
Bilaga 2 – Enkät till regionernas CBHV-team 

Informationsbrev  
 
Bakgrund 

 
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stödja, följa och analysera genomförandet av överenskommelserna om ökad 
tillgänglighet i barnhälsovården. Socialstyrelsens förstudie inom uppdraget visade att det finns ett behov i regionerna av en nationell 
kartläggning av barnhälsovården. 
 
Denna enkät har därför två syften, nämligen: 

• Att ge underlag för Socialstyrelsens uppföljning av insatser i barnhälsovården som finansieras med statsbidrag inom 
överenskommelserna 

• Insamling av uppgifter till en kartläggning av hela barnhälsovården som verksamhetsområde. 

Som ni kanske vet pågår just nu även en enkätundersökning riktad till BVC i hela landet. Resultatet av dessa båda 
enkätundersökningar kommer att presenteras aggregerat i en kartläggningsrapport under 2020. Svar från en enskild region redovisas 
alltså inte. 
 
Ert svar är viktigt! 
 
Denna enkät skickas till en (1) mottagare per region. Vi ber dig som har fått enkäten att ansvara för att den besvaras för din region. 
Frågorna om ersättningsmodell besvaras lämpligen i dialog med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. För att underlätta den 
dialogen kan enkäten skrivas ut. Se nedan. 
 
Det är frivilligt att besvara enkäten men vi hoppas att ni vill bidra genom att svara. Alla svar är mycket viktiga för att resultatet ska bli så 
heltäckande och användbart som möjligt för såväl den regionala som den nationella kunskapsutvecklingen om barnhälsovården. Sista 
svarsdag är onsdagen den 25 mars 2020. Under de tre veckor som insamlingstiden pågår kommer 1-2 påminnelser att skickas ut. 
 
Länk till webbenkäten: https://enkat.socialstyrelsen.se/go.aspx?u=[username] 
 
Vill du, innan du börjar fylla i webbenkäten, se alla enkätens frågor i en läsversion i PDF, klicka då  här. Notera att en stor del av 
frågorna är villkorade mot svaret på andra frågor. Det innebär att det för den enskilda regionen inte är säkert att alla frågor kommer att 
komma upp i webbenkäten. 
 
Samråd 
 
Socialstyrelsen har samrått med SKR (Sveriges Kommuner och regioner), i enlighet med förordning (1982:668) om statliga 
myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, inför utformandet och genomförandet av enkäten. 
 
Kontakt 
 
Har du frågor eller synpunkter om undersökningen, kontakta: 
erika.budh@socialstyrelsen.se 
Tfn: 075-27 49 82 
 
För tekniska frågor om enkäten, kontakta: 
enkat@socialstyrelsen.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
 

https://enkat.socialstyrelsen.se/go.aspx?u=%5busername%5d
mailto:erika.budh@socialstyrelsen.se
mailto:enkat@socialstyrelsen.se


Enkäten till CBHV-teamen i samtliga regioner 
Om enkäten  

Enkäten tar cirka 30-40 minuter att fylla i och omfattar minst 27 frågor. Antalet frågor beror på hur frågor 
med följdfrågor kopplade till något eller några svarsalternativ besvaras. De flesta frågorna har fasta 
svarsalternativ eller avser insamling av verksamhetsstatistik. Respondenten ges möjlighet att 
kommentera sina svar. För några av frågorna finns följdfrågor för ett eller ett par svarsalternativ. Öppna 
frågor förekommer.  

Det är frivilligt att besvara enkäten men vi hoppas att ni vill bidra genom att svara. Alla svar är mycket 
viktiga för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. Sista svarsdag är onsdagen 
den 25 mars 2020. 

Har du frågor? 

Om du har frågor om undersökningen, kontakta:  erika.budh@socialstyrelsen.se  075-2474982 

Om du har tekniska frågor om ifyllandet, kontakta:  enkat@socialstyrelsen.se  

 

Innan du börjar svara - Tänk på att:   

Det är i denna enkätundersökning inte tillåtet att samla in känsliga personuppgifter, därför uppmanar vi 
dig att inte ange uppgifter som kan kopplas till någon enskild persons hälsa eller levnadsförhållanden.   

