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Sammanfattning 
 

Inledning 

Barnhälsovårdens verksamhet i Stockholms län täcker idag så gott som alla barn i åldern 0-5 år och 

utgör därmed en viktig folkhälsoaktör. Sedan mitten av mars 2020 har de flesta delar av samhället och 

vården påverkats av Covid-19 pandemin. Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm har i uppdrag att 

följa hur det regionala BHV-programmet upprätthålls. För att ta reda på om detta varit möjligt under 

inledningen av pandemin, genomfördes en enkätundersökning till samtliga BHV-sjuksköterskor inom 

länet.  

Syfte 

Syftet var att kartlägga hur det regionala BHV-programmet har kunnat upprätthållas i Stockholms län 

under perioden 16 mars – 29 maj 2020.  

Metod 

En enkät med åtta frågor skickades ut till samtliga 500 BHV-sjuksköterskor i Stockholms län den 1 

juni 2020, med en senare påminnelse till de som inte svarat. Dagarna innan skickades information till 

verksamhetschefer och enhetschefer. Enkäten besvarades i det webbaserade systemet Webropol och 

innehöll fasta svarsalternativ utifrån en skattningsskala (1-7) samt en möjlighet att lämna 

kommentarer i fritext. En kompletterande uppföljning gjordes även genom systemet Mentimeter 

under oktober 2020, där två flervalsfrågor ställdes till BHV-sjuksköterskor inom SIMON-nätverket, 

med möjlighet till efterföljande diskussion. 

Resultat 

Totalt svarade 292 BHV-sjuksköterskor (58 procent)  från 107 (97 procent) BVC-mottagningar i 

Stockholms län på enkäten. Resultatet av enkäten visade att BHV-sjuksköterskorna generellt upplevde 

att merparten av BHV-programmet kunde upprätthållas (medeltal på 2,2 på skala 1 till 7), trots 

förändrade arbetssätt, prioriteringar och personalbrist. De delar av BHV-programmet som upplevdes 

ha upprätthållits i störst utsträckning initialt under pandemin, är team-besök vid 4 veckors- och 6 

månaders ålder samt barnvaccinationsprogrammet. Störst påverkan sågs på hälsobesöken med de 

större barnen, 3 - 5 år. Upplevelsen av påverkan som helhet var störst bland BHV-sjuksköterskor som 

jobbar i områden med tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram (medel 3,2 på den sjugradiga 

skalan) jämfört med skattningen i hela länet (medel 2,2 på den sjugradiga skalan).  

Konklusion 

Genom denna kartläggning har vi kunnat visa att barnhälsovården i hög grad kunnat upprätthålla sina 

program under den första vågen av covid-19 pandemin från mars-juni 2020. Kartläggningen belyser 

både direkta- och indirekta konsekvenser av pandemin för barnen utifrån BHV-sjuksköterskans 

perspektiv, såsom social isolering, ökad utsatthet, risk för att fara illa samt avvikande vikt-och 

språkutveckling.  

För att barnhälsovården skall kunna fortsätta erbjuda den trygghet som många föräldrar behövt under 

pandemin är det viktigt att BHV-sjuksköterskorna får stöd och tydliga riktlinjer från både sina chefer, 

smittskyddet och BHV-enheten i region Stockholm. 
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Inledning  

Ett nytt coronavirus upptäcktes i slutet av 2019 i Kina. Sjukdomens officiella namn är 

covid-19 och orsakas av Coronavirus. De flesta får lindriga besvär. Risken för allvarlig 

sjukdom som kräver sjukhusvård är betydande framförallt hos äldre. Hittills har 

sjukdomen uppvisat en ojämlik spridning i regionens vuxna befolkning. Centrum för 

Epidemiologi och Samhällsmedicin har visat att risken att dö av covid-19 i Region 

Stockholm, är störst i grupper med låg inkomst samt härkomst från Somalia, 

Libanon, Turkiet, Estland och Syrien (1).  

Enligt Folkhälsomyndighetens (2020) kunskapssammanställning Covid-19 hos barn 

och unga (version 2) så utvecklar barn 0-5 år över lag lindriga symptom och anses 

bidra i mindre utsträckning till smittspridningen av sjukdomen (2). Däremot finns 

det mycket som talar för att pandemins indirekta effekter drabbar barn desto mer (3). 

Barnhälsovården (BHV) fyller här en viktig funktion genom att följa och 

uppmärksamma barns mående på nära håll. Barnhälsovårdens mål och uppdrag är 

att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, och vid behov tidigt 

identifiera och initiera åtgärder. För att uppnå målen behöver barnhälsovården 

erbjuda insatser till alla barn och föräldrar i enlighet med det regionala 

barnhälsovårdsprogrammet (BHV-programmet) och vid behov ytterligare förstärkta 

insatser till barn och föräldrar (4). 

Den 10 mars 2020 signalerade Folkhälsomyndigheten att det fanns tecken till 

samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra 

Götalandsregionen (5). Dagen efter klassades covid-19 som en pandemi av WHO (6). 

