Bilaga 3 – Enkät till BVC
Enkät från Socialstyrelsen om barnhälsovården till [BVC] i [Kommun]
Bakgrund till enkäten
Barnhälsovården har en viktig roll i arbetet med att skapa en mer jämlik hälsoutveckling hos barn. För att kunna öka jämlikheten i
barnhälsovården behövs ett underlag för verksamhetsutveckling som belyser barnhälsovårdens förutsättningar, utmaningar samt
erfarenheter från arbetet med barnens hälsa. Därför gör Socialstyrelsen nu en nationell kartläggning av barnhälsovården med en enkät
som skickas till ungefär varannan BVC i Sverige.
Om enkäten
Enkäten innehåller frågor om din BVC. Frågorna handlar om strukturen för verksamheten, genomförandet av
barnhälsovårdsprogrammet samt samverkan med exempelvis andra vårdnivåer, och andra aktörer såsom socialtjänsten. De flesta
frågorna har fasta svarsalternativ, men några öppna frågor förekommer.
Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras aggregerat. Svar från en enskild BVC redovisas alltså inte.
Nedan finns en länk till webbenkäten för din BVC. Du som får webbenkäten är verksamhetschef eller kontaktsjuksköterska för en BVC.
E-postadresserna har samlats in huvudsakligen via kontakter med regionerna. Enkäten för din BVC skickas enbart till dig. Om du
ansvarar för flera BVC får du separata mail med länk till webbenkäten för var och en av dina BVC. Sista svarsdag är fredagen
den 20 mars 2020.
Länk till webbenkäten: https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=[username]
Ditt svar är viktigt!
Det är frivilligt att besvara enkäten men vi hoppas att du vill bidra till kartläggningen genom att svara. Ditt svar är mycket viktigt för att
resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt för såväl den regionala som den nationella kunskapsutvecklingen om
barnhälsovården.
Vill du se alla enkätens frågor i en läsversion innan du börjar fylla i webbenkäten, klicka då här.
Samråd
Socialstyrelsen har samrått med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och NNR (Näringslivets Regelnämnd), 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:
E-post: erika.budh@socialstyrelsen.se
Tel: 075-247 49 82
För tekniska frågor om enkäten, kontakta:
E-post: enkat@socialstyrelsen.se
Stort tack på förhand!

Nationell kartläggning av barnhälsovården
Mottagare:
Syfte med enkäten
Socialstyrelsen arbetar med att kartlägga barnhälsovården för att ge underlag för kunskapsutveckling
om barnhälsovården. Syftet är i förlängningen att öka jämlikheten i barnhälsovården och stärka
förutsättningarna för en jämlik hälsa hos barn.
Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras aggregerat. Svar från en enskild BVC
redovisas alltså inte.
Om enkäten
Enkäten omfattar 22 frågor och tar ca 40 minuter att besvara. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ
och det finns möjlighet att utveckla svaret med en kommentar. Några öppna frågor förekommer.
Enkäten skickas till BVC i hela landet. Sista svarsdag är fredagen den 20 mars 2020.
Ditt svar är viktigt
Enkäten har skickats till en (1) mottagare per BVC. Vi ber dig som får enkäten att ansvara för att
webbenkäten besvaras av….
Det är frivilligt att besvara enkäten men vi hoppas att ni vill bidra till kartläggningen genom att svara. Ert
svar är mycket viktigt för att resultatet av undersökningen ska bli så heltäckande och användbart som
möjligt.
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.

•

Klicka här för en läsversion av enkäten.

Kontaktuppgifter
BVC’s namn:
Ditt namn:
Din befattning:
E-post:
Telefonnummer:

Struktur och förutsättningar
Frågorna i detta avsnitt syftar till att belysa de organisatoriska förutsättningarna som er BVC har för att
genomföra verksamheten.

