tio familjer kommer till sin BVC på hemmaplan på avtalade 
tider. Resultat visar att tiden för överlämning måste individualiseras och några av barnen 
behöver finnas fortsatt inskrivna på RBH fram tills barnet börjar i förskolan.

Sjuksköterskorna har känt sig oroliga kring barnets livssituation i varierande grad vid 
65 % av alla besök och vart femte besök bedömdes som svårt/mycket svårt. Sjuksköter-
skorna uttrycker att deras bedömning och oro för att ett barn riskerar att fara illa inte 
uppmärksammas tillräckligt av socialtjänsten. Samarbetsformer mellan RBH och social-
tjänsten behöver utvecklas, dels när misstanke om att barn far illa finns men även för att 
ge ett effektivt föräldrastöd där socialtjänsten och RBH ś insatser kan förstärka varandra.

Barnens hälsa och utveckling, med särskild uppmärksamhet på tidiga tecken på neuro-
psykiatriska tillstånd kommer att följas via regelbundna läkar- och sjuksköterskebesök 
på RBH vid 18 månader samt vid 3, 4 och 5 års ålder. 

För att bättre motsvara de behov som barnen och föräldrarna visar behöver teamet 
kompletteras med socionom och kvalificerad barnpsykologisk kompetens. Kunskaps-
basen om drogernas påverkan under fosterlivet och amning samt dess eventuella långsik-
tiga skadeeffekter utvecklas ständigt vilket i sin tur kräver fördjupning för att utveckla 
arbetsmetoderna och på sikt bygga upp ett regionalt och nationellt kunskapscentrum.
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Inledning
Det är väl belagt att barn som växer upp med föräldrar som är beroende av alkohol och 
droger löper hög risk att fara illa. Alkohol- och drogmissbruk påverkar föräldrafunk-
tionen i hög grad. Risken för omsorgssvikt är påtaglig för barn vars föräldrar har ett 
pågående eller nyligen avslutat missbruk. 

I Sverige bedrivs ett framgångsrikt preventivt arbete inom mödrahälsovården för gravida 
missbrukare i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Målet är tidig upptäckt och adekvat 
stöd till kvinnor som har drogberoende problematik vilket skall leda till undvikande av 
fosterskador. I Göteborg erbjuds även, sedan sju år tillbaka, en specialiserad barnhälso-
vård under barnets första sju månader vilket fram till 2014 varit den enda enheten i sitt 
slag i Sverige. 

I Stockholm har Rosenlunds mödravårdsteam, i samarbete med neonatalvårdssektionen 
och Barnhälsovårdsenhet Syd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, påtalat behovet 
av fortsatt specialiserad barnhälsovård även i Stockholmsregionen. Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting beslutade år 2013 att tillskjuta medel 
för att starta en specifik barnhälsovårdsverksamhet som resulterade i att Rosenlunds 
barnhälsovårdsteam (RBH) startade sin verksamhet 2014. 

Kunskap om vad utvidgat stöd på BVC till föräldrar med missbruksproblem och deras 
barn leder till är bristfällig i Sverige. Det finns likaså knapphändig kunskap om vilken 
insatsmodell som är den mest optimala. Starten av RBH 2014 innebar samtidigt ett unikt 
tillfälle att utvärdera verksamhetens innehåll beträffande dess effekter. RBH har där-
för ansökt om medel från Socialstyrelsen för det ändamålet och den aktuella rapporten 
är resultatet av denna utvärdering under första året med beskrivning av organisation 
och arbetsmodell, barnens utfall, föräldrarnas bakgrund, samarbetsformerna med 
socialtjänst, föräldrars upplevelse samt BVC-sjuksköterskans bedömning av arbetet 
med familjerna inskrivna på RBH.
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Bakgrund
Psykisk ohälsa och missbruk under graviditet  
och spädbarnsperiod
Graviditeten och tiden efter barnets födelse är en unik tidsperiod för familjen då par-
relationen, föräldraskapet och barnets hälsa och utveckling interagerar och har en ömse-
sidig påverkan på varandra. Psykisk ohälsa och missbruk riskerar att påverka denna 
process negativt. Det är också en period när spädbarnet är totalt beroende av sin omvärld 
och strukturer runt familjen1.

Forskningen har under de senaste åren alltmer fokuserat på hur barnet påverkas av stress 
och ångest hos mamman under graviditeten2. En studie från Storbritannien, omfattande 
cirka 7000 kvinnor, har visat att långvarig stress och ångest hos kvinnan under graviditeten 
ökar risken för kognitiva och emotionella problem hos barnet. Stress och oro mättes under 
graviditeten och två månader efter födelsen. Studiens parametrar var kontrollerade för 
socioekonomiska faktorer, rökning, alkohol samt depression och ångest efter förlossningen. 
Ångest i sen graviditet visade sig fördubbla risken för hyperaktivitet och svårigheter med 
uppmärksamheten hos pojkar vid fyra år och hos både pojkar och flickor vid åtta års ålder. 

Risken för att utveckla depression beräknas var mellan åtta till 10 % postnatalt. 
Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) är i både svenska och internationella 
studier en väl beprövad metod för att tidigt identifiera depressiva symtom hos fram för 
allt nyblivna mödrar3 men är även i svenska studier prövad på nyblivna fäder4. De faktorer 
som hade starkast samband med depressionssymtom hos papporna var; problem i par-
relationen, mindre stöd än förväntat från partnern, tidigare depression och två eller fler 
stressfyllda händelser under de senaste 12 månaderna5.

Tidigare studier har försökt belysa effekterna för barn som växer upp med en eller båda 
föräldrarna som har missbruksproblematik. Resultaten visar att barn riskerar att skadas 
om aktivt missbruk pågår under graviditeten, med kvarstående medicinska konsekvenser 
upp i vuxenålder6. Det finns forskningsstöd för att tidigt insatta intensiva stödåtgärder 
under graviditeten skyddar fostret från att skadas allvarligt. Erfarenheter från Sverige 
visar att gravida kvinnor med missbruksproblematik har stora behov av stöd inom olika 
områden. De behöver kvalificerat stöd från yrkesgrupper med beroende- och social kurativ 
kompetens med tätare uppföljning än vad vanliga mödrahälsovården kan erbjuda7.  

1Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., Mothander, PR,. (2008) Anknytningsteori i praktiken. Natur och Kultur, Stockholm 

2 O Ćonnor, T.G., Heron, J., Golding, J., Beveridge, M., Glover, V., (2002) Maternal antenatal anxiety and children ś behavioral/
emotional problems at 4 years. Br. J. Psychiatry, 180, 505-508

3 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) En litteraturöversikt 2011 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011

 4 Depressive symptoms in new first-time fathers: associations with age, sociodemographic characteristics, and antenatal 
psychological well-being.Bergström, M. Birth. 2013 Mar;40(1):32-38. 

5 Massoudi,P. Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period – prevalence,correlates, identification, and support. 
2013. Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet.

6 Backett-Milburn (2008), Challenging Childhoods: Young people’s accounts of ‘getting by’ in families with substance use problems. 
Childhood, 2008; 15: 461-479

7 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård: vägledning för socialtjänstens och hälsovårdens verksamhet för personer 
med missbruks- och beroende problem. Socialstyrelsen 2007
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Kvinnors erfarenheter av stöd från Hagateamet i Göteborg har publicerats i en rapport 
2012 där man funnit att det stöd som erbjuds är utformat i enlighet med vad forskning 
inom området beskriver som verksamt8. 

Socialhögskolan vid Stockholms universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen genom-
fört en registerstudie på Socialstyrelsens hälsodataregister; patientregistret (PAR), 
medicinska födelseregistret(MFR), läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret. Resul-
tatet visar bland annat att risken för barn till mödrar med psykiatrisk diagnos/användning 
av psykofarmaka att avlida i SIDS (plötslig spädbarnsdöd) var nästan dubbelt så hög 
som den var för barn till mödrar utan diagnos/ läkemedel9. En nyutkommen rapport 
från projektet ”Barn som anhöriga”, belyser hälsa och social situation för unga vuxna i 
åldern 30–35 år vars föräldrar vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk 
sjukdom under barndomen. Resultatet visar att förekomsten av eget missbruk var fyr- 
till sjufaldigt förhöjd hos barn till missbrukande föräldrar och fördubblad hos barn till 
föräldrar med psykisk sjukdom. Barn till mödrar med ett alkoholmissbruk var förknip-
pat med mer ohälsa i vuxen ålder än barn till fäder med alkoholmissbruk. Personer med 
erfarenhet av samhällsvård under barndomen identifierades som en extrem högrisk-
grupp med höga nivåer av dödlighet, psykisk ohälsa, eget missbruk, kriminalitet, för-
sörjningsstöd och låg förvärvsaktivitet. Därför är samhällets barnavård en viktig ut-
gångspunkt för insatser för att förebygga ohälsa och sociala problem i vuxenlivet. Den 
mycket höga förekomsten av psykisk ohälsa har sannolikt i många fall haft tydliga före-
bud under uppväxtåren. Resultaten pekar därför på att dessa barn bör uppmärksammas 
av dem som vårdar deras föräldrar för olika former av stöd10.

Utvidgat föräldrastöd
Mödra- och barnhälsovården i Sverige utgör en unik arena för tidiga preventiva insatser 
och når så gott som samtliga gravida kvinnor och förskolebarn. Dock visar resultatet 
från en avhandling från 2012 att barnhälsovårdens insatser är relativt likartade oavsett 
behov hos barn och föräldrar. Barn som lever i svåra livssituationer är ofta i behov av 
mer omfattande hälsovård än vad barnhälsovården erbjuder11.

Kunskaperna i Sverige om vad utvidgat stöd på BVC till föräldrar med missbrukspro-
blem och deras barn leder till är knapphändiga. Även svensk forskning om kombinationen 
missbruk och föräldraskap är sällsynt. I den mån den finns handlar den till stor del om 
kvinnors föräldraskap12 men med begränsade kännedom om missbrukande kvinnors 

8 FoU i Väst Rapport 4: 2012

9 Thulin, A-B,( 2014), PM Att upptäcka och stödja alkoholskadade barn, Socialstyrelsen 10 Hjern, A., Arat,A., Vinnerljung,B,. (2015) Att 
växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom– hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Rapport 4 från 
projektet ”Barn som anhöriga” från CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet

11 Vallby, T.,(2012) Lika för alla?: Social position och etnicitet som determinanter för amning, föräldrars rökvanor och kontakter med 
BVC, Uppsala Universitet, diss

12 Andersson B, Bangura Arvidsson M, Rasmusson B, Trulsson K. Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete.  
Nordisk Alkohol och narkotika tidskrift. Vol 23, 2006
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13 Trulsson K,  Segraeus V. Kvinno och barnperspektiv på insatser inom missbruks- och beroendevården. Missbruket, kunskapem, 
vården- Missbruksutredningens forskningsbilaga. SOU 2011:6.2011

14 http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/ADHD/15 Larsson Jan-Olov, Aspects of Health Surveillance at Child 
Welfare Centres. Diss, Karolinska Institutet; 1996. 

16 Aurelius, G. Nordberg, L. Home visiting to families with a newborn child. Scand J Prim Health Care 1994;12:106-113.

17 Kendrick D, Elkan R, Hewitt M, Dewey M, Blair M, Robinson J, Williams D, Brummell K. Does home visiting improve parenting  
and the quality of the home environment? A systematic review and metaanalysis. Arch Dis Child 2000;82:443-451.

18 Olds DL, Kitzman H, Hanks C. Cole R. Anson E. Sidora_Arcoleo K, Luckey DW, Henderson CR, Holberg Jr, J. Tutt RA, Stevenson AJ, 
Bondy J. Effects of Nurse Home Visiting on Maternal and Child Functioning: Age-9 Follow-up of a Randomized Trial. Pediatrics 
2007;120:e832-e845.

19 Aronen ET, Arajärvi T. Effects of Early Intervention on Psychiatric Symptoms of Young Adults in Low-Risk and High-Risk Families. 
American Journal Orthopsychiatry 2000;70(2): 223-232.

behov av förebyggande samt behandlande insatser13. Hos personer med missbruk finns 
en ökad förekomst av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska tillstånd. Detta i sig 
kan medföra svårigheter att anpassa sig till ett nyfött barns behov av ett lyhört föräldra-
skap med förmåga att tyda subtila signaler, skapa lugn och stabilitet. Ångest och stark 
oro är vanligt förekommande både hos föräldrar med neuropsykiatriska tillstånd och 
hos personer med missbruk14. 