Samma vecka utfärdade Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap råd och restriktioner för att minska smittspridningen i 

samhället så att sjukvården skulle klara av det kraftigt ökade behovet av akutsjukvård 

för de svårast sjuka patienterna. Dessa åtgärder förändrade omedelbart 

förutsättningarna för folkhälsoarbetet på BVC i Stockholms län (Region Stockholm 

och Norrtälje) och i övriga Sverige. Sedan mitten av mars 2020 har de flesta delar av 

samhället och vården påverkats av covid-19 pandemin. 

Syfte 

Syftet var att kartlägga hur det regionala BHV-programmet upprätthållits i 

Stockholms län under perioden 16 mars – 29 maj 2020.  

https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2020.10-socioekonomiska-faktorer-och-covid-19-i-stockholms-lan_november-2020_.pdf
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2020.10-socioekonomiska-faktorer-och-covid-19-i-stockholms-lan_november-2020_.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-hos-barn-och-unga--en-kunskapssammanstallning-version-2/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/
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Metod  

En enkät med åtta frågor skickades ut till samtliga 500 barnhälsovårdssjuksköterskor 

(BHV-sjuksköterskor) i Region Stockholm den 1 juni 2020 med en senare påminnelse 

till de som inte svarat. Dagarna innan skickades information till verksamhetschefer 

och enhetschefer. Enkäten besvarades i det webbaserade systemet Webropol. 

Frågorna utgick från BHV-programmets struktur och innehöll både fasta 

svarsalternativ och möjlighet till fritext (bilaga 1). I de fasta svarsalternativen ombads 

BHV-sjuksköterskorna att uppskatta i hur stor utsträckning de olika delarna i BHV-

programmet påverkats under covid-19-pandemin jämfört med arbetet före 

pandemin. Bedömningarna angavs från 1 som motsvarade att arbetet inte alls 

påverkats till 7 som motsvarade att arbetet påverkats i mycket stor utsträckning.  

Möjligheten att lämna en kommentar i fritext fanns i anslutning till samtliga av 

enkätens frågor. Dessa kommentarer lästes och kategoriserades sedan manuellt 

utifrån de teman som berördes av BHV-sjuksköterskorna i deras svar, till exempel 

föräldrars avbokningar, oro för smitta, förändrade arbetssätt på BVC och så vidare. 

Kategorierna ordnades i sin tur från det mest återkommande till det minst 

återkommande temat i anslutning till varje enskild fråga och sammanfattades 

därefter i en översiktstabell, bilaga 2. Slutligen valdes enskilda citat ut bland 

kommentarerna till samtliga frågor för att i resultatet kunna spegla såväl de mest 

förekommande upplevelserna som de som skiljde sig från mängden eller tillförde en 

ny infallsvinkel.  

Vid ett nätverksmöte för BHV-sjuksköterskor som arbetar i mångkulturella områden, 

(SIMON - sjuksköterskor i mångkulturella områden nätverkar), den 21 oktober 2020 

efterfrågades (semistrukturerat) sjuksköterskornas uppfattning om hur covid-19 

pandemin påverkade barn, boende i deras områden. Mötet hölls digitalt och ett drygt 

40-tal sjuksköterskor medverkande.  Sjuksköterskorna fick svara på två 

flersvarsfrågor via Mentimeter.com och resultaten utgjorde sedan var för sig ett 

diskussionsunderlag för hela gruppen.  
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Resultat 

Denna rapport beskriver BHV-sjuksköterskors upplevelse av hur arbetet med 

barnfamiljer på BVC påverkades under pandemin våren 2020. Totalt svarade 292 

BHV-sjuksköterskor (58 procent) på enkäten från 107 (97 procent) BVC-

mottagningar i Stockholms län. Svarsfrekvensen varierade mellan olika BVC-

mottagningarna; från 25 mottagningar inkom endast ett svar per mottagning.  

Uppgift saknades kring om dessa 25 svar speglade hela mottagningens synpunkter 

eller enbart den svarande BHV-sjuksköterskans. Totalt inkom 916 kommentarer på 

de åtta frågorna med en stor spridning (n=11 - 116) av antal kommentarer per fråga. 

 

Här beskrevs bland annat att BHV-sjuksköterskor ringt till familjer inför varje 

hembesök för att försäkra sig om att familjen är frisk, erbjudit extra hembesök till 

familjer som inte vågat komma till BVC eller erbjudit mottagningsbesök till familjer 

som inte vågat ta emot vårdpersonal i hemmet.  

 

”Vi har kunnat upprätt hålla vårt program men generellt fler avbokningar än annars. 

Detta har medfört att vi måste ha utrymme för fler tider.” 

 

”Många föräldrar har uttryckt stor oro för att få hem i deras ögon vårdpersonal med 

tanke på risk för smitta, så många och långa samtal har genomförts för att lyssna in, 

informera och lugna. På grund av det så har sedan hembesök genomförts som vanligt. 

I vårt område så har smittspridningen varit stor och flera av våra familjer berättar 

om släktingar som gått bort i Covid 19, vi har upplevt en stor rädsla generellt hos 

våra familjer.” 

 

”Stökigt i mitten av mars, sedan har verksamheten fungerat nästan som normalt.”  