Praktiska instruktioner  

Utgå från de förhållanden som råder vid tiden för besvarandet av enkäten om inget annat tidsintervall 
anges. Svaren sparas när du klickar på knappen ”Nästa” längst ner på varje sida i enkäten. Vid paus i 
svarandet nås webbformuläret igen genom att klicka på länken i e-postbrevet. Ändringar i svaren kan 
göras fram till sista svarsdag. Sist i formuläret finns möjlighet att skriva ut svaren.   

 

Kontaktuppgifter till dig som fyller i enkäten 

Namn:  

Befattning:  

E-post:   

Telefonnummer:  
 

 



Tillhörighet  

 

1. Hur får en BVC i regionen kännedom om att det finns ett nyfött barn som ska tillhöra 
mottagningen?   
Markera det eller de svarsalternativ som bäst beskriver arbetsgången i regionen. 

Information från 
mödrahälsovården om beräknat 
födelsedatum 

 

Meddelande från kvinnokliniken 
om att barnet har fötts  

Familjen kontaktar 
barnhälsovårdsmottagningen  

Passiv listning/teckning baserad 
på folkbokföring av barnet  

Annat; Hur? 
 

 
  

 

2. Hur får en BVC i regionen kännedom om att det finns ett inflyttande barn som ska tillhöra 
mottagningen? 
Markera det eller de svarsalternativ som bäst beskriver arbetsgången i regionen. 

Barnets tidigare BVC meddelar den BVC 
som ska ta över ansvaret för barnet  

Familjen kontaktar den BVC som tar över  

Passiv listning/teckning baserad på barnets 
folkbokföringsadress  

Annat; Hur? 
 

 
  

 

3. Har BVC i er region områdesansvar för att alla barn och deras vårdnadshavare har kontakt 
med BVC?  

Ja  

Nej  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



3a. Hur arbetar centrala barnhälsovårdsteamet för att säkerställa att alla barn och deras 
vårdnadshavare har kontakt med BVC?  

 

 

 
 

 

Avtalskrav för att underlätta för vårdnadshavare att nå BVC 

 
 4. Innehåller regionens uppdrag till BVC krav på...  
 Ja Nej Vet inte 

...telefontillgänglighet?    

...e-tjänst?    

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

4a. Beskriv avtalskraven på telefontillgänglighet för BVC  

 

 

 
 

 

4b. Beskriv avtalskraven på e-tjänsten   

 

 

 
 

 



Barnhälsovårdens arbete för att möta alla   

 

5. Vilket material har barnhälsovården i regionen tillgång till i mötet med barn och 
vårdnadshavare?   
Med material avser här arbetsmaterial för personalen i olika former samt information som kan ges till 
vårdnadshavare i såväl tryckt som elektronisk form. Markera vilket eller vilka material som finns 
tillgängligt i olika former inom ett sakområde. Flera svarsalternativ kan anges för ett område. 

 
På svenska 

På enkel 
svenska 

På andra 
språk Bildstöd 

Inget material 
finns 

Amning      

Vaccinationer      

Barnsäkerhet      

Tandhälsa      

Matvanor      

Rörelse och fysisk 
aktivitet      

Barnets sömn      

Barn med 
funktionsvariationer      

Vårdnadshavares 
psykiska hälsa      

Vårdnadshavares 
rökning      

Vårdnadshavares 
alkoholvanor      

Vårdnadshavares 
droganvändning      

Våld i nära 
relationer      

Jämställt 
föräldraskap      

Samkönade 
vårdnadshavare      

Barnets rättigheter      

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



5a. Vilket material om vaccinationer används?  

 

 

 
 

 

5b. Vilket material om matvanor samt rörelse och fysisk aktivitet används? 

 

 

 
 

 

5c. Vilket material om tandhälsa används? 

 

 

 
 

 



6. Behövs nytt material eller utveckling av befintligt material inom något område? 

Amning  

Vaccinationer  

Barnsäkerhet  

Tandhälsa  

Matvanor  

Rörelse och fysisk aktivitet  

Barnets sömn  

Barn med funktionsvariationer  

Vårdnadshavares psykiska hälsa  

Vårdnadshavares rökning  

Vårdnadshavares alkoholvanor  

Vårdnadshavares droganvändning  

Våld i nära relationer  

Jämställt föräldraskap  

Samkönade vårdnadshavare  

Barnets rättigheter  

Inget nytt material eller utveckling 
av befintligt material behövs  
 

 



6a. Beskriv vilket (på svenska, enkel svenska, annat språk, bildstöd etc.) nytt eller utvecklat 
material som behövs och i vilken form (tryckta broschyrer, arbetsmaterial, websidor etc.) inom 
respektive område.  