Utvidgat hembesöksprogram
Det utvidgade barnhälsovårdsprogrammet som erbjuds på Rosenlunds barnhälsovårds-
team bygger på en specialiserad, utökad och individuellt anpassad barnhälsovård under 
barnets första sju levnadsmånader och därefter uppföljande kontakt fram till barnet 
börjar i skolan. Verksamheten omfattar ett utökat hembesöksprogram vid åtta tillfällen. 
Ytterligare hembesök görs vid behov. 

Tidigare svenska studier har visat att hembesök ger en utmärkt möjlighet att kunna 
identifiera familjer som behöver extra stöd15 och att tidigt kunna identifiera riskbarn16. 

Hembesök kan ha olika syften, dels som i den svenska modellen, där BVC är en del av 
den generella servicen, dels som en riktad interventionsmetod17 som beskrivits i fram-
för allt internationella studier. I en longitudinell amerikansk studie fann man efter 15 
års uppföljning gynnsamma effekter på familjeplanering, barnmisshandel och försum-
melse, social utsatthet, mödrars kriminalitet och missbruk18. I Finland har 160 familjer 
följts under 20 år med ett särskilt hembesöksprogram som handlar om bland annat 
gränssättning, barnens självständighetsutveckling och deras relation till föräldrarna. 
Vid uppföljningen fann man färre psykiska problem hos barn som fått del av hembe-
söksprogrammet oavsett om barnen kom från en låg- eller högriskmiljö19. I Sverige 
saknas studier av ett utökat hembesöksprogram motsvarande de stora studierna i USA 
och Finland.

Syfte
Syftet med denna utvärdering är att kartlägga RBH’s verksamhet från start och därige-
nom vidareutveckla den specialiserade barnhälsovårdverksamheten för barn till för-
äldrar med drogberoende.
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Metod
Alla barn och föräldrar inskrivna på RBH från verksamhetsstarten 2014 03-03 till och 
med 2015 03-02 valdes att ingå i redovisningen och utgör studiekohorten. 

Som kontrollgrupp valdes en vanlig BVC i Nynäshamn där fem BVC-sjuksköterskor 
ombads att under februari 2015 fylla i ett arbetsblad, efter varje besök, på alla barn som 
var sex månader och yngre. De bedömde familjernas psykosociala villkor med särskilt 
fokus på barnens relation till sina föräldrar.

För bedömning av vissa riskfaktorers betydelse för barnens hälsa i relation till riksge-
nomsnittet jämfördes data från Socialstyrelsen vad gäller exponering för rökning samt 
duration av amning och uppgifter från Medicinska födelseregistret.

Data för barnen och mödrarna i RBH togs fram via journalgranskning där förbestämda 
parametrar inhämtades. Specifika arbetsblad från varje besök ifylldes löpande av sjuk-
sköterskan. Semistrukturerade intervjuer med föräldrar samt intervjuer med sjukskö-
terskor och läkare på RBH samt chefsbarnmorska på Rosenlunds mödravårdsteam utför-
des av vårdutvecklare från Barnhälsovårdsenhet syd. Data kodades efter avidentifiering 
och registrerades i databasen ”Easy research”, skapad för ändamålet. 

För utvärderingen valdes två huvudfokus, beskrivning av RBH ’s verksamhet samt 
beskrivning av medicinska och sociala faktorer och insatser som kan påverka barns 
levnadsvillkor genom kartläggning av; 

• demografiska data för barn och föräldrar

• medicinska data för barn

• diagnoser för psykisk ohälsa för mor

• sjuksköterskans insatser samt tidsåtgången för hembesök till enskilda familjer

• sjuksköterskans hälsosamtal vid besöken

• familjers följsamhet och tillfredsställelse till ett utökat barnhälsovårdsprogram 

• sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med det utökade BHV-programmet

• familjernas kontakt med BVC på hemmaplan efter 8 månaders ålder

Etiska överväganden
Ingen ansökan om etisk prövning gjordes då utvärderingen ansågs vara en kvalitets-
uppföljning för att kvalitetssäkra verksamheten och utveckla arbetsmetoder då tidigare 
erfarenheter saknades. RBH består av tre personal som arbetar nära varandra och infor-
mation som tas upp om barnen och föräldrarna ingår i sedvanligt kliniskt arbete med 
gällande sekretess inom vården.

För fortsatt uppföljning av barnens hälsa och utveckling kommer ansökan att skrivas 
för etiskt prövning.
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Resultat
Verksamhetsbeskrivning
I Stockholm erbjuds sedan lång tid tillbaka på Rosenlunds Mödravårdsteam, en hög-
specialiserad mödravård till gravida kvinnor boende i hela länet och som har ett aktuellt 
eller tidigare alkohol- eller drogberoende. Organisatoriskt ligger teamet under Beroende-
kliniken och arbetar i samverkan mellan barnmorskor, psykiater, obstetriker och socio-
nomer. 

Sedan mars 2014 erbjuder RBH det nyfödda barnet tillsammans med dennes föräldrar 
specialiserad barnhälsovård. Denna vård innebär utökad och individuellt anpassad 
barnhälsovård i hemmet och på mottagningen under barnets första sju levnadsmånader. 
Uppföljning efter detta sker i nära samverkan med barnavårdscentral nära hemmet. 
Fram till barnet börjar skolan kommer enheten att erbjuda en individuellt anpassad 
uppföljning av barnet genom regelbundna undersökningar av barnläkare. 

Verksamheten är samlokaliserad med Rosenlunds Mödravårdsteam och är organisa-
toriskt knuten till neonatalvårdsenheten på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset. 
RBH är öppet dagtid måndag-fredag och bemannas i dagsläget av 1,9 heltidstjänst 
barnsjuksköterska och en barnläkare på halvtid. Därutöver anlitas sjukgymnast på 
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset på konsult basis.

RBH erbjuder barnhälsovård med specialiserad och tvärprofessionell kompetens.  
Teamets arbete innehåller:

• Kontakt med familjen under graviditeten vid ett eller flera tillfällen

• Besök på BB av BVC-sjuksköterska

• Specialiserad, utökad och individuellt anpassad barnhälsovård under barnets  
första sju levnadsmånader. Verksamheten bygger på ett utökat hembesöks-
program vid åtta tillfällen och fler vid behov. Därutöver kommer familjen  
till RBH för vaccinationer och mottagningsbesök

• Klinisk uppföljning av barnet hos barnläkare från nyföddhetsperioden fram till 
sex månaders ålder. Därefter planeras för strukturerade barnläkarundersökningar 
från 18 månaders ålder till skolstart. Barnen erbjuds totalt nio läkarundersökningar 
fram till skolstart och fler vid behov

• God tillgänglighet på telefon och möjlighet till påminnelse via SMS

• Uppföljning efter sju månaders ålder sker i nära samverkan med ordinarie  
barnavårdscentral ett gemensamt hembesök eller besök på ordinarie BVC  

• Enheten verkar för att bygga upp ett kunskapscentrum och fungera som konsult 
och handledare för personal verksamma inom mödra- och barnhälsovården i 
Stockholms län.
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Studiekohortens beskrivning
Studiekohorten bestod av 51 familjer med 52 barn (1 tvilling par) som har skrivits in på 
RBH. Detta var en ökning med 50 % mot planerade 35 barn under första året (bilaga 
1). Av de 52 inskrivna barnen var 61.5% pojkar och 38.5 % flickor. Jämförande könsför-
delning i riket för 2013 var 51.4 % för pojkar och 48.6 % för flickor20 .

Första kontakten med modern eller båda föräldrarna initierades oftast av specialist-
mödravården, i de flesta fall redan under graviditeten, genom ett möte med RBH teamet. 
Föräldrarna informerades om verksamheten av BVC-sjuksköterskan och tät kontakt i 
hemmiljö erbjöds från födelsen tills barnet var cirka sju månader. 

Majoriteten av mödrarna (90 %) kom från Rosenlunds mödravårdsteam. Fyra mödrar 
(8 %) hänvisades från Maria Capio beroendeklinik. Kontakt med en moder (2 %) 
etablerades på initiativ från barnsjukvården, (figur 1).

Figur 1. Familjernas kontaktväg till RBH i procent

I en intervju med chefsbarnmorskan på Rosenlunds mödravårdsteam framkom det att 
så gott som alla mödrar har tackat ja till barnhälsovård på RBH. Endast två mödrar 
som födde barn i samband med att RBH startade har tackat nej till deltagande. Därutöver 
fanns ett barn som placerades i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) utanför 
länet och därför inte erbjöds kontakt med RBH.

Antal barn som blev aktuella för inskrivning på RBH per månad har varierat mellan ett 
till åtta med ett medeltal på drygt fyra barn per månad.

20 Medicinska födelseregistret 2013

%
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I enlighet med programmet skall barnen skrivas ut från RBH till BVC på hemmaplan 
vid cirka sju månaders ålder. Överföringen sker via ett, eller vid behov, flera möten 
mellan barn, föräldrar, sjuksköterska från RBH och BVC-sjuksköterska på ordinarie 
BVC. Dessa möten sker i hemmet eller på nya BVC. Efter första årets verksamhet var 
sju av 17 barn, äldre än åtta månader, fortsatt inskrivna på RBH. Orsakerna var oftast 
en kombination av bostadslöshet, hög grad av social oro samt återfall av missbruk hos 
en av föräldrarna.  För fem av de sju barnen fanns en plan för överlämning till annan 
BVC. Två av barnen fortsätter sin kontakt med RBH tills vidare, (tabell 1).

 Antal barn

Alla inskrivna  52

Fortsatt inskrivna februari 2015 39

varav > 8 månader gamla 7

Utskrivna till annan BVC februari 2015 12

varav

– Enligt programmet 9

– Enligt föräldrar önskemål 2

– LVU utanför länet 1

Avliden  1

Tabell 1. Antal inskrivna och utskrivna barn den 28 februari 2015

Familjens boende 
Barnen som skrevs in på RBH bodde utspridda i länet, (figur 2). Boende adresserna 
fördelade sig mellan 20 olika stadsdelar/kommuner och RBH teamets hembesök skedde 
därför i olika väderstreck i Stockholm. Flest familjer är bosatta i Stockholms kommun.
 

Figur 2.  Fördelning av barnens mantalsskrivningsadresser inom Stockholms län

Bostadslöshet var en faktor som 17 av mödrarna (33.3 %) hade att förhålla sig till under 
graviditeten.  Efter födelsen bodde några av dessa kvinnor i tillfälliga bostäder ordnade 
av socialtjänsten. Exempel på dessa var utredningshem, jourlägenhet, träningslägenhet, 
vandrarhem, hotellhem eller liknande. Dessa boenden utmärktes ofta av trångboddhet, 
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avsaknad av plats för barnvagn, ej lämpade för krav på optimal barnsäkerhet, avsaknad 
av bra möjligheter till att laga mat, avsaknad av egen toalett/dusch

Barnen
Barnens hälsa vid födelsen
Som det framgår i tabell 2 mådde samtliga barn bra vid födelsen och ingen hade syrebrist 
(APGAR < 7 poäng vid 5 minuter). Inget barn var tillväxthämmat och födelsevikten för 
samtliga barn var över 2500 gram (vikt gräns för intrauterin tillväxthämning för barn 
födda i fullgången tid). Endast ett barn var prematurfött i vecka 35, motsvarande en andel 
på 2 % att jämföra med 3.7 % för prematura barn födda i vecka 33-36 för hela riket21. 