 

”Isolering samt hemarbete påverkar familjerna på olika sätt.” 

 

Påverkan som helhet visade ett medeltal på 2,2 på en sjugradig skala. Det fanns stora 

variationer på graden av påverkan uppfattades mellan de olika BVC-mottagningarna 

från att arbetet inte alls påverkats (medel 1,0) till att arbetet påverkats i mycket stor 

utsträckning (medel 6,6).  
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Figur 1. Sjuksköterskors uppskattning på en skala från 1 till 7 av i vilket grad de olika besöken i BHV-

programmet blivit påverkat under pandemin våren 2020. 

 

 
*PIFF =Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke födande förälder 

 

Resultatet visade också stora skillnader mellan sjuksköterskors uppfattning (1 till 7) 

både generellt och inom en och samma BVC.  

 

”Har inga föräldragrupper. Annars ingen skillnad.” 

 

”Jobbigt att skjuta upp arbetet = mycket extra administration samt stress för 

framtiden för det som skall göras senare. Jobbigt att gå till jobbet, dagligen nya 

besked, dagligen ny information, risk att behöva jobba annanstans såsom 

Älvsjömässan. Ingen utrustning från start.….”   

Påverkan på besök under barnets första halvår 

Resultatet visade skillnader i påverkan mellan de olika besöken där hembesök till 

nyfödda barn och enskilda föräldrasamtal till pappor/icke födande föräldrar visar 

högst grad av påverkan (2,7 på den sjugradiga skalan). 

Det första hembesöket, till nyfödda barn och dess familj fick ibland ersättas med ett 

mottagningsbesök. Resultatet visade stora variationer (1–7) mellan olika 

sjuksköterskors upplevelser. Här beskrevs både svårigheter med att kunna erbjuda 

hembesök och oron för en försämrad vårdkvalitet i exempelvis amningsrådgivning. 
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”Hembesöken har ersatts med ett kortare besök på BVC och uppföljande telefonsamtal 

tillsammans med föräldrarna via högtalartelefon. En förälder får besöka BVC, inga 

syskon får följa med och viktigt att alla är friska. Jag tycker att kvaliteten försämras 

när vi inte gör hembesök. Till exempel amningsobservation och amningsstatus är 

lättare att genomföra under ett hembesök.” 

 

”Gjort ett hembesök via video pga. covidpositiv mor där barnet undersöktes av läkare 

i vårt infektionstält”. 

 

”Det har varit mycket på telefon mer än vanligt med ombokningar och avbokningar 

och samtal inför hembesök. Föräldraoro och besvikelse över att båda ej fått varit med 

på BB, mkt att fånga upp på hembesöket…” 

 

I figur 2 visas sjuksköterskors skattning av påverkan per BVC-besök under barnets 

första halvår. Resultatet redovisas i procent på den sjugradiga skalan.  

 

Figur 2. Sjuksköterskors skattning i procent på den sjugradiga skalan av påverkan per BVC-besök under barnets 

första halvår under pandemin våren 2020. 

 

 
*PIFF =Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke födande förälder 

 Påverkan på besök i områden med ett utökat hembesöksprogram  

Resultatet visade att BHV-sjuksköterskor som arbetar i områden med utökade 

hembesöksprogram (7) upplevde en större påverkan i sitt arbete med hembesök i 

nyföddhetsperioden än BHV-sjuksköterskegruppen generellt. Här skattades 

påverkan till ett medeltal på 3,6 på den sjugradiga skalan, jämfört med 2,7 för hela 

gruppen. Samma trend sågs i den generella upplevelsen av att barnhälsovårdens hela 

program påverkades i större utsträckning i områden med utökade 
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hembesöksprogram (medel 3,2 på den sjugradiga skalan) jämfört med skattningen i 

hela regionen (medel 2,2 på den sjugradiga skalan). 

I de fria kommentarerna beskrevs att familjestödjare från kommunen inte tillåtits att 

göra hembesök under pandemin av sin arbetsgivare. Här angavs en önskan om 

samstämmiga riktlinjer. Några föräldrar tackade nej till programmet på grund av 

rädsla för smitta eller smittspridning. 

 

”Påverkats genom att vi har haft hembesöken på mottagningen, men innehållet har 

varit detsamma som vanligt” 

 

”Nya rutiner att vi behövt ringa familjerna innan för att se att de är friska.” 

 

”Inga hembesök genomförs, för att skydda personal”. 

 

Påverkan på enskilda föräldrasamtal 

Vidare visade resultatet att enskilt föräldrasamtal till pappa/icke födande förälder 

(PIFF) har påverkats (2,7 på den sjugradiga skalan). Även här sågs en skillnad i 

områden med utökade hembesöksprogram, där påverkansgraden visade ett medeltal 

på 4,0. I fritext beskrevs att fler pappor/icke födande förälder än vanligt tackat nej till 

enskilt samtal, där orsakerna uppgavs vara egen sjukdom eller oro för att komma till 

BVC på grund av pandemin. En vanlig kommentar var också att pappor uteblivit på 

grund av att endast en förälder tillåtits komma med sitt barn till BVC. Några få har 

genomfört samtal via telefon eller video och ytterligare några har slagit ihop PIFF-

samtalet med ett annat av barnets besök på BVC.  