1. Är er BVC samlokaliserad med någon annan verksamhet?
Ja
Vårdcentral
Mödrahälsovård
Tandvård
Förebyggande socialtjänst
Öppen förskola
Annan verksamhet
Om 'Annan verksamhet', vilken?

1a. Hur många filialer har er BVC?

1b. Tillhör er BVC en familjecentral?
Ja
Nej

Nej

2. Ange antal bhv-sjuksköterskor, omräknat till årsarbetare, som var anställda på er BVC den 1
december 2019 (ange med två decimaler).
Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade
och arbetade timmar för timavlönade. Vikarier ska räknas in, däremot inte personal som varit helt ledig
minst 30 dagar under oktober och november eller är tjänstlediga.
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 årsarbetstiden utifrån antal arbetade timmar under november
månad dividerad med 165. För en timavlönad som arbetade 120 timmar under november månad 2019
blir årsarbetstiden 120/165 = 0,73.
Om det inte går att få fram en uppgift om antalet bhv-sjuksköterskor på er BVC, skriv då in koden 9999,
så ni kommer vidare i enkäten.
Antal (enl.
definition
ovan):
Plats för kommentarer:

3a. Hur många barn var inskrivna på er BVC (inklusive filialer) den 31 december 2019?
Antal barn:

3b. Hur många av dessa barn var födda 2019?
Antal barn:

Tillgänglighet
Frågorna i detta avsnitt syftar till att belysa vårdnadshavares möjligheter att nå er BVC och BVC’s
förutsättningar att möta familjerna.

4. Hur får ni vanligtvis kännedom om att det finns ett nyfött barn som ska tillhöra er BVC?
Flera alternativ kan anges.
Information från mödrahälsovården om beräknat födelsedatum
Meddelande från kvinnokliniken om att barnet har fötts
Familjen kontaktar oss
Passiv listning/teckning baserad på folkbokföring av barnet
Annat sätt. Vad?

5. Hur får ni vanligtvis kännedom om att det finns ett inflyttande barn som ska tillhöra er BVC?
Flera alternativ kan anges.
Barnets tidigare BVC meddelar oss
Familjen kontaktar oss
Passiv listning/teckning baserad på barnets
folkbokföringsadress
Annat sätt. Vad?

6. Hur upplever ni på BVC att informationsöverföringen fungerar från...
Mycket bra

Bra

Varken eller

Dåligt

Mycket
dåligt

Vet ej

...mödrahälsovården
...kliniken där barnet
fötts
...tidigare BVC (för
inflyttande barn)
Plats för kommentarer:

7. Hur säkerställer ni på er BVC att ni har kontakt med alla barn som tillhör er BVC?

8. Hur arbetar ni på er BVC med uppsökande verksamhet till barn vars vårdnadshavare inte tar
barnet till besök hos er på BVC trots upprepade kallelser?

9. Har er BVC följande?
Ja
Öppen mottagning (”drop-in”)
En bemannad reception
En e-tjänst där föräldrar kan ta kontakt
Telefontillgänglighet i enlighet med
uppdraget från regionen

Nej

10. Vid ungefär hur stor andel av besöken sker kommunikationen mellan personalen på er BVC
och vårdnadshavare på annat språk än svenska?
Besök med tolk räknas som besök där kommunikationen sker på annat språk än svenska. Besöken kan
vara på plats på er BVC eller som hembesök.
< 10%
10%-30%
31%-70%
71%-90%
> 90%

11. Erbjuder er BVC professionell tolk från tolkförmedling vid besök med vårdnadshavare som
inte talar svenska?
Ja, vid varje besök
Ja, när vårdnadshavare efterfrågar det
Nej
Plats för kommentarer:

11a. Vid behov av professionell tolk från tolkförmedling; Vad avgör vanligtvis om ni väljer
telefontolk eller tolk som är med på platsen för besöket?
Besökets karaktär
Tillgång på professionell tolk
Kostnaden för professionell tolk
Vårdnadshavarens önskemål
Annat; Vad?