   

Barnens utfall Förstföderskor Omföderskor Total  

Födelsevikt (g); medel ± SD 3369 ± 491 3404 ± 630 3379 ± 531

Födelselängd (cm); medel ± SD 49.5 ± 2 49 ± 2.3 49.4 ± 2.1

Huvudomfång (cm); medel ± SD 34.6 ± 1.3 34.4 ± 2 34.5 ± 1.5

Prematur börd (n) 0 1 1

Antal barn med FV 

>4000 g 3 4 7

3500-4000 g 7 2 9

3000-3499 g 17 4 21

2500-2999 g 9 6 (en tvilling) 15 (en tvilling)

< 2499 g 0 0 0 

Tabell 2.  Barnens vikt, längd och huvudomfång samt prematuritet vid födelsen fördelat på först-   
 föderskor och omföderskor

Fyra barn utvecklade abstinens efter födelsen. Dessa barn var exponerade för opiater 
pga. mödrarnas LARO (Läkemedels Assiterad Rehabilitering vid Opiatberoende) 
behandling under graviditeten. Tre mödrar behandlades med buprenorfin och en med 
metadon. Två av barnen utvecklade så pass mycket symptom att de avgiftades med 
Morfinlösning medan två visade måttliga symptom och behövde inte behandlas med 
läkemedel. Ytterligare två barn vårdades på neonatalavdelning, ett barn på grund av 
Trisomi 21 och ett barn på grund av prematuritet i vecka 35. De övriga barnen vårdades 
på BB tillsammans med sina respektive mödrar. 

Ett barn i ett tvillingpar dog i plötslig spädbarnsdöd vid tre månaders ålder och ett barn 
utreddes på barnkliniken vid några veckors ålder på grund av attacker av andnings-
uppehåll, utan att någon somatisk sjukdom kunde hittas.

21 Medicinska födelseregistret 2013
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Amning
Andel barn som ammades helt eller delvis vid en veckas, två månaders respektive fyra 
månaders ålder visade stora skillnader jämfört med förhållandena i riket22. Av barnen 
som var inskrivna på RBH var det 81 % mot rikets 97 % som ammades helt eller delvis 
vid en veckas ålder. Andelen barn som ammades sjönk till 50 % (86 % i riket) vid två 
månaders ålder och till 30 % (75 % i riket) vid fyra månaders ålder.  Andelarna baserar 
sig på 52, 46 respektive 34 barn eftersom de barn som föddes i slutet av studieperioden 
inte ännu uppnått två respektive fyra månaders ålder vid rapporteringen, (figur 3).

Figur 3.  Andel (%) barn som ammas helt och delvis vid 1 vecka (v), 2 och 4 månaders (m) ålder på 
 RBH jämfört med barn födda 2013 i riket

Exponering för nikotin
Uppgifter om fostrets exponering för nikotin under graviditet hämtades från de svar 
som mödrarna uppgav på barnmorskans fråga vid inskrivning på mödravården. Upp-
gift saknades i 7 fall. Bland de 44 kvinnor där uppgifter fanns att inhämta, var det 29 
kvinnor (66 %) som rökte och 15 kvinnor (34 %) var nikotinfria. I riket var det 5.6 % 
som rökte under graviditeten. Uppgifter om cigarett rökning efter förlossningen häm-
tades från barnhälsovårdsjournalen. Tjugotvå av mödrarna till barnen i RBH (43.1 %) 
uppgav att de rökte under perioden noll till fyra veckor efter barnets födelse. Uppgift 
saknades i ett fall. Motsvarande andel för mödrar i riket för 2013 var 4.6 %, (figur 4). 

22 Socialstyrelsen, 2014
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Figur 4.  Andel barn inskrivna i RBH som exponerades för nikotin av modern under graviditet resp.  
 i sin hemmiljö vid 0-4 veckors ålder i jämförelse med riket 2013

Bedömning av motorik och psykiska hälsa 
För att upptäcka eventuella effekter på barnens psykomotoriska utveckling efter 3 
månaders ålder har bedömningsinstrument ”Hammersmith Neonatal Neurological 
Examination, 0-24 månader” samt ”AIMS, Alberta Infant Motor Scale” prövats på 
cirka 25 barn vid 3-4 månaders ålder av en och samma sjukgymnast. Resultaten är 
ännu inte klara och utvärdering av metodens validitet är ännu inte påbörjad.

Sjuksköterskorna på RBH har utbildats i metoden ”Alarm Distress Baby Scale, 
ADBB” för att kunna bedöma spädbarnens kommunikation och eventuella avvikande 
beteende. Instrumentet har inte under första verksamhetsåret tillämpats i kliniskt 
arbete. 

Bedömning av kontakt mellan föräldrar och barn
Utvärdering av barnens kontakt med sina föräldrar presenteras i tabell 3. Redovis-
ningen har baserats på gemensamma tolkningar av barnsjuksköterska och barnläkare 
utifrån de uppgifter som föräldrarna har lämnat till sjuksköterskan och som har obser-
verats över tid. Analysen utgick från barnets kontakt med sin mor respektive sin far 
oberoende om föräldrarna var sammanboende eller inte. Frågan ”om barnet hade 
kontinuerlig tillgång till sin mamma respektive till sin pappa” ställdes och svaren 
fördelades till 3 kategorier vilka definierades som: 

1. Stabil kontakt (dvs. kontinuerlig kontakt utan så kallad ”av och på” förhållande) 

2. Kontakt finns men är instabil

3. Ingen varaktig kontakt 
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De 52 barnen inskrivna i RBH jämfördes med 62 barn födda i augusti och 
september 2014 och var inskrivna på Nynäshamns BVC.
  
 Moder  Moder Fader Fader

 RBH (%) Nynäshamn (%) RBH (%) Nynäshamn (%)

Stabil kontakt  90 100 52 95

Kontakt finns men 
är instabil 8 0 27 2

Ingen varaktig 
kontakt 2 0 21 3

Tabell 3.  Skattning av stabilitet i barnets kontakt med sin moder respektive fader jämfört med 
 barn inskrivna på Nynäshamns BVC, resultaten anges i %

Kontakt med socialtjänsten
Sjuksköterskorna har, utifrån de enskilda barnens behov, haft ett omfattande samar-
bete med socialtjänsten. Som det framgår i tabell 4 har RBH teamet varit i kontakt 
med socialtjänsten kring 29 barn (56 %). Totalt har 27 barn (52 %) varit föremål för 
utredning inom socialtjänsten. Av dessa har RBH gjort orosanmälan till socialtjänsten 
i enlighet med 14 kap. 1 § SoL på 14 barn (27 %). 

Personalen på RBH har deltagit i nätverksmöte med socialtjänst och andra behand-
lingsinstanser kring 20 barn (38 %).
  
Kontakt med socialtjänst/Insats  Antal barn  Andel barn (%)

Ingen kontakt    23  44

Kontakt med socialtjänst   29 56

Barnavårdsutredning   27 52

Orosanmälan av RBH   14 27

Nätverksmöte RBH/soc   20 38

Placerad av socialtjänsten   14  27

Tabell 4.  Andel (%) barn som haft kontakt med och har insatser från socialtjänsten 
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Totalt har 14 barn (27 %) blivit placerade med insatser från socialtjänsten. Av dessa 
placerades 10 barn (71 %) inom första levnadsveckan. Tvångsvård förekom i tre fall 
(6 %) i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) där barnen placerades i familjehem 
utan sina föräldrar och 11 barn (22 %) placerades tillsammans med sina mödrar på ett 
utrednings- eller behandlingshem eller i stödboende. Detaljer i varje enskild fall pre-
senteras i tabell 5.

 Drog-  Ålder Placering Föräldrars Förlopp 
 kategori  vid plac.  närvaro 
 (moder)   

Flicka 1 Opiater 1 mån Jourhem Utan förälder Familjehemsplacerad  
     vid 6 m ålder

Flicka 2 Cannabis 5 dgr Jourhem Mor till separat  Barn, mor, far
    behandlingshem utredningshem vid  
     5 m ålder

Pojke 3 Blandmissbruk  5 dgr Utrednings- Mor, far och barn Mor, barn eget bo
   hem tillsammans ende, 2,5 m ålder

Pojke 4 Opiater 7 mån Behandlings Mor och barn Mor, barn forts
   hem tillsammans behandlingshem

Pojke 5 Alkohol, central  4 dgr Utrednings- Mor och barn Jourhem mor och

 stimulerande  hem tillsammans barn, 1 m ålder

Flicka 6 Amfetamin 5 dgr Utrednings- Mor och barn Mor, barn till stöd-
   hem tillsammans boende, 2 m ålder

Flicka 7 Alkohol 5 dgr Skyddat  Mor och barn Forts skyddat
   boende tillsammans boende vid 3 mån   
     ålder

Flicka 8 Cannabis 5 dgr Utrednings- Mor, far och barn Vandrarhem, mor, 
   hem  barn, 2 m ålder

Pojke 9 Cannabis 5 dgr Utrednings- Mor och barn  Forts vid 2 m ålder 
   hem  

Pojke 10 Opiat 5 veck Utrednings- Mor och barn Forts vid 2 m ålder
   hem  

Flicka 11 Alkohol 4 dgr Hotellhem  Mor och barn Jour lgh mor, barn 
     1 m ålder

Flicka 12 Blandmissbruk 5 mån Mormor Barnet Forts vid 8 m ålder

Pojke 13 Cannabis 7 dgr Utrednings- Mor, far och barn Mor, far, barn, egen
   hem  bostad, 3 m ålder

Pojke 14 Blandmissbruk 4 dgr Familjehem Mor, far och barn Forts vid 1 m ålder

Tabell 5.  Beskrivning av förlopp för barnen som är placerade av socialtjänsten
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Mödrarna  
Mödrarnas bakgrund och förlossningsutfall fördelade för först- och omföderskor 
presenteras i tabell 6. Medelåldern för mödrarna var 28.8 år (intervall 19-42 år), något 
lägre än medelåldern för gravida kvinnor i riket på 30.3 år23. Andelen kvinnor som 
var under 25 år i denna population var 23.5 % (12 mödrar) att jämföra med 15 % för 
riket. Av mödrarna var 36 förstföderskor och 15 omföderskor. Tio av mödrarna var 
bärare av hepatit C och en av HIV.

Förlossningsutfall
Andelen mödrar som förlöstes med kejsarsnitt var 27 % att jämföra med 17 % för 
riket. Det var de planerade kejsarsnitten som förekom dubbelt så ofta jämfört med 
riksgenomsnittet. Andelen akuta kejsarsnitt var däremot jämförbar med riksgenom-
snittet. Andelen kvinnor som förlöstes med sugklocka var 7.8 % att jämföra med nära 
10 % av samtliga förlossningar som avslutas med sugklocka i Sverige24. 

Mödrarnas bakgrund  Förstföderskor Omföderskor Total

Antal (n) 36 15 51

Ålder (år); medel ± SD; median 27.2 ± 5.7; 26,5 32.9  ± 5.3; 32 28.9 ± 6.1; 29

Bärarskap Hepatit C; n (%) 6 (16.7) 4 (26.7) 10 (19.6)

Bärarskap HIV; (n)  1 0 1

Förlossningsdata

Förlossning SÖS; n (%) 27 (75) 12 (80) 39 (76.5)

Förlossning annat sjukhus; n (%) 9 (25) 3 (20) 12 (23.5)

Vaginal förlossning (n) 24 (47) 9 (18) 33 (65)

Förlossning med sugklocka; n (%) 3 (8.3) 1 (6.7) 4 (7.8)

Planerade kejsarsnitt; n (%) 5 (13.9) 4 (26.6) 9 (17.6)

Akuta kejsarsnitt; n (%) 4 (11.1) 1 (6.7) 5 (9.8)

Gestations ålder (vecka); medel 39.9 ± 1.3 39.1 ± 1.6 39.6 ± 1.4

Tabell 6.  Mödrarnas bakgrund och förlossningsdata

23 Medicinska födelseregistret 2013

24 Medicinska födelseregistret 2013
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Mödrarnas drogberoende 
Moderns drogberoende kategoriserades till en huvuddrog utifrån anamnesen som hon 
har lämnat vid inskrivningen till mödravården samt efter diskussion med beroende-
läkaren i mödrahälsovårdsteamet. I de fall flera droger förekom i ungefärlig lika stor 
omfattning kategoriserades det som blandmissbruk. Resultatet presenteras i figur 7. 
Den dominerande drogen var alkohol (20 mödrar, 39 %), följt av blandmissbruk (12 
mödrar, 24 %) och cannabis (8 mödrar, 16 %). Fem (10 %) av mödrarna behandlades 
med LARO läkemedel (metadon eller buprenorfin).