 

”Det är mamman som kommer med barnet till BVC, när man erbjuder att pappa kan 

komma har flera svarat att det inte känns relevant.” 

 

”Fler samtal då pappor jobbat hemifrån” 

 

”Här märker jag klart störst skillnad. Många pappor mår dåligt av covid19 

relaterade, hela pappasamtal kan gå åt att prata kring hur de känner, allmän oro, 

hotande arbetslöshet, varsel, blivit av med jobbet redan, vågar inte gå till jobbet, 

ekonomisk oro, framtidsoro för barnet.” 

 

Även möjligheten att genomföra enskilt föräldrasamtal med modern med metoden 

Edingburgh postnatal depression scale (EPDS), påverkades av pandemin (1,9 på den 
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sjugradiga skalan). Fritextsvaren handlade till största del om förändringar som gjorts 

där BVC antingen ställt in besöket, utfört samtalet i samband med annat besök för 

barnet eller förkortat besöket. Det förekom också att samtalet ställts in på grund av 

restriktionen att bara en förälder fått följa med till BVC, där det då varit barnets 

andra förälder som kommit med barnet.  

 

”Alla erbjuds, lite kortare besök” 

 

”Många mammor är mer oroliga än tidigare.” 

 

”Detta besök här samtidigt som 2mån och därför finns inte tillräckligt med tid att ha 

ett lugnt samtal, jag är rädd att vi missar vissa men vi tar oss tid när det är tydligt att 

det behövs.” 

 

”Gjort några tillväxtkontroller samt EPDS i bil på parkering. 

Påverkan på teambesök 

Teambesöken vid 4 veckor och 6 månaders ålder är de besök som påverkats minst 

(1,9 respektive 2,0) av teambesöken och som prioriterats vid läkarbrist. I resultatet 

beskrevs förändrade rutiner i samband med besöket. Exempelvis har endast en 

förälder fått följa med, flera väntrum har använts och mer tid har bokats av mellan 

besöken.  

Påverkan på vaccinationsprogrammet 

Vaccinationsprogrammet vid 6 veckors- 3 och 5 månaders ålder har prioriterats och 

sjuksköterskorna angav en relativt liten (1,6) påverkan på vaccinationsfrekvensen. 

Däremot angavs en ökad grad av anpassning till föräldrars önskemål och en ökad 

förekomst av ombokningar och uppskjutna besök. Vidare beskrevs att föräldrar haft 

fler frågor, tveksamhet och oro samt en önskan om att båda föräldrarna får närvara 

vid vaccinationen.  

 

”Några kontroller samt vaccin genomförts i bil på parkeringen.”  

 

”Vissa föräldrar har känt sig tveksamma till att vaccinera under pågående pandemi. 

Vi har däremot informerat om vikten av vaccination samt att erbjuda dem tider. I 

många fall har föräldrarna landat i att vaccinera ändå. Vissa har valt att skjuta på 

det.” 
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I områden med utökade hembesöksprogram upplevde sjuksköterskorna en större 

påverkan på att genomföra vaccinationsprogrammet. Här skattades påverkansgraden 

vid första dosen av Rotavaccin till 3,0 och påverkan på vaccinationer vid tre och fem 

månaders ålder till 2,8 på den sjugradiga skalan. 

Påverkan på besök för barn från 8 månaders ålder 

Resultatet visade en större påverkan på besöken som erbjuds från åtta månaders till 

fem års ålder, än på besöken som erbjuds under barnets första halvår. Under barnets 

andra halvår bedömdes påverkan att utföra barnhälsovårdsprogrammet vid åtta 

respektive tio månader till 2,4 på den sjugradiga skalan.  

I de fria kommentarerna för åtta månaders besöket, beskrivs att många föräldrar 

ombokat besöken på grund av sjukdom i familjen eller av oro för smitta. Ibland 

erbjöds besöket digitalt eller via telefon. Några angav att besöket prioriterades ned 

eller slogs ihop med besöket vid tio månaders ålder, medan någon beskrev att de 

erbjudit hembesök när föräldrarna inte vågat komma till BVC. 

 

”Vissa besök behövdes prioriterats bort men alla fick möjlighet till råd och stöd.” 

 

”Gjort något besök som hembesök pga rädsla hos familjen.” 

 

”I samråd med föräldrar har några 8 mån tagits per telefon, istället prioriterat 6 

mån+ 10 mån läkarbesök.”  

 

Figur 3. Sjuksköterskors skattning i procent på den sjugradiga skalan av påverkan per BVC-besök från åtta 

månaders ålder till BVC-besök vid fem års ålder under pandemin våren 2020. 
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Av de tre teambesöken som görs av sjuksköterska och läkare, påverkades besöket vid 

tio månaders ålder mest av pandemin. Som orsak angavs en ökad mängd av- och 

ombokningar, brist på läkare och att läkarundersökning av nyfödda prioriterades. 