Amning       

Vaccinationer      

Barnsäkerhet      

Tandhälsa     

Matvanor     

Rörelse och fysisk 
aktivitet      

 

Barnets sömn      

Barn med 
funktionsvariationer     

 

Vårdnadshavares 
psykiska hälsa     

 

Vårdnadshavares 
rökning     

 

Vårdnadshavares 
alkoholvanor     

 

Vårdnadshavares 
droganvändning    

 

Våld i nära relationer       

Jämställt 
föräldraskap    

 

Samkönade 
vårdnadshavare     

 

Barnets rättigheter      
 

 

7. Hur arbetar centrala barnhälsovårdsteamet för att göra vårdnadshavare och de lite äldre 
barnen delaktiga i utformning av och innehåll i barnhälsovården?   

 

 

 
 

 



8. Deltar BVC i er region i något organiserat samarbete/samverkan med Första linjen-
verksamheter för barn med psykisk ohälsa? 

Ja  

Nej  
 

 

8a. Vad ingår i samarbetet/samverkan mellan BVC och Första linjen-verksamheter för barn med 
psykisk ohälsa? 
Flera alternativ kan anges. 

Regelbundna träffar med Första linjen-
verksamheter  

Lokala skriftliga samverkansrutiner för BVC 
och Första linjen-verksamheter  

Samarbetsavtal på ledningsnivå  

Första linjen är en remissinstans för BVC  

Första linjen bistår BVC med 
konsultattioner avseende barn med psykisk 
ohälsa 

 
 

 

8b. Ser ni utvecklingsområden i BVC's samarbete/samverkan med Första linjen-verksamheter för 
barns psykiska häla? 

Ja. Vilka? 
 

 
 

Nej  

Vet inte  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



Överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården   

Samtliga regioner har fått statsbidrag för åren 2018 till 2020 inom överenskommelserna om ökad 
tillgänglighet i barnhälsovården för att kunna göra extra insatser till barn med ökad risk för sämre hälsa 
på grund av socioekonomisk utsatthet.   

Frågorna i detta avsnitt avser insatser som finansieras med statsbidrag inom överenskommelserna och 
riktas till barn med ökad risk för sämre hälsa på grund av socioekonomisk utsatthet. Dessa insatser kan 
vara ökad volym av befintliga insatser och/eller införande av nya insatser. 
9.  Används statsbidraget inom överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården för 
barnhälsovård i regionen?  

 Ja, hela Ja, delvis Nej Vet ej 

2019 års 
statsbidrag     

2020 års 
statsbidrag     

 

 

10a. Ange ett namn eller kort rubrik på en insats som finansieras med statsbidrag inom 
överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården. 

 
 

 

10b. Innebär insatsen att barnhälsovården gör mer av en befintlig insats eller är det en ny insats? 

Mer av en 
befintlig insats  

Ny insats  
 

 

10c. Vad görs i insatsen [10a]? 

 

 

 
 

 



10d. Vilken eller vilka aktörer genomför insatsen [10a]? 
Ange samtliga deltagande aktörer. 

BVC  

Tandvård  

Socialtjänst  

Öppna 
förskolan  

Förskolan  

Biblioteket  

Annan. Vilka? 
 

 
 

 

 

10e. Hur identifieras barn, familjer eller grupper som ska erbjudas insatsen [10a]? 

 

 

 
 

 

10f. Hur följer regionen upp insatsen [10a]? 

 

 

 
 

 

10g. Hur påverkar insatsen [10a] tillgängligheten i barnhälsovården för barn med ökad risk för 
sämre hälsa på grund av socioekonomisk utsatthet? 

 

 

 
 

 

11. Finns det ytterligare insatser i barnhälsovården som finansieras med statsbidrag inom 
överenskommelsen? 

Ja  

Nej  
 

 



Verksamhetsstatistik barnhälsovården 2019  

Socialstyrelsens kartläggning av barnhälsovården kompletterar Centrala barnhälsovårdsrådets 
kartläggning av implementeringen av det tredelade nationella barnhälsovårdsprogrammet.  