11b. Hur kommunicerar personalen på er BVC med vårdnadshavare som inte talar svenska (när
det saknas professionell tolk)?
Flera svarsalternativ kan anges.
Anhörig till vårdnadshavare eller barnet översätter
Personal på BVC talar med vårdnadshavare på ett språk som båda behärskar
Annat sätt; Vilket?
Plats för kommentarer:

Det tredelade nationella barnhälsovårdsprogrammet
Frågorna i avsnittet syftar till att beskriva verksamheten vid BVC utifrån det tredelade nationella
barnhälsovårdsprogrammet
12. Hur arbetar ni på er BVC för att göra vårdnadshavare och de lite äldre barnen delaktiga i den
barnhälsovård som ges till varje barn?

Vårdnadshavares hälsolitteracitet och barnets miljö
13. Hur arbetar ni på er BVC för att stärka vårdnadshavares förmåga att förvärva, förstå, värdera
och använda information för att bibehålla och främja barnets hälsa (hälsolitteracitet)?

14. Till vilka barn – och deras vårdnadshavare – ger ni på er BVC insatser för barnens
levnadsvanor?
Markera inom vilka områden, nedan specificerade, där ni ger...
-

Universella insatser till alla

-

Riktade insatser av er BVC till barn och vårdnadshavare vid behov

-

Riktade insatser av annan vårdnivå och/eller verksamhet, till barn och vårdnadshavare vid
behov
Flera svarsalternativ kan anges för ett område. Alternativt ange att Inga insatser ges inom ett
område.
Universella
insatser till
alla

Amning
Matvanor
Rörelse och
fysisk aktivitet
Plats för kommentarer:

Riktade
Riktade insatser av annan
insatser av er
vårdnivå och/eller
Inga insatser
BVC
verksamhet
ges

15. Till vilka barn – och deras vårdnadshavare – ger ni på er BVC insatser för vaccinationer?
Markera inom vilka områden, nedan specificerade, där ni ger...
-

Universella insatser till alla

-

Riktade insatser av er BVC till barn och vårdnadshavare vid behov

-

Riktade insatser av annan vårdnivå och/eller verksamhet, till barn och vårdnadshavare vid
behov
Flera svarsalternativ kan anges för ett område. Alternativt ange att Inga insatser ges inom ett
område.
Universella
insatser till
alla

Vaccinationer
Plats för kommentarer:

Riktade
Riktade insatser av annan
insatser av er
vårdnivå och/eller
Inga insatser
BVC
verksamhet
ges

16. Till vilka barn – och deras vårdnadshavare – ger ni på er BVC insatser för barnens
levnadsmiljö?
Markera inom vilka områden, nedan specificerade, där ni ger...
-

Universella insatser till alla

-

Riktade insatser av er BVC till barn och vårdnadshavare vid behov

-

Riktade insatser av annan vårdnivå och/eller verksamhet, till barn och vårdnadshavare vid
behov
Flera svarsalternativ kan anges för ett område. Alternativt ange att Inga insatser ges inom ett
område.
Universella
insatser till
alla

Barnsäkerhet
Vårdnadshavares
psykiska hälsa
Vårdnadshavares
rökning
Vårdnadshavares
alkoholvanor
Drogförebyggande
Våld i nära
relationer
Jämställt
föräldraskap
Barnets rättigheter
Plats för kommentarer:

Riktade
Riktade insatser av annan
insatser av er
vårdnivå verksamhet
Inga insatser
BVC
och/eller socialtjänst
ges

Barnets utveckling
17. Till vilka barn – och deras vårdnadshavare – ger ni på er BVC insatser för barnens
utveckling?
Markera inom vilka områden, nedan specificerade, där ni ger...
-