Både hälsobesöket vid ett års ålder och hälsobesöket vid 18 månaders ålder 

påverkades något lägre (1,9 respektive 2,0) än medeltal för samtliga besök i 

barnhälsovårdsprogrammet (2,2). Här angav respondenterna en ökad förekomst av 

om- och avbokningar. Några enstaka sjuksköterskor beskriver att de givit dos tre (”1 

års dosen”) i barnvaccinationsprogrammet samtidigt som vaccin mot mässling, 

påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder. 

Påverkan på besök från tre års ålder 

Av enkäten framgick att BHV-sjuksköterskorna som helhet upplevde störst påverkan 

på besöken riktade till de äldre barnen vid tre (medel 2,9), fyra (medel 2,9) och fem 

(medel 2,7) års ålder. Majoriteten av kommentarerna i fri text om de äldre barnen 

handlar om att föräldrarna av- eller ombokade på grund av sjukdom i familjen eller 

oro för att bli smittade av andra. Elva kommentarer angav att man inte alls kallat 

treåringar, nio kommentarer beskrev att inga fyraåringar kallats och sju 

kommentarer svarade att inga femåringar kallats under delar av- eller hela perioden. 

Bland kommentarerna angavs också att besöken prioriterats ned, att de skjutits upp 

på grund av sjukdom eller omfördelning av personal till vårdcentralen. 

 

”Sista prio då yngre barn behövt bokas om”. 

 

”3-åringar har inte kallats. Dessa besök har skjutits fram enligt riktlinjer från 

arbetsgivaren.” 

 

”Har inte kallat till 4 års besök, de som bokat själva eller hört av sig har fått sina 

besök. Jag har tagit bort memory spelet för att kunna hålla avstånd.” 

 

”I början av pandemin kallades inte 5-åringarna. Nu kallas 5-åringarna.”  

 

 ”Svårt med det svenska språket om de talar annat språk hemma, då de ej gått på 

förskolan under flera månader”    

                                                  

”Vi har haft sjuk personal men det är ändå hanterbart.”  
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I fri text finns också exempel på hur sjuksköterskorna anpassade sig och ändrade sitt 

arbetssätt till hembesök eller telefonbesök för att familjer skall känna sig trygga att 

kunna genomföra tre- respektive fyraårsbedömningar. 

 

”Här har många velat avboka sina besök för att hellre komma när allt har lugnat sig. 

Många har vi fått hit efter samtal, några har vi gjort som hembesök där föräldrar 

varit oroliga för barnets utveckling men inte vågat komma till BVC”. 

 

Exempel gavs även på observationer av möjliga indirekta konsekvenser av pandemin, 

så som bland annat språkliga följder. 

 

  ”Svårt med det svenska språket om de talar annat språk hemma, då de ej gått på 

förskolan under flera månader” 

 

” Barnen inte gått på förskolan på flera månader vilket har lett till att språket 

påverkats. Försöker motivera till att ta barnen till förskolan.”  

                                                 

Påverkan på besök från tre års ålder i socioekonomiskt utsatta områden 

Sjuksköterskor som arbetar i områden med utökade hembesöksprogram skattade en 

högre påverkansgrad av pandemin vid tre, fyra och femårsbesöken jämfört med alla 

svaranden. Påverkan skattades till 3,8 vid tre år, 3,8 vid fyra år och 3,4 vid fem års 

ålder jämfört med 2,9, 2,9 och 2,7 på den sjugradiga skalan. 

Dessa observationer följdes senare upp och kompletterades på SIMON-mötet den 21 

oktober 2020, med två flervalsfrågor som besvarades av totalt 40 BHV-

sjuksköterskor. Svaren representerar därmed upplevelser från sjuksköterskor som 

jobbar i socioekonomiskt utsatta områden.  

I flersvarsfrågan gällande närvaro på förskolan (figur 4), svarade 18 procent av BHV-

sjuksköterskor att ungefär hälften av barnen och 48 procent av BHV-

sjuksköterskorna att en majoritet av barnen i förskoleålder stannat hemma från 

förskolan mer än 2 veckor under covid-19 pandemin. I den efterföljande diskussionen 

framkom även att många upplevt att barnen varit hemma mellan mars och augusti 

och att de successivt börjat återgå till förskolan under tidig höst. Anledningen var 

främst stark oro för smitta från föräldrar i kombination med snuviga barn som av 

förskolan ombetts stanna hemma. 
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Figur 4. Svarsresultat från SIMON-gruppen på frågan om hur stor andel av barnen i förskoleålder som de 

uppskattat varit frånvarande från förskolan under mer än 2 veckor från pandemins startade fram till den 21:e 

oktober 2020. 

 
Flervalsfrågan i figur 5 berörde den indirekta påverkan på barn och föräldrar som 

upplevts av BHV-sjuksköterskor under covid-19 pandemin. Medan det var mindre 

påverkan på föräldrars inställning till att vaccinera sina barn, upplevde 74 procent 

(n=34) av de svarande BHV sjuksköterskorna en generell ökad oro hos föräldrar, 67 

procent (n= 31) viktuppgång hos barn och 63 procent (n=29) en tillbakagång av 

språkfärdigheter i svenska. 