Figur 7.  Klassificering av mödrarnas huvudsakliga drogberoende i antal individer

Tidpunkten för droganvändning varierade mellan olika individer.  För somliga kvinnor 
låg den längre bak i tiden men för andra pågick den under aktuell graviditet. Trettionio 
procent av mödrarna var drogfria under hela graviditeten.  Drogintaget för resten av 
kvinnorna, 61 % pågick olika lång tid i graviditeten, och exponerade därmed fostren 
olika länge, figur 8. Av totalt fem kvinnor, som behandlades med LARO läkemedel, 
var tre stabila men två hade tagit andra droger vid sidan om.

Figur 8.  Droganvändning under aktuell graviditet i antal (Trim= 13 veckor)
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Ingen systematisk uppföljning av föräldrarnas alkohol- eller droganvändning under 
spädbarnsperioden gjordes av RBH. Däremot förekom samtal med modern om alkohol 
och droger vid 30 % av alla besök, vilket illustreras med några exempel från arbets-
bladen som sjuksköterskorna fyllt i efter varje besök;

”Mor tagit ett återfall när barnet var ca 1 månad. Nu mer motiverad att få  
hjälp med droger samt för sin psykiska hälsa”

”Blir förvånad över hur öppna de är, ringde själv och berätta om att mor har 
sug, meningslöst, ångest”

”Mor och far druckit under helgen, misshandel, socialtjänst inkopplad”.

Psykisk ohälsa
Uppgifter om mödrarnas psykiska ohälsa innan graviditet med kända neuropsykia-
triska eller psykiatriska diagnoser och som framgick i mödravårdsjournalen presenteras 
i figur 9. De förekommande diagnoserna klassificerades till olika kategorier efter att 
de kodades anonymt. Presentationen syftar till att ge ett underlag för fördelningen av 
psykisk ohälsa i denna kohort. 

Nitton av mödrarna (37 %) hade två eller flera diagnoser samtidigt. Den dominerande 
diagnoskategorin var ”depression och/eller ångest” (45 %) efterföljd av diagnos kategorin 
”ADHD” (31 %). Ytterligare två kvinnor uppgav att de själva trodde sig ha ADHD på 
grund av egna symptom och förekomst av ärftlighet i familjen. Diagnoskategorin 
”självskada/suicid” förekom i nära 16 % av fallen där fem kvinnor hade tidigare i sina 
liv gjort allvarliga suicidförsök. Diagnos ”Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)” före-
kom hos 16 % av mödrarna. Hos ca 28 % förekom andra psykiatriska diagnoser som 
bipolaritet, Asperger syndrom, emotionell instabil personlighet, borderline personlighet, 
antisocial personlighet, schizotyp personlighetsstörning. Hos 39 % av mödrarna fanns 
ingen fastslagen psykiatrisk diagnos men 28 % behandlades med någon typ av psyko-
farmaka, varav sex % med läkemedel mot ADHD och 22 % med antidepressiva läke-
medel. Samtliga mödrar hade en drogberoendediagnos enligt ICD 10 kodning F10-F15 
och F19 vid sidan av sin psykiatriska diagnos.

Figur 9.  Andel (%) mödrar med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser
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Fäderna
För 41 av de 52 barnen var faderskapsförhållanden kända. Däremot saknades uppgifter 
om pappans fysiska eller psykiska hälsa innan och/eller under graviditet och späd-
barnsperiod i både mödra- och barnhälsovårdsjournalen. 

Redovisning av RBH;s arbete 
Besök i hemmet och på mottagningen 
I det specialiserade programmet på RBH planerades totalt åtta hembesök av sjukskö-
terskan varav tre tillsammans med läkare och fler vid behov. Oftast erbjuds cirka ett 
hembesök per vecka av sjuksköterskan under barnets första fem veckor därefter indivi-
dualiseras hembesöken och varvas med mottagningsbesök. Modern har som regel egna 
besök på mödravården och beroendeenheter som kombineras med besök på RBH.

Kort tid efter att RBH startade visade det sig att tre läkarbesök i hemmiljö var svårt att 
hinna med på grund av för lite läkartid. Den första läkarundersökningen har prioriterats 
i hemmet för alla barn. Utifrån familjens behov och mottagningens möjligheter har 
övriga läkarbesök enligt programmet skett på mottagningen eller i hemmet. Bered-
skap och tillgänglighet till extra barnläkarkontakt på mottagningen och per telefon 
har varit god, vilket uppskattats av många familjer som illustreras med nedanstående 
kommentar av några föräldrar.

”Tänk att vi har en egen barnläkare….”

”Jag har fått så mycket beröm, han sa att jag utvecklats så mycket…..”

Rutiner för registrering av besök var vid verksamhetsstart inte tydliga, varför det 
totala antalet besök är fler än vad som redovisas nedan. Av de registrerade besöken 
skedde merparten, 53 %, i hemmet, totalt har 271 hembesök registrerats av sjukskö-
terska varav 38 tillsammans med läkare, (figur 10).  På mottagningen, som utgör 36 % 
av besöken fanns 172 besök registrerade på sjuksköterska, varav 67 tillsammans med 
läkare. Drygt 11 % av besöken skedde på annan plats än i hemmet såsom på utrednings-
hem, utslussningshem, hotellhem, vandrarhem, jourhem, mor och farföräldrars hem, 
hos socialtjänsten och på annan BVC.

Figur 10.     Andel (%) besök i hemmet, på mottagningen och på annan plats
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Vid de enskilda mötena var alltid sjuksköterskan med och vid 17 % av besöken deltog 
en läkare (figur 11). Modern var med på så gott som alla besök, fadern deltog i drygt en 
tredjedel av besöken.  Tjänsteman från socialtjänsten, utredningshem, familjehem etc. 
deltog i nio procent av besöken. Annan närstående till familjen fanns med i åtta procent 
av besöken. Totalt innebar det att vid många av besöken fanns flera professionella med, 
vilket ställde stora krav på sjuksköterskor, läkare och familjer.
 

Figur 11.  Andel (%) deltagare vid de enskilda mötena kring barnet

Drygt 80 % av besöken skedde i enlighet med programmet och cirka 20 % var utöver 
programmet. Initiativ till dessa möten togs framförallt av sjuksköterskan, drygt en 
tredjedel av initiativen togs gemensamt av modern och sjuksköterskan. Vid merparten 
av besöken, 93.5 % upplevde sjuksköterskan inte några strukturella hinder att arbeta 
enligt programmet. Tidsbrist angavs som huvudskäl till de sju procent av besöken där 
sjuksköterskan haft svårigheter att arbeta enligt programmet.

Hembesöken tog i medeltid 120 minuter (40-225 m), varav cirka hälften av tiden till-
bringas hemma hos familjen. Resan till familjerna sker via bil som är leasad för RBH, via 
taxi eller via kommunala färdmedel. Den omfattande trafiken i Stockholms city har inne-
burit att restiden blivit mycket längre än vad som beräknades vid planeringen av RBH.

Samtal om barnet, modern och fadern
Varje besök på BVC innehåller som regel samtal om olika teman utifrån föräldrars 
behov och initiativ samt teman som sjuksköterskan tar initiativ till utifrån barnets hälsa 
och utveckling. Vid alla besök har det samtalats om barnen samt om den/de föräldrar 
som varit med vid besöket.  Som jämförelse redovisas utfallet på Nynäshamns BVC 
med data inom parentes.

Samtal om barnet
Data finns ifyllda från 354 (92) besök i hemmet, på mottagningen eller på annan plats. 
Det vanligaste temat vid besöken handlar om barnets signaler och rutiner kring am-
ning/tillägg 90 (100) %, lek och stimulans 66 (43) %, barnets signaler om trötthet och 
rutiner kring sömn 55 (74) % samt olycksfallsprofylax 42 (29) %. Samtal om rutiner 
och råd kring vardagsskötsel förekom i 24 (29) % av besöken, skrikighet och regle-
ringssvårigheter 31 (14) %, infektioner 17 (51) % och annat såsom vaccinationer och 
utveckling vid 23 (53) % av besöken (figur 12). 
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Figur 12.  Andel (%) teman i samtal om barnet vid besöken på RBH jämfört med Nynäshamn

Samtal med modern
Data fanns ifyllda från 347 (80) besök. Det vanligaste temat vid besöken handlade om 
moderns psykiska hälsa 70 (38) %, omställningen till att bli förälder 60 (56) %, andra 
vårdkontakter 58 (25) %, moderns fysiska hälsa 36 (38) % samt relationen till barnets 
fader 43 (28) %. Samtal om alkohol och droger förekom vid 34 (15) % och samtal om 
rökning i 16 (19) % av alla samtal (figur 13). 

Figur 13.  Andel (%) teman i samtal med modern vid besöken vid RBH jämfört med Nynäshamn

Som det framgår av figur 13 förekom samtal om moderns psykiska hälsa vid mer än två 
tredjedelar av alla besök. Svårigheter i relationen och att den psykiska och fysiska 
ohälsan är hög hos modern har betydelse i mötet mellan modern och sjuksköterskan;

”Mor rörig vill ej ha stöd, svårt med koncentrationen, struktur mm”

”Mor blivit misshandlad av pappan. Misstankar om att mor injicerar Ritalina. 
Just nu får hon inte Ritalina vilket gör att mor är superspeedad och inte kan 
sitta still”

”Komplicerad relation med pappan, mor blivit misshandlad av honom för  
ca 1 år sedan, dras till honom ändå”
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Strukturerade samtal om depressiva symtom efter förlossningen i enlighet med Edin-
burgh postnatal depression scale (EPDS) planerades när barnet var tre, åtta och 24 
veckor gammalt. Detta visade sig vara svårt att genomföra och totalt har endast två 
EPDS-samtal med moder genomförts. 

”Funderingar på hur de har det i relationen, tänkte göra EPDS men ej  
lämpligt  då far är hemma”

Orsakerna kan vara flera men den viktigaste anledningen uppgavs vara att sjuksköter-
skorna redan på förhand hade mycket vetskap om moderns psykiska hälsa och att 
många andra vårdkontakter kring moderns psykiska hälsa redan fanns.

Samtal med fadern
Data fanns ifyllda från 117 (36) besök. Det vanligaste temat vid besöken handlade om 
faderns omställning till att bli förälder 64 (47) %, faderns psykiska hälsa 30 (22) %, 
relationen till barnets moder 30 (17) % samt samtal om andra vårdkontakter 25 (22) %. 
Samtal om alkohol och droger förekom vid 17 (17) % och samtal om rökning i 8 (22) %  
(figur 14).

”Pratade om fars återfall, psykiska hälsa och svårigheter att få hjälp, ….  
Skönt att få träffa de eftersom båda föräldrarna ringt mig mycket under  
återfallet”.

”Far startar ADHD- utredning, skall börja med antabus”.

 

Figur 14.  Andel (%) teman i samtal med fadern vid besök med RBH jämfört med Nynäshamn

Strukturerade samtal om depressiva symtom efter förlossningen i enlighet med EPDS 
planerades när barnet var 12 och 24 veckor gammalt. På samma sätt som det var svårt 
att genomföra EPDS-samtal med modern visade det sig vara svårt och totalt har endast 
två EPDS-samtal med fadern genomförts.

”EPDS samtal med fadern, ger mig ett stort förtroende som känns tungt  
att bära”
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Sjuksköterskornas bedömningar och reflektion  
efter varje besök
Efter så gott som alla registrerade besök, vid 379 tillfällen har sjuksköterskan gjort 
en bedömning av barnets livssituation. Vid 35 % av besöken kände sig sjuksköter-
skan i huvudsak lugn kring barnets livssituation medan hon efter 65 % av alla besök 
känt sig orolig kring barnets livssituation i varierande grad. Vid 8 tillfällen, 3 %, har 
hon kontaktat socialtjänsten direkt efter besöket, framför allt när sjuksköterskan känt 
oro för att modern skall återfalla i missbruk.