Universella insatser till alla

-

Riktade insatser av er BVC till barn och vårdnadshavare vid behov

-

Riktade insatser av annan vårdnivå och/eller verksamhet, till barn och vårdnadshavare vid
behov
Flera svarsalternativ kan anges för ett område. Alternativt ange att Inga insatser ges inom ett
område.
Universella
insatser till
alla

Riktade
Riktade insatser av annan
insatser av er
vårdnivå, verksamhet
Inga insatser
BVC
och/eller socialtjänst
ges

Vikt
Samspel/anknytning
Barnets sömn
Funktionsvariation
Språk
Beteende
Syn
Hörsel
Plats för kommentarer:

17a. Vilken metod använder ni på er BVC vanligen för synundersökning på fyraårsbesöket?

17b. Vilken metod använder ni på er BVC vanligen för hörselundersökning på fyraårsbesöket?

18. Hur integreras tandvård och munhälsa i arbetet med barnens hälsa på er BVC?
Markera inom vilka områden, nedan specificerade, som ni ger..
-

Universella insatser till alla

-

Riktade insatser av ert BVC till barn och vårdnadshavare vid behov

Flera svarsalternativ kan anges för ett område. Alternativt ange att Inga insatser ges inom ett område.
Universella
Riktade
insatser till insatser av ert Inga insatser
alla
BVC
ges
Samtal med
vårdnadshavare om kost
och tandhälsa
Samtal med
vårdnadshavare om
tandborstning och
munhygien
Gemensamt
mottagningsbesök med
tandvården
Gemensamt hembesök
med tandvården
BHV-sköterska/läkare tittar i
barnets mun
BHV-sköterska/läkare
undersöker barnets tänder
Utdelning av tandborstar
och tandkräm
Plats för kommentarer:

Föräldraskapsstöd
19. Hur arbetar ni på er BVC för att stärka vårdnadshavarnas tilltro till den egna föräldraförmågan
(empowerment)?

20. Ger ni på er BVC föräldrastöd i grupp?
Ja
Nej

20a. På er BVC, vilka grupper erbjuds delta i föräldrastöd i grupp?
Markera alla som får erbjudande om att delta.
Ja

Nej

Vet inte

Förstföderskor
Omföderskor
Icke-födande förälder (första barnet)
Icke-födande förälder (som har äldre barn)
Mammor som får sitt första barn i Sverige
Icke-födande förälder som får sitt första barn i Sverige
Unga föräldrar (i egen grupp)
Adoptivföräldrar (i egen grupp)
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning (i egen grupp)
Samkönade föräldrar (i egen grupp)
Tvillingföräldrar (i egen grupp)
Vårdnadshavare till placerade barn (i egen grupp)
Plats för kommentarer:

21. Genomförde er BVC under år 2019 utökade hembesöksprogram till familjer med behov?
Ja
Nej
Plats för kommentarer:

21a. Genomfördes hembesöken i det utökade hembesöksprogrammet i samverkan med
förebyggande socialtjänst?
Ja, samtliga hembesök
Ja, några hembesök
Nej
Plats för kommentarer:

Samverkan och tvärprofessionell konsultation
22. Hur fungerar samverkan och/eller den tvärprofessionella konsultationen mellan BVC och...
Frågan gäller vilken uppfattning ansvariga personer på er BVC har om hur detta fungerar.
Mycket bra

Bra

Varken
eller

Dåligt

Mödrahälsovården
Neonatalvården
Tidigare BVC (för
inflyttande barn)
Förebyggande
socialtjänst
Myndighetsutövande
socialtjänst
Tandvården
Logoped
Dietist
Smittskyddsenheten
Psykolog för
barnhälsovården
Vuxenpsykiatrin
Barn- och
ungdomspsykiatrin
Öppna förskolan
Förskolan
Biblioteket
Elevhälsan
Plats för kommentarer:

Plats för övriga kommentarer eller medskick till Socialstyrelsen.

Mycket
dåligt

Görs inte

Vet ej