 

Figur 5. Svarsresultat från SIMON-gruppen, under covid-19 pandemin fram till datum för frågan den 21:e 

oktober 2020, kring förändrat beteende, hälsa eller utveckling hos barn och föräldrar, viktuppgång, oro, 

efterfrågan av vaccin samt språkfärdigheter. 

 

Bland kommentarerna noterades även att BHV-sjuksköterskorna fått uppgifter om 

att många barn hade upplevt stillasittande, mindre stimulans, ökad 

skärmanvändning, mindre lektid utomhus samt försämrade sociala färdigheter. 
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Några kommentarer rörde en ökad tendens till våld i hemmet mellan föräldrar och 

att de haft barn som bevittnat våld i hemmet. En BVC beskrev att deras 

orosanmälningar ökat. 

En kommentar från SIMON-mötet: 

 

”Många har hållit sina barn hemma från förskolan. En ny uppgift för oss har varit att 

motivera föräldrar att dels våga gå ut själva på promenader samt att låta barnen gå 

till förskolan.” 

Påverkan på föräldragruppsverksamhet 

I enkäten saknades en specifik fråga om påverkan på arbetet med 

föräldragruppsverksamhet på BVC. Bland de drygt 50 kommentarerna om 

föräldragrupper angavs att de antingen ställt in sin gruppverksamhet helt eller 

försökt att anpassa verksamheten så att smitta förhindras. Knappt hälften av dessa 

kommentarer beskriver att inställda föräldragrupper utgör en stor påverkan på 

verksamheten, framförallt uttrycktes att föräldrar saknar detta forum. 

 

”Vi har inte kunnat erbjuda föräldragrupp till flera föräldrars  

  stora besvikelse”. 

 

”Vi har fortsatt ha föräldragrupper men utomhus. Det har varit stor efterfrågan på 

grupp och deltagarna har varit glada och nöjda över att få delta i grupper”. 

 

”Många föräldrar som saknar föräldragruppsinbjudan” 

 

”Vi har erbjudit att förmedla kontakt för Whats App-grupp istället för traditionell 

föräldragrupp”. 

 

Påverkan på möjlighet att ha digitala besök 

Resultatet visade att 55 procent av sjuksköterskorna angav att de har möjlighet att ha 

digitala besök. Här finns 116 kommentarer som bland annat anger att beställningen 

och installationen av digital utrustning fått sig en skjuts framåt medan andra skriver 

att utrustning finns men att de inte kommit igång eller behövt använda denna. Några 

skriver att familjen ibland saknade möjlighet att ha ett digitalt besök. Tio svar 

nämnde att de haft besök via videolänk och fyra att de erbjudit en chattfunktion.  
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”Utrustning för digitala besök finns men vi är ännu ej så vana att använda dessa så 

det har inte gjorts.” 

 

”Hälsocentralen har dr 24 och vi har jobbtelefoner med facetime.”  

 

”Video under utveckling och enstaka besök har kunnat utföras via videovård” 

 

”8 mån och epds har jag utfört på videolänk.” 

 

Behov av stöd kring prioriteringar och smittskydd 

I enkäten framkom att många sjuksköterskor saknade stöd kring prioriteringar och 

smittskydd, särskilt i början av pandemin. Några uttryckte en oklarhet kring om det 

är verksamhetschefen eller Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm som skall ge 

riktlinjer. I de fria kommentarerna angav 20 sjuksköterskor att de saknade stöd, 

tydliga riktlinjer och information medan 14 upplever att de fått ett gott stöd från 

BHV-enheten. 

 

”Det var ej tydligt i början om VC chef eller BHV skulle ge riktlinjer kring hur vi skulle 

prioritera. Vår personal stod i beredskap att hjälpa till med  VC 

hemsjukvård/telefonrådgivning.” 

 

”Saknade konkreta riktlinjer och stöd för BVC i början av pandemin.”  

 

”Vi hade gärna sett mer information från BHV. Ett veckobrev hade varit toppen!”  
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Diskussion  

Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning till samtliga BHV-

sjuksköterskor i Stockholms län, med en svarsfrekvens på 58 procent, spridd över 97 

procent av länets BVC-mottagningar.  Från 25 BVC inkom endast ett svar per 

mottagning. Uppgifter saknades om de 25 svaren speglade hela mottagningens 

synpunkter eller enbart den svarande BHV-sjuksköterskans synpunkter. Det innebär 

att det kan vara så att BHV-sjuksköterskornas uppfattning om pandemins påverkan 

på BVC-arbetet speglar fler än de 58 procent som besvarat enkäten. Uppföljningen 

återspeglar perioden mars-maj 2020, det vill säga arbetet under första covid-19 

vågen. En ny covid-19 våg som startade från mitten av oktober 2020, har idag åter 

föranlett striktare förhållningsregler för vårdpersonal vars påverkan på 

barnhälsovårdsprogrammet inte täcks av denna rapport. 