”Anmälan till soc, mor har sug runt alkoholen”

”Anmälan till socialtjänst, mors sug efter alkohol som förändras nu när  
hon medicinerar”

Av kommentarerna framgick att det framför allt var sjuksköterskornas oro för föräld-
rars brist på lyhördhet och samspel med barnet som var svår att hantera. Sjuksköter-
skorna bedömer att när ett spädbarn inte söker kontakt med sin förälder är det ett all-
varligt symtom som riskerar att påverka barnets hälsa och utveckling;

”Barnet är tidigt i sin utveckling, men jag undrar över samspelet. Mor lägger 
hela tiden henne på golvet, barnet söker ej sin mor. Jag känner oro i magen”

”Jag ser att mor har svårigheter med samspelet. Förbereder inte barnet på  
förändringar, allt går mycket snabbt flickan underhåller sig mkt själv på 
golvet”

”Jag tycker att hon är sparsam i kontakten, lite avvikande. Har knappt något 
svarsljud, joller. Vad står det för, gör mig orolig”

”Jag tycker att barnet underhåller sig själv mycket, vad kommer det att betyda  
i framtiden? mamman gör så gott hon kan utifrån sin förmåga, men är det  
tillräckligt?”

”Familjen har mycket skall flytta från utredningshem till eget boende, rörigt. 
Pratar mental checklista att barnet inte skriker för att djävlas”
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I Nynäshamn gjorde sjuksköterskorna motsvarande bedömning vid 90 tillfällen. Där 
kände sig sjuksköterskan i huvudsak lugn kring barnets livssituation vid 91 % av 
besöken medan hon efter 9 % av alla besök kände sig orolig kring barnets livssituation. 
Inget av besöken har föranlett en kontakt med socialtjänsten (figur 15).

Figur 15. Andel (%) där sjuksköterskan på RBH känt oro för barnets livssituation jämfört med  
  sjuksköterskor på Nynäshamns BVC

Sjuksköterskan graderade sin egen känsla av arbetet som ”mycket positivt/positiv” 
vid 93 % av besöken, som ”både positivt och negativt” vid 6 % av besöken och som 
”negativ” vid 1 % av besöken. Här fanns ingen egentlig skillnad mot besök i Nynäs-
hamn där sjuksköterskorna upplever ”mycket positivt/positiv” vid 92 % av besöken 
och som ”både positivt och negativt” vid 8 % av besöken, inget besök upplevdes som 
”negativt” (figur 16).

Figur 16. Andel (%) positiva känslor av arbetet hos sjuksköterskans efter varje enskilt besök  
 på RBH jämfört med Nynäshamn

De två besöken på RBH som upplevdes som negativa var i samma familj där sjukskö-
terskan gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Sjuksköterskan upplevde fadern som 
kontrollerande och obehaglig;

”Jag har gjort en soc anmälan, föräldrarna tillbakadragna.  
Far myckekt verbal, jag kan känna en viss hotfullhet i luften.  
Litar inte på föräldrarna, obehagskänsla”

”Mor tyst far har svår ADHD, slutat med medicin.  
Jag känner obehag, litar inte på dessa föräldrar, känns  
som att de döljer något”
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För att få en uppfattning om sjuksköterskans kompetens och verktyg i förhållande till 
den enskilda familjens behov var tillräckliga, graderade sjuksköterskan arbetet efter 
varje enskilt besök vid 379 tillfällen utifrån en femgradig skala från mycket svårt till 
mycket lätt. I Nynäshamn gjordes motsvarande bedömning vid 90 tillfällen. Resultatet 
från RBH visar att vid 28 % av alla besök graderade sjuksköterskan besöket som lätt, 
vid 52 % som både svårt och lätt och vid 20 % graderades besöket som svårt eller 
mycket svårt. Motsvarande bedömning i Nynäshamn visade att vid 68 % av alla besök 
graderade sjuksköterskan besöket som lätt/mkt lätt, vid 27 % som både svårt och lätt 
och vid fem procent graderades besöket som svårt eller mycket svårt (figur 17).

Figur 17.  Sjuksköterskans bedömning av besökets svårighetsgrad

Mötet med föräldrar har av sjuksköterskorna på RBH ibland upplevts som mentalt 
krävande. Sjuksköterskorna reflekterade över hur detta kunde påverka det lilla barnet.

”Jag är helt slut efter mötet med mor som har svår ADHD, långt missbruk, 
komplicerad relation till barnets far. Mormor finns men har sina svårigheter. 
Hur är det att vara barn i denna familj?”

”Mor mycket rörig, har lite mimik i ansiktet, svårt att veta om hon är glad  
eller arg. Hur upplever barnet detta?” 

I familjer med en svår livssituation fanns faktorer såsom bostadslöshet, relationssvå-
righeter, tidigare kriminalitet och missbruk och föräldrars sviktande psykiska hälsa 
som bedömdes som svåra att påverka. Här visade sjuksköterskorna och läkaren en 
medmänsklighet som uppskattades mycket av de intervjuade föräldrarna.

”det var jättepositivt funkar bra, hela relationen nästan känns som mer än vanlig 
kontakt man har nästan som en kompis eller familjemedlem. ……avslappnat 
kändes genuint brydde sig om oss alla ”

” känt att vi blivit bemötta som människor jag trivs jättebra med läkaren det 
känns som han förstår mina behov… han vet direkt att en människa som jag 
behöver den där hjälpen med pushen dit, inte bara det att jag inte vill dit så där 
har jag fått jättemycket hjälp”.
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Sjuksköterskans engagemang i familjerna
Sjuksköterskornas personliga engagemang i familjen var omfattande och beskrevs 
både som tungt och hur de blir påverkade av familjens sociala situation men även med 
tacksamhet att få familjens förtroende;

”Någonstans tänker jag att den här mamman har gjort så gott hon kunnat utifrån 
sina förutsättningar men det räcker inte...så ledsamt, sorgligt, önskar att hon 
förstår detta. Jag ser hur hon stängt av vilket hon fått göra sedan hon själv föddes”

”Är tacksam att jag fått del av båda föräldrarnas historia.  
Håller tummarna och önskar de lycka till”

”Jag blir tyngd av att far inte kunde stå emot återfall men även över 
 mors situation”

”Min oro är att familjen inte får det stöd av samhället för att fortsätta sin 
drogfrihet. Familjen pratar om framtiden men också om det liv de levs som 
missbrukare i många år- VILKA LIVSÖDEN. Idag var jag lugn”

”Mormor och mor berättar om mors uppväxt, mormor berättar hur det var att 
leva med en missbrukande man som hon fick fly från med 4 barn. Tänk att de 
berättade allt detta, mormor blir ledsen”.

Redovisning av föräldratillfredsställelse – intervjuer  
med föräldrar
Initialt planerades att föräldrarna, var och en för sig, skulle fylla i en VAS-skala 
innehållande tre olika värderingar som tillsammans mäter tillfredsställelse med det 
enskilda besöket. Skalan användes endast vid fyra olika besök men bedömdes vara svår 
att använda, då de uppfattade att föräldrarna var i en beroendeställning. Istället togs ett 
beslut om att erbjuda en personlig intervju med de föräldrar som just överförts till 
annan BVC. Den semistrukturerade intervjun genomfördes av vårdutvecklaren från 
Barnhälsovårdsenhet syd.

Totalt erbjöds föräldrar till 12 barn att intervjuas. Av dessa accepterade föräldrar till 
åtta barn, åtta mödrar och fyra fäder, att bli intervjuade. I hemmiljö genomfördes sju 
intervjuer, varav tre intervjuer med moder och fader tillsammans, tre med modern och 
en intervju med en fader. Per telefon intervjuades en moder och en moder avböjde så 
småningom en intervju men skickade sina tankar via SMS.

Analysen kunde indelas i sju huvudkategorier:
– Tillit, trygghet och tillväxt 
– Skönt att de vet
– Att bli förälder
– Alkohol och drogmissbruk 
– Hembesök 
– Besvikelse 
– Förbättringsförslag
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Tillit, trygghet och tillväxt
Merparten av de intervjuade beskrev i starka ordalag den tillit och trygghet som de 
känner med personalen på RBH. Flera beskrev också hur de ihop med sjuksköter-
skorna haft möjlighet att utvecklas i sitt föräldraskap och i sin personliga utveckling

”För mig har det varit det absolut bästa, på allvar alltså. Det är nu när jag ska 
sluta… ringer nästan varje dag, blir så personligt ….känner sig aldrig bortglömd” 

”Om man blir bemött som en människa med ADHD… det finns ju anledning 
till att jag har varit där jag har varit också det är väldigt viktigt för mig att 
känna mig trygg, alltså att de kollar att jag är ok för honom också för jag har 
sett så mycket sjuka saker i mitt liv där jag inte förstår varför barnen har varit 
hos sina föräldrar ”

”Utan de hade jag inte varit där jag är idag”

Att lämna RBH och gå till BVC på hemmaplan kan vara en bekräftelse i föräldraskapet. 
En förälder reflekterade över hur det känns att gå över till sin nya BVC;

”Jag alltid gått i, sen jag började sjuan, i special klass jag har fått specialunder-
visning, jag har fått speciallärare, jag har fått specialuppgifter, allting har varit 
speciellt individuellt anpassat för mig……..för att man inte klarar av det av olika 
anledningar.  …. Men att nån gång nu är jag ändå 25 snart att få bli vanlig” 

Skönt att de vet
De intervjuade föräldrarna beskrev en trygghet i att personalen känner till deras 
hälsa och tidigare sociala svårigheter under förutsättning att föräldrarna behandlas 
med respekt;

”Dom måste ju veta vem jag är annars kan dom ju kränka mig eller inte förstår 
mina behov, människor som inte vet om att jag har ADHD ………. men jag 
har blivit jättebra bemött av dom, förstod direkt min problematik faktiskt”

”Alltså ja.. vi som så många andra med vår bakgrund var osäkra på allt som 
går att vara osäker på gällande sig själv och så föräldraskap o så där o så dyker 
A upp här lyssnar på allt vi har att säga, …..hon lyssnar snällt sitter o pratar 
med oss när vi mått dåligt o så där tagit sig tid var o här eller prata i telefon det 
har inte vart någon stress, det är viktigt”

”Jag har inga problem med att de får veta det utan är hur det mottas. Som på 
xx sjukhus där blev ju vi behandlade som smuts under skorna för att vi var 
psykiskt sjuka knarkande föräldrar. Så det beror ju på vem mottagaren är”
  
”Jag behöver inte förställa mig här……..”
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Att bli förälder
Att bli förälder beskrevs av samtliga intervjuade förstagångsföräldrar som en stor och 
omvälvande händelse, för flera en direkt anledning till att leva;

”Allt, det är det bästa som har hänt mig……..”

”Anledningen till att leva…..”

”Det har räddat livet på mig, jag mådde ganska dåligt psykiskt väldigt dåligt 
försökte flera gånger ta livet av mig sådär e och höll på med massa droger 
tabletter och mycket sånt”

”Oro ja, typ varje minut vi har haft stor ångest att nåt ska hända honom hela 
tiden förmodligen ganska överdriven ångest …… det har vart en konstant oro 
det var nog värst i början orolig för allting speciellt utomhus barnvagnen åka 
ner på spåret att nåt hemskt skulle hända ”

Alkohol och drogmissbruk
Att få möjlighet att samtala om sina tankar kring berusningsmedel beskrevs av några 
föräldrar som viktigt;

”Jag har ju suttit med sådana tankar jag kan inte var mamma … jag måste 
adoptera bort henne. Men när jag då fått sätta ord på allting att det ok att jag 
skäms det är ok att jag är väldigt sugen på att knarka eftersom jag har ett 
missbruk bakom mig men det är inget konstigt trots att jag är förälder”

”och sen jag har druckit en gång sen han kom och jag hade sådan ångest över 
det och jag mådde så dåligt över det men idag, han var en månad då, idag är jag 
så tacksam för att jag gjorde det för att jag fick känna på att nej jag vill inte det 
här och sen dess har det inte funnits för mig att jag ska göra det en gång till”

” samtidigt blir vi ju nyktra o sluta med allt annat, tänk dig ligga här på en 
fredag eller lördag kväll med R på bröstet ligger bredvid varandra o tittar på tv 
eller liknande, de andra vaknar imorgon bitti med baksmälla. Det är så här det 
ska vara………..”

Hembesök 
Hembesöket beskrevs av flera föräldrar som en förutsättning för en kontinuerlig kontakt. 
Det har underlättat kontakten och skapat trygghet att få vara i sin hemmiljö;

”det var just hembesöken som jag tyckte var skönt när barnmorskan berättade…”

”jag har inte svårt att passa tider men det händer hela tiden så mycket annat….”