För Socialstyrelsens kartläggning behövs verksamhetsstatistik för all verksamhet i barnhälsovården 
under 2019, d.v.s. oavsett hur verksamheten finansieras.   

 

12. Ange antal barn som var inskrivna i barnhälsovården i regionen den 31 december 2019   
Ange i siffror: 

Totalt antal 
barn 

 

Varav antal 
barn födda 
2019 

 

Varav antal 
barn födda 
2018 

 

Varav antal 
barn födda 
2017 

 

Varav antal 
barn födda 
2016 

 

Varav antal 
barn födda 
2015 

 

 

 



13. Ange antal årsarbetande bhv-sjuksköterskor på BVC i regionen 2019. 
Ange antal bhv-sjuksköterskor, omräknat till årsarbetare, som var anställda i barnhälsovården 1 
december 2019.  Vikarier ska räknas in, däremot inte personal som varit helt ledig minst 30 dagar under 
oktober och november eller är tjänstlediga.   

Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade 
och arbetande timmar för timavlönade.   

Månadsavlönade: En månadsavlönad som arbetar heltid har en sysselsättningsgrad på 100 procent och 
utgör 1,00 årsarbetare. En månadsavlönad som arbetar halvtid har en sysselsättningsgrad på 50 
procent och utgör 0,50 årsarbetare.  

Timavlönade: För timavlönade beräknas årsarbetssiffran utifrån antal arbetade timmar under november 
månad dividerad med 165, som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad.  För en 
timavlönad som arbetat 120 timmar under november månad 2019 blir årsarbetstiden 120/165 = 0,73.   

 

Antal bhv-sjuksköterskor 
omräknat till årsarbetare (med två 
decimaler):   Om regionen inte 
följer upp antal årsarbetare i 
barnhälsovården, ange 99999.  

 

Plats för kommentarer:  

 

 

 
 

 

14. Ange antal hembesök till nyfödda som genomfördes under 2019. 
Barnen kan vara födda sent 2018 eller 2019. Om regionen inte följer upp antal första hembesök till 
nyfödd, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

14a. Erbjuds nyfödda barn till omföderskor ett första hembesök?  

Ja  

Nej  
 

 



15. Ange antal hembesök vid 8-månader som genomfördes under 2019. 
Om regionen inte följer upp antal barn som fick ett hembesök vid 8 månader, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

15a. Erbjuds barn till omföderskor ett hembesök vid 8 månaders ålder? 

Ja  

Nej  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

16. Ange antal barn vars föräldrar deltog i föräldrastöd i grupp under 2019. 
Med deltagande menas här att minst en av vårdnadshavarna har deltagit vid minst ett tillfälle. Om 
regionen inte följer upp antal barn vars vårdnadshavare deltog i föräldragrupp, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



16a. Erbjuds vårdnadshavare att delta i föräldrastöd i grupp om det finns äldre syskon i familjen?   

Ja  

Nej  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

17. Ange antal individuella samtal med icke-födande föräldrar som genomfördes under 2019. 
Om regionen inte följer upp antal individuella samtal med icke-födande, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

18. Ange antal teambesök för barn i åldern 2,5 år till 3 år som genomfördes under 2019.  
På ett teambesök träffar familjen bhv-sjuksköterska och läkare tillsammans i mottagningsrummet på 
BVC. Om regionen inte följer upp antal teambesök för barn i åldern 2,5 år till 3 år, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



19. Ange antal barn vars vårdnadshavare inte tog barnet till fyraårsbesöket under 2019.  
Frågan avser fyraårsbesök som skulle ha ägt rum under 2019. Barnen kan vara födda sent 2014 eller 
2015. Om regionen inte följer upp antal barn vars vårdnadshavare inte tagit barnet till fyraårsbesöket, 
eller fördelningen på pojkar och flickor, ange 99999 för den eller de uppgifter som saknas. 