 

Enkäten är subjektiv så till vida att den belyser BHV-sjuksköterskornas upplevelser 

snarare än objektiv kvantifiering. I resultatet återspeglas stora variationer i BHV-

sjuksköterskornas upplevelser av graden av påverkan, från att arbetet inte alls 

påverkats (medel 1,0) till att arbetet påverkats i mycket stor utsträckning (medel 6,6). 

Stora skillnader i BHV-sjuksköterskans uppfattning fanns även inom samma BVC-

mottagning. Subjektiva bedömningar kan påverkas av andra stressfaktorer och skulle 

delvis också kunna förklara att BHV sjuksköterskor på en och samma BVC  ibland 

upplevede situationen olika. I kommentarerna beskrevs till exempel känslan av egen 

utsatthet, ovisshet, hög arbetsbelastning, sjukdom hos kollegor samt närståendes 

eller egen sjukdom. Slutsatserna som dras i rapporten bör betraktas utifrån den 

begränsade tidsperioden som avses, såväl som hur pandemins djupgående effekter 

även påverkar BHV- sjuksköterskornas individuella upplevelser av förutsättningarna 

för att upprätthålla det regionala BHV-programmet. Någon generalisering utanför 

gruppen som besvarat enkäten bedöms inte möjlig, bland annat på grund av den 

stora variationen i upplevelser mellan BHV-sjuksköterskor inom samma BVC och ett 

varierat antal BHV-sjuksköterskor som svarat per BVC. 

 

Överlag visade resultatet att BHV-sjuksköterskans generella upplevelse var att 

barnhälsovårdens verksamhet till stora delar kunde upprätthållas  (medeltal på 2,2 

på skala 1 till 7). Detta trots att det krävt olika grad av anpassningsförmåga, 

flexibilitet och merarbete från BHV-sjuksköterskorna. I kommentarerna nämns flera 
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exempel på hur BHV-sjuksköterskorna ansträngt sig för att i möjligaste mån möta 

familjernas behov .  

 

De delar av BHV-programmet som har kunnat upprätthållas i störst utsträckning 

initialt under pandemin är team-besöken vid 4 veckors och 6 månaders ålder samt 

vaccinationer. Följsamhet till barnvaccinationsprogrammets under den tidiga Covid-

19 pandemin bekräftas också genom Folkhälsomyndighetens nationella kartläggning 

(2020).  Prioriteringarna av hälsobesöken till de yngsta barnen och dess familjer 

visar även på en följsamhet till riktlinjer och rekommendationer som kommit från 

Barnhälsovårdsenheten (bilaga 3).  

 

Av enkäten framgår även att BHV-sjuksköterskorna som helhet upplever störst 

påverkan på de delar av det regionala BHV-programmet som utgörs av hälsobesöken 

med de äldre barnen i åldrarna tre (medel 2,9), fyra (medel 2,9) och fem (medel 2,7) 

år. En stor andel kommentarer vittnade om att dessa besök avbokats i större 

utsträckning av föräldrar och prioriterats lägst, andra om att de stora barnen inte 

kallades alls under den tidiga covid-19 pandemin. Några beskrev sin stress över 

uppskjutna hälsobesök. Här vilar ett stort ansvar på de enskilda BHV-

sjuksköterskorna att i efterhand erbjuda hälsobesök till de barn som inte kommit till 

BVC i ordinarie tid. 

 

Hembesök till nyfödda barn och enskilda föräldrasamtal till pappor/icke födande 

föräldrar är de hälsobesök för barn under sex månader som visar högst grad av 

påverkan (2,7 på den sjugradiga skalan). De orsaker som främst uppges gällande 

bägge besöken är föräldrars rädsla eller oro för att ta emot någon i sitt hem eller 

alternativt komma till BVC, varmed BHV-sjuksköterskorna har anpassat besöken i 

möjligaste mån. Enskilda föräldrasamtal till pappor/icke födande föräldrar är en av 

de senast implementerade metoderna i BHV-programmet. Här finns anledning att 

diskutera om detta kan ha betydelse för den enskilda BVC-mottagningens eller BHV-

sjuksköterskans prioriteringar. 

I kommentarerna beskrivs att föräldragruppsverksamhet på BVC i hög grad ställts in 

för att förhindra smittspridning. Att detta är något som engagerar sjuksköterskorna 

märktes tydligt i de 50 kommentarer som skrevs där knappt hälften av dessa 

kommentarer beskriver att inställda föräldragrupper utgör en stor påverkan på 

verksamheten, framförallt uttrycks att föräldrar saknar detta forum. Det är nu av 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/?pub=83750
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största vikt att Barnhälsovårdsenheten i region Stockholm påskyndar den utveckling 

mot ett nytt innehåll i föräldrastöd i grupp som redan startat innan pandemin. 

Innehållet behöver kunna genomföras digitalt och ge möjlighet för BHV-

sjuksköterskor och föräldrar att användas inom kort. 