”för mig var det väldigt skönt att ni har kunna komma hit speciellt i början 
eftersom det var så oroligt o så ångest för mig att ta sig ut med honom”

”vet ej om vi kommit iväg …………..låg stresstålighet klarar inte av pressen…”
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Besvikelse
En förälder avbröt kontakten med RBH och meddelade via SMS detta till interv juaren. 
Föräldern uppskattade möjligheten till hembesök men efter att sjuksköterskan gjort en 
orosanmälan till socialtjänsten, bedömdes sjuksköterskan som opålitlig och modern 
avbröt kontakten med RBH:

”…..gjorde en anmälan till socialen där jag tyckte det var fel av henne när hon 
fick veta saker från min dotters pappa och tom skriver att jag haft ett återfall 
fast hon inte vet så mycket och jag tycker att hon skulle hålla sig till sitt jobb 
med mitt barn och inte blanda sig i …… .Jag kan inte lita på de något mer”

En förälder beskrev att hon inte har fått information om att hon kommer att behöva 
byta BVC när barnet är 8 månader:

”Fick veta att jag skulle byta BVC väldigt sent, det är för tidigt för 
mig………….”

Förbättringsförslag
Samtliga intervjuade föräldrar ombads att lämna förslag till hur verksamheten skall 
utvecklas och förbättras. Förslag rörande byte av BVC, föräldrastöd i grupp och pappans 
medverkan i samtalet framkom:

”Jag tycker att vi skall få vara kvar på Rosenlund till E börjar i skolan eller i 
alla fall tills jag börjar att jobba….”

”Jag vill gärna träffa andra föräldrar, de sa att de skulle ha en föräldragrupp 
men den kom aldrig igång…..”

”Jag tycker att man skall få lära sig praktiska saker som hur man badar….”

”Ok, jag kan förstå att mycket handlar om L:s (hans fru) hälsa och att det 
pratas mycket om det men varför kan han inte vända sig till oss båda när det 
handlar om hur vi ska dela på föräldraledigheten. Jag sa till L, det är ingen ide 
att jag följer med nästa gång..”
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Samarbete med socialtjänst
Sjuksköterskorna beskriver att ett gott samarbete med socialtjänsten kring enskilda 
barn kan vara en förutsättning för att RBH’s insatser skall bli verksamma. Då barnen 
kommer från olika stadsdelar och kommuner upplevde sjuksköterskorna att samarbetet 
många gånger fungerat väl medan det vid andra tillfällen var svårt. Framförallt upp-
levde sjuksköterskorna skillnader i deras egen och socialtjänstens bedömning av för-
äldrarnas förmåga och omsorg om barnet som det framgår i några av nedanstående 
utdrag från arbetsbladen som sjuksköterskorna fyllde i direkt efter varje besök:

”Svårt att se och våga se hur barnet har det. Mor vill vara den bästa men hur 
långt räcker det? Jag ser och känner en sak, soc har en annan syn. Min oro 
hamnar på grad 6-7 av 10, soc oro hamnar på grad 1. Hur kan det vara möjligt? 
Vad är det som händer, varför ser vi inte till barnets bästa? Tungt! Den här 
familjen fyller mig just nu”

”Jag är mer orolig över hur barnet har det än soc som kommer att avsluta 
utredningen då mor anser att hon ej vill/behöver ha stöd.”

”Mor är psykiskt sjuk, det finns stor oro hur hon mår, hur hon ser barnets 
signaler. Orosanmälan gjordes förra veckan, soc har inte samma oro”

”Svårt samtal, väcker många tankar: varför placerades inte mor och barn från 
början”

Att delta i nätverksmöten med familjen, socialtjänsten och andra instanser bedömdes 
av sjuksköterskorna som en viktig men tidskrävande arbetsuppgift. Många gånger 
var det sjuksköterskorna själva som bjöd in sig till mötet via föräldern eller via direkt-
kontakt med ansvarig tjänsteman. Det förekom också att RBH tog eget initiativ i samråd 
med förälder/föräldrarna till nätverksmöte. Nätverksmöten gav sjuksköterskan vetskap 
om hur andra vårdgivare och socialtjänsten planerar sina insatser samtidigt som hon 
månar om att lyfta fram hur den aktuella livssituationens kan påverka barnet;

”Nätverksmöte med mors kontakter, far har fått återfall, planering med mor”

”Nätverksmöte med soc, fader börjat droga för 2 veckor sedan. Vi går igenom 
mors utredning där det visar sig att hon har ADHD och är svagbegåvad”
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Kontakt med BVC på hemmaplan efter åtta  
månaders ålder
I juni 2015 kontaktades sjuksköterskan på familjens BVC för uppföljning av kontakten 
mellan familjen och dess BVC på hemmaplan gällande 10 av de 12 barn som lämnat 
RBH under dess första verksamhetsår.  Resultatet visar att åtta familjer kommer till sin 
nya BVC på avtalade tider. Två familjer, varav en av familjerna som själv avbrutit kon-
takten med RBH i förtid, har vid upprepade tillfällen uteblivit, en av familjerna kom så 
småningom, den andra familjen kom vid två av fem avtalade tider, där har sjuksköter-
skan på BVC gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Efter det har familjen kommit till 
BVC på avtalade tider
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Resultatsammanfattning
–  Sedan mars 2014 erbjuder RBH det nyfödda barnet tillsammans med dennes 

föräldrar en utökad och individuellt anpassad barnhälsovård i hemmet och på 
mottagningen under barnets första sju till åtta månader. 

–  Studiekohorten består av 51 familjer med 52 barn (1 tvilling par) som har skrivits 
in på RBH under perioden 3 mars 2014 till 28 februari 2015. Antalet inskrivna är 
50 % fler än de 35 barn som planerades under första året. 

–  Majoriteten, 61 %, av barnen bodde i Stockholms kommun.

–  Merparten av besöken, 53 %, skedde i hemmet, 11 % på annan plats och resterande 
på mottagningen.

–  Hembesöken tog i medeltid 120 minuter, varav cirka hälften av tiden tillbringades 
hemma hos familjen. Resorna tog mer tid än beräknat. På grund av detta var 
antalet läkarbesök i hemmet färre än planerat.

–  Av mödrarna var 33 % bostadslösa under graviditeten. Samtliga mödrar har en 
drogberoendediagnos. Två eller flera psykiatriska diagnoser hade 37 % av  
mödrarna, 45 % var diagnostiserade med depression och/eller ångest och 31 % 
diagnostiserade med ADHD. Motsvarande data om fadern saknas.

–  Helt drogfria under hela graviditeten var 39 % av mödrarna. Drogintaget för resten 
av kvinnorna pågick under olika lång tid i graviditeten.

–  Samtliga barn mådde bra vid födelsen, fyra barn utvecklade abstinens. Av dessa 
behövde två barn avgiftas.

–  Andelen barn som ammades helt eller delvis var 81 % vid en veckas ålder och  
30 % vid fyra månaders ålder. Andelen barn som exponerades för tobaksrök av sin 
moder vid en veckas ålder var 43 %.

–  Stabil kontakt med sin moder bedömdes att 90 % av barnen hade medan endast  
52 % av barnen hade en stabil kontakt med sin fader.

–  RBH har varit i kontakt med socialtjänsten kring 56 % av barnen. Totalt har 52 % 
varit föremål för utredning inom socialtjänsten och 27 % av barnen var placerade 
av socialtjänsten, de flesta tillsammans med sin moder.
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–  Screening för depression (EPDS) hos modern respektive fadern har inte genom-
förts enligt projektplanen däremot har samtal om moderns respektive faderns 
psykiska hälsa förekommit vid 70 % respektive 30 % av alla besök.

–  Sjuksköterskorna har känt sig oroliga kring barnets livssituation i varierande grad 
vid 65 % av alla besök och vart femte besök bedömdes som svårt/mycket svårt.

–  Samarbetsformer mellan RBH och socialtjänsten saknades för att ge ett effektivt 
föräldrastöd där socialtjänsten och RBH ś insatser kan förstärka varandra.

–  Tolv föräldrar har blivit intervjuade efter avslutad tid på RBH. Merparten av 
föräldrarna upplevde en hög grad av trygghet och tillit. Regelbundna hembesök 
och hög tillgänglighet på telefon var mycket uppskattade.

–  Vid uppföljning några månader efter att familjen lämnat RBH kom åtta av tio 
familjer till sin BVC på hemmaplan på avtalade tider.
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Diskussion
Denna rapport bygger på resultat från en kohort av barn till mödrar med drogberoende 
och belyser arbetet som bedrivs på en specialiserad barnhälsovård i Stockholmsregionen 
från födelsen fram till barnet är drygt sju månader gammalt. Rapporten kartlägger 
verksamhetens första år och omfattar samtliga barn som varit inskrivna på RBH. Slut-
satserna bör betraktas med viss försiktighet mot bakgrund av det begränsade antal barn 
och familjer som har studerats. Resultaten är dock unika eftersom tidigare erfarenheter 
från Sverige är mycket begränsade och saknas helt från Stockholmsregionen.

De 51 mödrarna har rekryterats aktivt från specialistmödravården där kvinnorna själva 
har berättat om sitt drogberoende till barnmorskan. Deltagande i RBH var ett erbju-
dande som kvinnorna fick efter inskrivningen och det visade sig att så gott som alla 
mödrar som har tillfrågats på mödravården (Rosenlunds mödravårds team eller Maria 
Capio) tackade ja och endast två tackade nej, vilket tyder på att specialiserad barnhälso-
vård efterfrågas av denna grupp av kvinnor. Att barnantalet ökade med 50 % redan 
under det första verksamhetsåret kan också tolkas som att kvinnor med stora sociala 
svårigheter gärna tar emot en individuellt anpassad barnhälsovård som har en hög grad 
av service med täta hembesök och en god tillgänglighet på telefon.

Arbetsmodellen som tillämpas på RBH bygger på intensifierat stöd med veckovisa 
hembesök av sjuksköterska under barnets första sju månader och fler besök hos barn-
läkare än vad som förekommer inom ordinarie barnhälsovård.  Verksamheten visar sig 
vara välfungerande, trots små resurser, för att nå barn och föräldrar i hela länet. Detta 
bekräftas även av det faktum att föräldrarnas följsamhet till de planerade besöken har 
varit över förväntan. En trolig förklaring är att sjuksköterskan tidigt identifierar de 
föräldrar som behöver stöd i att passa tider och ringer eller skickar en SMS-påminnelse 
innan besöket. Hembesöket beskrivs av föräldrarna som en förutsättning för kontinu-
erlig kontakt och som underlättar möten samt skapar trygghet i att få vara i egen miljö. 
De frekventa hembesöken utgör grunden för RBH’s tillgänglighet och är ett viktigt 
medel för att övervinna de svårigheter många av dessa föräldrar vittnar om att de har 
som exempelvis svårigheter att planera, att passa tider, att fokusera på rätt saker och att 
hantera stress och oro. De intervjuade föräldrarna beskrev samstämmigt den trygghet 
de kände i att personalen känner till deras hälsa, beroendeproblematik och svårigheter 
under förutsättning att de behandlades med respekt. 

Det speciella barnhälsovårdsprogrammet på RBH byggde på att lämna över barnen till 
ordinarie BVC i hemorten vid sju till åtta månaders ålder. Erfarenheten från det första 
året  visade att denna tidsram inte är optimal för alla, då 37 % (sju av 19 barn) är fortsatt 
inskrivna på RBH efter åtta månaders ålder. För dessa familjer fanns det fortfarande 
många hinder på vägen för att överföringen skall löpa smidigt. Några exempel är olöst 
bostadssituation, oklar familjesituation, återfall i missbruk eller pågående neuropsy-
kiatrisk utredning hos föräldern som var för sig gör att initiering av en ny kontakt med 
annan BVC inte underlättar för föräldrarna och inte heller gagnar barnets intresse.  
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Vid uppföljning i juni 2015 av följsamheten till besök på BVC på hemmaplan visade det 
sig att 83 % (10 av 12) av barnen kommer på avtalade tider. Resultatet kan tolkas som 
att den individuellt anpassade barnhälsovården fungerar väl och att personalen på RBH 
gör en väl avvägd bedömning och en god förberedelse för överlämning till BVC på 
hemmaplan. En senare överföring motsvarande vid tiden då barnet börjar förskolan 
skulle troligen vara ett bättre alternativ. Önskemål om att få fortsätta att vara inskriven 
på RBH under en längre period framkommer även vid intervjuer med förälder. 