Totalt antal  

Varav flickor  

Varav pojkar  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

20. Ange antal barn som hade övervikt vid fyraårsbesöket 2019  
Frågan avser fyraårsbesök under 2019.  Barnen kan vara födda sent 2014 eller under 2015.Om 
regionen inte följer upp antal barn som har övervikt vid fyraårsbesöket, eller fördelningen på pojkar och 
flickor, ange 99999 för den eller de uppgifter som saknas. 

Totalt antal  

Varav flickor  

Varav pojkar  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 



21. Ange antal barn som hade fetma vid fyraårsbesöket 2019 
Frågan avser fyraårsbesök under 2019.  Barnen kan vara födda sent 2014 eller under 205.Om regionen 
inte följer upp antal barn som har fetma vid fyraårsbesöket, eller fördelningen på pojkar och flickor, ange 
99999 för den eller de uppgifter som saknas. 

Totalt antal  

Varav flickor  

Varav pojkar  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

22. Ange antal familjer som fick utökat hembesöksprogram under 2019. 
Frågan avser utökade hembesöksprogram som inleddes under 2019. Om regionen inte följer upp antal 
familjer som fick utökat hembesöksprogram, ange 99999. 

Antal  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

22a. Vilka grupper erbjuds utökade hemsbesöksprogram? 

 

 

 
 

 

22b. Hur är det utökade hembesöksprogrammet utformat?  

 

 

 
 

 



23. Ange antal orosanmälningar till socialtjänsten under 2019 
Om regionen följer upp både antal orosanmälningar till socialtjänsten och antalet barn som man gör 
orosanmälningar för anges båda uppgifterna. Om inte ange det antal (barn eller orosanmälningar) som 
följs upp och markera det som inte följs upp genom att ange 99999. 

Antal barn som 
barnhälsovården gjorde 
orosanmälningar om under 
2019 

 

Antal orosanmälningar som 
gjordes under 2019 

 

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

24. Hur många heltidstjänster arbetade i centrala barnhälsovårdsteamet i regionen under 2019?  
Gör en uppskattning av hur mycket tid professionerna nedan arbetade i centrala barnhälsovårdsteamet 
under 2019 och räkna om till antal heltidstjänster. Om en anställd varit tjänstledig, sjukskriven eller inte 
arbetat i centrala barnhälsovårdsteamet av annan anledning, räkna enbart den tid hen arbetade i 
centrala barnhälsovårdsteamet.  Svara med upp till 2 decimaler. 

Vårdutvecklare/samordnare  

Specialistsjuksköterska  

Barnhälsovårdsöverläkare  

Psykolog  

Dietist  

Fysioterapeut  

Logoped  

Socionom  

Folkhälsovetare  

Administratör  

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 



Om barnhälsovårdens ersättning 

Frågorna om ersättning kan vid behov besvaras i dialog med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning.  
 

25. Hur får BVC i regionen sin ersättning? 

Som del i ersättningen för en 
vårdcentral eller hälsocentral  

Direkt till BVC  

Annat; Vad? 
 

 
  

 

25a. Vem bestämmer hur mycket ersättning som fördelas till BVC?   

Verksamhetschef på 
vårdcentral eller 
hälsocentral 

 

Förvaltningen för 
vårdval eller hälsoval  

Annan; Vem? 
 

 
 

 

 

25b. Vilka mått används för att följa upp BVC i uppföljningen av vårdcentraler eller 
hälsocentraler?  

 

 

 
 

 

Plats för kommentarer: 

 

 

 
 

 



26. Hur betalas kostnaden för vaccin som ges på BVC?  
Ge ett svar per rad 

 Dras från ersättningen 
till varje 

vårdcentral/hälsocentral 
eller BVC 

Dras från 
barnhälsovårdens 
samlade budget i 

regionen 

Från gemensam 
budget för 

läkemedelskostnader 
i regionen Annat sätt; Vad? 

Vaccin för 
alla barn      

 
 

Vaccin för 
riskgrupper      

 
 

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

27. Hur betalas kostnaden för professionell tolk som används av BVC?   

Dras från ersättningen till varje 
vårdcentral/hälsocentral eller BVC  

Dras från barnhälsovårdens 
samlade budget i regionen  

Från gemensam budget för tolk i 
regionen  

Annat sätt; Vad? 
 

 
 

Plats för kommentar: 

 

 

 
 

 

Plats för övriga kommentarer eller medskick till Socialstyrelsen. 
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