För att kunna upprätthålla BHV-programmet i så stor utsträckning som möjligt 

beskriver flera BHV-sjuksköterskor anpassningar som gjorts. Några har slagit ihop 

PIFF-samtalet med ett annat av barnets besök på BVC och ytterligare några få har 

genomfört samtal via telefon eller video.  Det hastigt uppkomna behovet av att kunna 

genomföra digitala besök och föräldragrupper har troligen gjort att 

digitaliseringsprocessen påskyndats på många håll. Detta ser vi som positivt och ett 

komplement till ordinarie BVC-verksamhet under förutsättning att utvecklingen 

drivs av föräldrars behov i första hand och i undantagsfall utifrån BVC-

mottagningens behov. I fritext fanns både kommentarer om att somliga BHV-

sjuksköterskor inte känner sig bekväma med digitala möten, trots att tekniken finns 

på plats, och att vissa familjer saknade möjligheter till digitala möten. Av BHV-

sjuksköterskorna uppgav 55 procent att de hade möjlighet att ha digitala besök 

medan en stor andel uppgav att digital utrustning är beställd. Vad som efterfrågades 

av BHV-sjuksköterskorna framöver är utbildning i hanteringen av dessa nya verktyg. 

 

Det utökade hembesöksprogrammet är idag implementerat på 14 BVC i 

socioekonomiskt utsatta områden.  BHV-sjuksköterskor från dessa områden 

upplevde ökade svårigheter i att genomföra hembesöksprogrammet under 

nyföddhetsperioden och senare. Jämfört med BHV-sjuksköterskor i andra områden, 

upplevde de också i större grad svårigheter att upprätthålla BHV-programmet som 

helhet (medel 3,2 på den sjugradiga skalan) jämfört med skattningen i hela regionen 

(medel 2,2 på den sjugradiga skalan). En ökad påverkan på BHV-verksamhet i 

socioekonomiskt utsatta områden kan bero på att personer boende i dessa områden i 

högre grad drabbats av covid 19. T.ex. citerades tidigare i denna rapport en analys 

från CES (2020) av dödsfall i covid 19 som i högre grad drabbat personer med 

ursprung i vissa länder. Vidare visade en serologisk jämförelse av antikroppar mot 

covid 19 i en randomiserad studie med personer boende i Tensta samt Norra 

Djurgårdsstaden (90 respektive 123 personer) mellan 30:e maj och 3:e juni, stora 

skillnader i antikroppsprevalens (30 procent respektive fyra procent) (8).   
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Både utifrån enkäten och flervalsfrågorna ställda till SIMON-gruppen framkommer 

hur BHV-sjuksköterskorna gjort tidiga observationer gällande avvikande trender 

kring barnens tillväxt- och språkutveckling. På SIMON-mötet bekräftades ökad oro 

bland föräldrar och att många barn stannat hemma från förskolan. Den ökade 

viktuppgång samt skärmanvändning, samt tillbakagång av språkutveckling i det 

svenska språket samt bristande stimulans som sjuksköterskor observerat kan vara 

kopplat till att barnen inte gått i förskolan. Viktuppgång bland barn som observerats 

kan också antyda en förändrad kosthållning och möjlighet till utevistelse, vilket skulle 

kunna vara ett resultat av att barnen i större grad är hemma från förskolan. Det 

framkom också i enstaka kommentarer från BHV sjuksköterskor ökad förekomst av 

våld i vissa hem. Denna rapport är otillräcklig för att säkerställa ett orsakssamband 

mellan covid-19 och dessa observationer. Resultaten antyder dock viktiga och 

alarmerande indirekta effekter av covid-19 på barns förändrade livssituation under 

pandemin som behöver följas upp. 

 

I enkäten framkommer att många BHV-sjuksköterskor önskade ett större stöd och 

tydlighet kring ansvarsfördelning (mellan Barnhälsovårdsenheten, Smittskydd och 

verksamhetschefer), prioriteringar och smittskydd, särskilt i början av pandemin. För 

att barnhälsovården skall kunna fortsätta vara den trygghet som många föräldrar 

behövt under pandemin är det viktigt att BHV-sjuksköterskorna får stöd och 

riktlinjer från både sina chefer, smittskyddet och BHV-enheten i region Stockholm 

och att ansvarsfördelningen är tydlig. 
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Konklusion 

Genom denna kartläggning har vi kunnat visa att barnhälsovården i Stockholms län i 

hög grad kunnat upprätthålla sitt program under den första vågen av covid 19 

pandemin från mars-juni 2020. Besök för de yngsta barnen och 

barnvaccinationsprogrammet har kunnat upprätthållas och prioriteras vilket visar att 

verksamheten visat flexibilitet och anpassningsförmåga i en svår tid. 

 

I rapporten framkommer både direkta- och indirekta konsekvenser av pandemin för 

enskilda barn, så som social isolering, ökad utsatthet och risk för att fara illa samt 

avvikande vikt-och språkutveckling, belyst utifrån BHV-sjuksköterskans perspektiv. 

 

För att även i framtiden kunna uppnå målen att främja barns hälsa och utveckling, 

förebygga ohälsa hos barn, och vid behov tidigt identifiera och initiera åtgärder 

behövs förutom insatser till alla barn och föräldrar i enlighet med det regionala 

barnhälsovårdsprogrammet även vid behov förstärkta insatser utifrån pandemins 

omedelbara samt långtgående effekter. 
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