Denna rapport visar glädjande nog att inga barn har blivit allvarlig skadade eller haft 
svåra komplikationer vid förlossningen på grund av moderns drogberoende under gra-
viditeten vilket är ett gott betyg för det goda preventiva arbetet som bedrivs av mödra-
vården. Men trots detta finns det flera riskfaktorer som barnen i denna kohort expone-
ras för jämfört med andra barn. Resultatet visar att de väsentliga skillnaderna för 
barnen är att det är mycket vanligare att exponeras för nikotin båda under graviditet 
och första tiden efter födelsen, det är vanligare att ammas kortare tid, det är vanligare att 
exponeras för psykofarmaka eller potenta läkemedel som opiater (LARO läkemedel) och 
det är vanligare att leva i familjestrukturer som inte fungerar optimal. Vid sidan av 
moderns drogberoende var det anmärkningsvärt hur många av mödrarna i denna 
kohort som hade diagnoser för psykisk ohälsa med depression, ångest, PTSD, självskade-
beteende eller ADHD vilket markant skiljer sig i en jämförelse med befolkning i övrigt. 
Exempelvis anges andelen gravida kvinnor med symtom på depression i befolkning 
variera mellan tre och 17 % medan nära nog hälften av kvinnorna i den undersökta 
kohorten sedan tidigare fått diagnosen depression eller ångest. 

Psykisk ohälsa riskerar i hög grad att påverka föräldrafunktionen tillsammans med andra 
faktorer som relationen till barnafadern, bostadslöshet och ekonomi. Barnen har dubbla 
risker dels på grund av ärftlighet för neuropsykiatriska tillstånd hos föräldrarna och dels 
på grund av bristfälligt socialt stöd. För att stödja barnens utveckling optimalt behövs 
stöd i föräldrars förmåga att förstå och möta barnens behov med anpassat stöd i hemmet. 
Det är alltid socialtjänstens ansvar att bedöma om föräldrafunktionen är tillräckligt god. 
För flera av familjerna i denna kohort räcker inte det stöd som RBH kan ge. 

Sjuksköterskorna oroar sig över att de ser tecken på att vissa spädbarn inte söker kontakt 
med sin förälder. Det tolkas som ett allvarligt symtom som riskerar att påverka barnets 
hälsa och utveckling. Den påbörjade utvecklingen i metoden ADBB kan vara ett in-
strument som kan användas för att bedöma spädbarns förmåga till social interaktion. 
Metoden har nu börjat att användas i kliniskt arbete. Efter tillåtelse av föräldrar kom-
mer en kort episod av interaktion mellan barnet och sjuksköterskan att filmas och be-
dömning kommer att ske tillsammans med handledare. 

Ett gott samarbete med socialtjänsten kring enskilda barn kan vara en förutsättning för 
att RBH’s insatser skall bli verksamma. Då barnen kommer från olika stadsdelar och 
kommuner är det ett omfattande arbete som många gånger fungerat väl medan det vid 
andra tillfällen var svårt. Framförallt upplevde sjuksköterskorna skillnader i deras egen 
och socialtjänstens bedömning av föräldrarnas förmåga och omsorg om barnet.



38   ROSENLUNDS BARNHÄLSOVÅRDSTEAM

RBH upplever att samarbeta med socialtjänsten möter svårigheter på flera nivåer. Ett 
problem är att de flesta av föräldrarna inte vill ha kontakt med socialtjänsten, ett annat 
är att socialtjänsten i vissa stadsdelar/kommuner inte alltid prioriterar det RBH har 
noterat. För att förbättra samarbetet med socialtjänsten och därigenom skapa ett bättre 
anpassat barnhälsovårdsprogram för just dessa barns och familjers speciella behov är 
vi övertygade att RBH teamet måste utvidgas med socionom/psykolog för att kunna 
arbeta med denna målsättning. 

Något som blivit tydligt vid utvärderingen av verksamhetens första år är bristen på in-
formation som finns om fädernas hälsa och livsvillkor. Detta är tydligt inom både 
mödra- och barnhälsovården. Även om det rapporterats i populationsbaserade studier 
att nyblivna pappor har en lägre depressionsfrekvens än nyblivna mammor finns det 
anledning att tro att den psykiska ohälsan hos pappor i denna kohort är jämförbar med 
mödrarna. Vid genomgång av teman vid besöken framkommer att sjuksköterskor 
samtalar om faderns psykiska hälsa vid vart tredje samtal. Barnen riskerar att påverkas 
av depression hos fadern på samma sätt som av sin moder. Det är särskilt allvarligt för 
ett barn om inte någon av föräldrarna är känslomässigt närvarande i tillräckligt stor 
omfattning. Dessutom riskerar föräldrarnas parrelation att allvarligt påverkas. Det är 
därför av yttersta vikt att båda föräldrarnas hälsa och ohälsa uppmärksammas av RBH 
för att skapa så goda livsvillkor för barnet som möjligt. 

Vid utvärdering av teman i samtalet om barnen och fäderna märks inga stora skillnader 
mellan RBH och Nynäshamns BVC. Det vanligast förekommande temat om barnen 
handlade om barnets signaler och rutiner kring mat och sömn samt barnets behov av lek 
och stimulans. Samtal om olycksfallsprofylax fanns med i nästan vart annat samtal på 
RBH till skillnad mot vart tredje samtal i Nynäshamn.  Det vanligaste temat om fadern 
handlade om omställning till att bli förälder, faderns psykiska hälsa och relationen till 
barnets moder. Samtal om rökning förekom endast i vart tolfte samtal, jämfört med vart 
femte i Nynäshamn, trots att minst hälften av barnen dagligen exponeras av tobaksrök i 
nyföddhetsperioden. Här finns all anledning att diskutera vidare kring stödåtgärder för 
att skydda barnen mot tobaksrök. Teman i samtal med mödrarna skiljer sig något mellan 
de två studerade kohorterna. Samtal om moderns psykiska hälsa förekom dubbelt så 
ofta, vid 70 % av alla besök på RBH och samtal om andra vårdkontakter vid 58 % av 
alla besök. Samtal om alkohol och droger förekom vid vart tredje samtal. Detta resultat 
är egentligen föga förvånande med tanke på att målgruppen är selekterad men visar 
också tydligt på behovet av ett gott samarbete med socialtjänsten, tillgång till socionom 
för familjerna och tillgång till regelbunden kvalificerad handledning. 

Behovet av tillgång till regelbunden kvalificerad handledning visas också i att sjuk-
sköterskorna bedömer vart femte besök, oavsett om det är i hemmet eller på mottag-
ningen, som svårt eller mycket svårt. Efter 65 % av alla besök har de känt sig oroliga 
kring barnets livssituation i varierande grad. Möjlighet att kunna göra fler gemen-
samma hembesök, antingen sjuksköterska och läkare eller två sjuksköterskor tillsam-
mans behöver ses över. För att detta skall vara möjligt behöver både tjänstgöringstiden 
för läkare och sjuksköterskor utökas. Likväl behöver teamet utökas med socionom 
och kvalificerad barnpsykologisk kompetens för att ännu bättre kunna utgöra ett tidigt 
stöd till barn och föräldrar där stora sociala och psykologiska svårigheter finns.
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Det är också viktigt att fortsätta att efterfråga brukarnas perspektiv på verksamheten 
antingen via en enkät eller via fortsatta intervjuer.

I enlighet med verksamhetsplanen kommer barnens hälsa och utveckling med särskild 
uppmärksamhet på tidiga tecken på neuropsykiatriska tillstånd att följas via regelbundna 
läkar- och sjuksköterskebesök på RBH vid 18 månader samt vid 3, 4 och 5 års ålder. 
Sannolikt behöver flera av barnen även bedömning och stöd av barnpsykolog och barn-
psykiater. 

Den form av barnhälsovård som RBH erbjuder bör betraktas vara högspecialiserad.  
Antal barn i målgruppen är begränsat, föräldrarna till barnen har tung medicinsk och 
psykosocial bakgrund och barnen löper därför hög risk att själva utveckla symtom som 
kräver särskild kompetens för tidig upptäckt, stöd och behandling. Kunskapsbasen 
om drogernas påverkan under fosterlivet och amning samt dess eventuella långsiktiga 
skadeeffekter utvecklas ständigt vilket i sin tur kräver fördjupning i aktuell interna-
tionell forskning för att hålla sig väl uppdaterad, kunna utveckla arbetsmetoderna 
samt bygga upp ett regionalt och nationellt kunskapscentrum. Nuvarande tjänsteom-
fattning för barnläkare (50 %), ter sig därför otillräcklig i sin aktuella form för att 
motsvara denna ambitionsnivå och utgör ett hinder för optimal utveckling av verk-
samheten. För en storstadsregion av Stockholms storlek finns det stort behov av att 
kunna vända sig till ett kompetenscentrum för frågor som rör droger och påverkan på 
barn från diverse instanser som socialtjänst till hälso- och sjukvård och inte minst av 
allmänhet. Detta bör således utgöra ett förbättringsområde. 
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 1 

      Bilaga 1 

Rosenlunds mödra- och barnhälsovårdsteam – ett utvecklingsprojekt  

Underlag för ansökan om medel att bedriva specialistmottagning för barn till mödrar med riskbruk, 

missbruk och/eller beroendeproblematik av alkohol och droger 

Bakgrund  

Alkohol under fosterlivet ger skador 

Barn, som föds till kvinnor som använt alkohol och droger före och under graviditeten, löper ökad 

risk att utveckla ohälsa. Redan i späd ålder kan en påverkan ses hos barn till mödrar som under 

graviditeten haft en måttlig alkoholkonsumtion. Risken för att barnen blir svårreglerade är stor. Det 

fann man i den största långtidsuppföljningen som hittills gjorts av måttlig alkoholexponering under 

fosterlivet. Sömnen blev störd, reaktionsförmågan nedsatt och att stänga ute upprepade 

sinnesintryck fungerade sämre. I skolåldern var de mest framträdande problemen rastlöshet, 

svårigheter med impulskontroll, kognitiva problem och problem med inlärning. Ju tidigare i 

graviditeten fostrets utsattes för alkohol desto allvarligare kunde skadorna bli (1,2,3). Stora 

alkoholmängder (på missbruksnivå) under graviditet kan leda till att barnet får allvarligare störningar 

som vid fetalt alkoholsyndrom (FAS). Det innebär bristande tillväxt, svårigheter att förstå, tänka, lära 

sig, vara uppmärksam och samspela socialt och avvikelser i ansiktet (4, 5, 6).  

 

Antalet skadade barn är okänt 

Antalet barn, som föds i Stockholms läns landsting (SLL) och som utsätts för alkohol eller droger 

under fostertiden är okänt. Även antalet barn som föds med skador av alkoholexponering under 

fosterlivet är också okänt. En grov skattning kan göras genom resultat från mödrahälsovården (MHV). 

Alla gravida kvinnor i SLL ombeds att besvara frågor om sin alkoholkonsumtion före graviditeten 

enligt AUDIT  (Alcohol Use Disorders Identification Test). Formuläret har tagits fram inom WHO och 

är avsett för tidig identifiering av skadligt drickande. Resultatet av svaren finns i MHV’s 

kvalitetsregister. Där framgår att 2011, då 87 procent av alla gravida kvinnor svarade i SLL, var 

andelen kvinnor med riskbruk före graviditeten (AUDIT poäng 6-9) 5,7  procent = 1441 kvinnor och 

andelen med missbruk (AUDIT poäng ≥10 poäng) 1,0 procent = 252 kvinnor. I jämförelse med 

resultat från hela Sverige är andelen kvinnor med riskbruk något högre i SLL medan andelen kvinnor 

med missbruk är jämförbar. Hur många kvinnor som fortsätter med sitt riskbruk eller missbruk under 

graviditeten är okänt. För övriga droger som kokain, amfetamin m.m. saknas uppgifter.  

 

Rosenlunds mödravårdsteam – specialistmödravård 

Omkring 70 kvinnor per år skrivs in vid Rosenlunds mödravårdsteam (f.d. familjesociala enheten) på 

Rosenlunds sjukhus.  Det är en tvärprofessionell specialistmödravård inom Beroendecentrum 

Stockholm. Där erbjuds gravida kvinnor och blivande fäder/partner med riskbruk, missbruk och/eller 

beroendeproblematik specialistmödravård med bl.a. graviditetskontroller, förlossningsförberedelser, 

rådgivning om alkohol och drogers effekter på fostret och samtal om föräldraskap.  

 

Dr Ihsan Sarman vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset fungerar sedan många år som konsult för 

mödravårdsteamet. Frågorna rör i huvudsak hur alkohol och droger påverkar det ofödda barnet, 

inklusive frågor om risker när kvinnor ovetande om sin graviditet har druckit stora mängder alkohol. 

Frågor kommer från blivande föräldrar, adoptivföräldrar, vårdare till barn placerade i familjehem och 
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från hälso- och sjukvården. Ihsan Sarman besitter en unik kunskap inom området i Sverige och 

internationellt. Han har bl.a. för Folkhälsoinstitutet gjort en kunskapssammanställning 2009 ”Alkohol, 

graviditet och barns utveckling”.  

 

Barnhälsovården (BHV) saknar specialistmottagning  

Medvetenheten kring riskbruk av alkohol inom mödra- och barnhälsovård har ökat och det 

preventiva arbetet har satt igång med hjälp av Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt, som startade 

2006.  MHV har också riktad verksamhet (både psykosocialt stöd och medicinsk uppföljning) till 

kvinnor med beroendeproblematik. Barnhälsovården däremot saknar strukturerade metoder för 

uppföljning av barn till kvinnor med beroendeproblematik.  

 

Rosenlunds mödravårdsteam har inlett ett samarbete med förlossningskliniken på Södersjukhuset 

(SöS) efter att de flyttat från Huddinge sjukhus till Rosenlunds sjukhusområde 2011. Alla vid enheten 

inskrivna gravida beräknas föda på SöS.  

 

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med Barnhälsovårdsenhet Syd planerar att tillsammans med 

Rosenlunds mödravårdsteam starta ett uppföljnings- och stödprogram för mor och barn kallat 

Rosenlunds mödra- och barnhälsovårdsteam. 

 

Syfte 

Syftet med den utvidgade verksamheten vid Rosenlunds mödra- och barnhälsovårdsteam är fyrdelat:   

Intervention: Verka för ett utvidgat stöd till kvinnor med missbruksproblematik, deras barn och familj 

för att skapa möjligheter för barnet att få gynnsamma uppväxtvillkor. 

Bevaka barnets rätt: Tillvarata det väntade och nyfödda barnets rätt att inte utsättas för fara och 

komplikationer  

Klinisk uppföljning: Noga följa och stödja barnets psykomotoriska och sociala utveckling enligt 

särskilda riktlinjer 

Forskning, utveckling och utbildning: Redovisa uppföljningar av verksamheten och göra 

kunskapssammanställningar för spridning till hälso- och sjukvård, socialtjänst och allmänhet. Planera 

för att skapa ett kunskapscentrum. 

Målgrupp 

 Verksamheten riktar sig till  

- gravida kvinnor med beroendeproblematik under graviditet   
- barn till kvinnor med beroendeproblematik och deras föräldrar/närstående 

 

Metod 

Nya Rosenlunds mödra/barnhälsovårdsteam skall erbjuda mödra- och barnhälsovård med 

specialiserad och tvärprofessionell kompetens för att tillgodose de behov av hälsovård och stöd 

berörda kvinnor, barn och familjer har genom att tillhandahålla  

- Specialiserad o individuellt anpassad hälsovård under graviditet inklusive 
förlossningsförberedelse och stöd inför föräldraskapet, i enlighet med mödrahälsovårdens 
verksamhetsbeskrivning (görs redan idag av mödravårdsteamet) 
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- Specialiserad, utökad och individuellt anpassad barnhälsovård under barnets första sju 
levnadsmånader och därefter uppföljande kontakt med kvinna/barn under spädbarnstiden 
enligt särskilt program och utifrån specifika omständigheter och behov med beräknad 
avslutning då barnet börjar skolan.  

- Specialiserad och individuellt anpassad klinisk uppföljning av barnet av barnläkare fram till 
skolstart 

 

- Uppföljning efter sju månaders ålder sker i nära samverkan med den barnavårdscentral nära 
hemmet där barnet blir inskrivet och där barnet/familjen kommer att ha sin långvariga 
barnhälsovårdskontakt. Den uppföljande kontakten är ett stöd för såväl kvinnan/barnet som 
för ordinarie BVC-personal.  

- Utökat besöksprogram i förhållande till BHV’s basprogram med  
o åtta hembesök av sjuksköterskan istället för ett under barnets första år vid 1 v, 2 v, 

3v, 4 v (gemensamt med läkare), 6v, 10v, 4 mån (gemensamt m läkare), 7 mån 
(gemensamt med ordinarie BVC dit barnet överflyttas) och  

o nio läkarbesök, det första vid graviditetens slut sedan då barnet är 4v, 8 v, 4 mån, 6 
mån, 18 mån, 2½ år, 4 år och 5½ år förutom läkarbesök på barnets ordinarie BVC vid 
10-12 mån och vid behov. 

- Utökad samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri  
-  

Var god se tabell I och Bilaga 1 Socialstyrelsens  Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder 2011 - Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 

matvanor. 

Lokaler 

På Rosenlunds mödravårdsteam finns ett rum förberett för barnhälsovårdsverksamhet. Det som 

saknas fn utrustning för att mäta vikt och längd, för att vaccinera, leksaker, material för 

utvecklingsbedömning, för medicinskt status (som stetoskop, oto- och oftalmoskop) mm.  

Personal 

Vid starten beräknas att det behövs ½ tids barnsjuksköterska och en barnläkare anställd på timmar. 

Beroende på antalet familjer kan verksamheten behöva att utökas. 

Samverkan med andra  

Samverkansavtal behövs med  

- konsulter från neurologiska utredningsteamet (NU-teamet) på Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset. T.ex. behöver barnneurolog, barnpsykolog, logoped kunna komma till 
Rosenlunds sjukhus.  

- mödravårdsteamets verksamhet.  
 

Kostnader 

Rosenlunds mödravårdsteam finansieras idag med en kompletterande fast del som går utöver 

ordinarie mödravårdsersättning. Varje besök på teamet kostar i genomsnitt 2800:-.  

MHV modellen är redan finansierad med en fast del och därtill kan läggas en prövningspeng. Varje 

besök ger där ca 2800:- på MHVteamet och familjeinterventionsprogrammet (Marte Meo) kostar 
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4500:- vilket innebär 2 besök där o 7 timmars arbetet för att redigera film och samtal. 

Beroendevården lägger pengar på detta. 

Specialistmottagningen i barnhälsovård på Rosenlund kan bli en del av den högspecialiserade vården 

i FHS.  

 

Stockholm den 3 april 2012 

Margareta Blennow   Anncharlotte Lindfors 

barnhälsovårdsöverläkare   vårdutvecklare  

Barnhälsovårdsenheten Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 

Södersjukhuset, 118 83 Stockholm. Tel 08 616 4115  
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Tabell 1. Förslag till utökat besöksprogram (utöver basprogram) på specialist-BVC för barn till mödrar 

som går på mödra/barnhälsosvårdsteamet vid Rosenlunds sjukhus. Basprogrammet ges på specialist-

BVC fram t.o.m. 7 månaders ålder, därefter på hemorts-BVC.  

Typ av besök: Hem= hembesök, Mott= besök på specialist-BVC på Rosenlund, BVC = ordinarie 

barnavårdscentral som förälder valt, S= sjuksköterska, L=läkare  

    

Besöksprogram barnhälsovårdsteamet Besök hemorts-BVC  

Ålder Var Vem  Var Vem Kommentar 

Grav  MHV S och L   Kontakt, risk-
bedömning och 
planering 

0 BB S    

1 v Hem S    

2 v Hem S    

3 v Hem S    

4 v Hem S + L   Gemensamt 
hembesök. Läkaren 
bedömer 
medicinskt status 

6 v Hem S    

8 v Mott S + L    

10 v Hem S    

3 m Mott S    

3-7 m Mott S föräldragrupp    

4 m Hem S    

5 m Mott S     

6 m Mott S + L    

7 m Hem S  Hem S Gemensamt 
hembesök 

8 m   Hem S Olycksfallsprofylax 

10-12   BVC S + L  

18 m   BVC S  

18 m Mott L   Utvecklingsbedömn 

2½ år Mott L   Utvecklingsbedömn 

3 år   BVC S  

4 år   BVC S  

4 år Mott L   Utvecklingsbedömn 

5 år   BVC S  

5 ½ år Mott L   Utvecklingsbedömn  

Mott=mottagning på Rosenlunds mödra- barnhälsovårdsteam, Hem=Hembesök,  

S= Sjuksköterska, L = läkare
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Tabell 1 Utförligare beskrivning 

Förslag till utökat besöksprogram (utöver basprogram) på specialist-BVC för barn till mödrar som går 

på Mödra/Barnhälsosvårdsteamet vid Rosenlunds sjukhus. Basprogrammet ges på specialist-BVC 

fram tom 6 månaders ålder, därefter på hemorts-BVC.  

Typ av besök: H= hembesök, M= besök på specialist-BVC på Rosenlund, S= sjuksköterska, L=läkare , S 

hem= sjuksköterska på hemorts-BVC  

Ålder  Typ av 
besök 

Läk/sjsk Åtgärd Övrigt 

Ofödd,  
v 36 

M S+L Erbjuda och berätta om 
besöksprogrammet. Prata om första 
tiden hemma, stöd i omgivning  

 

1-2 v  H S Etablera kontakt. Gå igenom rutiner, 
amning/uppfödning, sömn, 
kontakt/samspel, skrik, praktisk 
barnavård. Nätverk, hemsituationen?  

Kontakt med BVC-
sjuksköterska på hemorts-
BVC (S hem) 

3 v H S Gå igenom rutiner, amning/uppfödning, 
sömn, kontakt/samspel, skrik, praktisk 
barnavård. Nätverk? Hemsituationen? 

 

4 v  M L+S  Undersökning av barnet inkl 
oftalmoscopi. Ev extra vitaminer, järn? 
Introduktion spädbarnsmassage 

Grupp? 

6 v H S Undersökning av barnet. 
Spädbarnsmassage. EPDS? 

Kan leda t 3+3 stödsamtal  

8 v  M  L+S Undersökning av barnet. Utvecklingsbed.  

10 v H S Rutiner, amning/uppfödning, sömn, 
kontakt/samspel, skrik. Vad fungerar 
bra, mindre bra? Spädbarnsmassage. 

 

4 mån M L+S Undersökning av barnet. Rutiner, 
amning/uppfödning, sömn, 
kontakt/samspel, skrik. Vad fungerar 
bra, mindre bra? 

Öppna förskolan, 
biblioteket och övriga 
barnverksamheter – vad 
vet föräldrar? 

6 mån M L + S Utvecklingsbedömning, kroppsligt status  

7 mån  M S + S 
hem 

Överföring av info till ordinarie BVC Forts rutinprogram på 
ordinarie BVC  

8 mån H S Barnsäkerhet. Uppfödning, sömn, 
kontakt/samspel, skrik. Stimulans, 
pekböcker, TV(?). Tobak, alkohol - hur 
undviker barnet exponering? 

 

14 -16 
mån 

H S Barnets kost och mat- och rörelsevanor, 
föräldra-barn-kontakt, barnsäkerhet, 
barnomsorg  

 

18 mån M L+S Undersökning av barnet. 
Utvecklingsbedömning. 

 

24 m H S Avslutning hembesök  

2½ år M L+S Bedömning av barnet ev språktest o 
annan utvecklingsbedömning. 

 

4 år M L + S Utvecklingsbed, kroppsligt status, ev 
bedömn psykolog 

 

5 ½ år M L + S Ev psyk bedömn. Skolförbered us  
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Denna rapport kan beställas av anncharlotte.lindfors@sodersjukhuset.se

ihsan.sarman@sodersjukhuset.se




