
Bilaga 3. Insatser i genomförandet 

av överenskommelserna om ökad 

tillgänglighet i BHV 2018 till 2020 

Socialstyrelsen följt har planering och genomförande av insatser i regionerna 

samt sammanställt en förteckning över insatser i 19 regioner1 baserat på 

datainsamling 2019, 2020 och 2021. Av sammanställningen framgår om 

insatsen är ökad volym av en befintlig insats i BHV (Mer) eller en regionalt 

prioriterad utvecklingsinsats (Ny).  

Notera att ytterligare insatser som genomförts med statsbidragen inom 

överenskommelsen kan förekomma, likväl som att förteckningen omfattar 

några insatser som inte finansierats med statsbidrag inom 

överenskommelserna om BHV. Slutligen är några av insatserna, av olika 

anledningar, inte genomförda som planerat. 

Region Dalarna 

• Utökat hembesöksprogram i ett utsatt område (Ny) 

• Barnsäkert; metod för att identifiera psykosociala riskfaktorer med 

frågeformulär (Mer) 

• Kompetensutveckling: för BHV-psykologer, vaccinationsföreläsning, 

utbildning i lekaudiometri och enskilt föräldrasamtal till icke födande 

förälder samt gemensam utbildningsdag med tandvården (Mer) 

• Very important babies, VIB, samverkansmodell på lokal nivå för planering 

under och efter graviditet för ett helhetsstöd till familjer med föräldrar med 

tex psykisk sjukdom, missbruk, kognitiv nedsättning mm (Ny).  

• Barnhälsoteam för samverkansteam på lokal nivå, delvis med chefer för 

kortare remissvägar för barn 2-5 år med diffusa svårigheter eller komplex 

symtombild. (Ny) 

• Universellt hembesök vid åtta månader (Ny) 

Region Gotland 

• Utökade hembesök i samarbete med socialtjänsten till familjer som 

identifierats under tiden i mödrahälsovården (Ny)  

• Kompetensutveckling: anknytning och samspel, ITC, Barnsäkert, 

samverkan mellan socialtjänsten och BHV (Ny) 

• Ökad bemanning med BHV-sjuksköterskor på samtliga BVC (Mer) 

                                                           
1 Regionerna Blekinge och Kronoberg redovisade att inga insatser inom BHV finansierats med statsbidragen. 



Region Gävleborg 

• Screening av tandhälsa vid ordinarie hälsobesök när barnet är tio månader, 

besöket genomförs av BHV-sjuksköterska tillsammans med personal från 

tandvården och följs vid behov upp vid tolv månader och gemensamt 

hembesök vid 15 månader (Mer) 

• Affischkampanj för vaccination innan utlandsresa (Mer) 

• Kartläggning av verksamheter och aktörer till kommunvisa kontaktlistor 

(Ny) 

• Ökad samverkan med socialtjänst och förskola (Ny) 

Region Halland 

• Riktade och behovsorienterade hembesök (Mer) 

• Utökad tjänstgöring central BHV-psykolog (Mer) 

• Kompetensutveckling för BHV-personal om barns språkutveckling (Ny) 

Region Jämtland Härjedalen 

• Utökat hembesöksprogram i socioekonomiskt utsatt område (Mer) 

• Kompetensutveckling i att hantera vaccinoro och –tveksamhet (Ny) 

• Stimulanspeng för universella hembesök för samtliga BVC (Mer) 

Region Jönköping 

• Utveckling av det universella hembesöket vid åtta månader i utsatta 

områden (Ny) 

• Utveckling av riktade hembesök (Mer) 

• Hembesök i samverkan med socialtjänsten i några utsatta områden (Ny) 

• Gemensamma besök med folktandvården i utsatta områden (Ny) 

• Kompetensutveckling: Utbildning av samtliga BHV-sjuksköterskor och 

BHV-läkare i motiverande samtal i möten med föräldrar om vaccinationer 

(Mer) 

• Barnskyddsteam som utvecklar regionens arbete för barn som far illa samt 

kan bistå med råd och stöd vid orosanmälningar (Ny) 

Region Kalmar 

• Ökad bemanning med BHV-sjuksköterskor i utsatta områden (Mer)  

• Länsövergripande familjecentralsdialog (Ny) 

• Kompetensutveckling: Identifiera barn som far illa (Ny) 

Region Norrbotten 

• Gemensamma universella hembesök (till nyfödda och vid åtta månader) 

med BVC och socialtjänst i en kommun med högre socioekonomisk 

utsatthet (Ny) 



• Utökat hembesöksprogram i ett socioekonomiskt utsatt område i en annan 

kommun (Ny) 

• Ökad bemanning med BHV-sjuksköterskor i några kommuner, för att 

kunna erbjuda det universella BHV-programmet (Mer)  

• Samverkan med Folktandvården (Mer) 

• Kompetensutveckling: Levnadsvanor (Ny) 

Region Skåne 

• Utökat hembesöksprogram Växa tryggt (Ny) 

Region Stockholm 

• Utökat hembesöksprogram i utsatta områden (Mer) 

• Ökad bemanning med BHV-sjuksköterskor i utsatta områden (Mer) 

• Jämställt föräldrastöd; universellt enskilt samtal med alla föräldrar (Ny) 

Region Sörmland 

• Gemensamma hembesök, med socialtjänst eller öppenförskola, i det 

universella programmet i utsatta områden (Mer) 

• Samverkan i lokala arbetsgrupper BHV, Folktandvården och socialtjänst 

(Mer) 

• Kompetensutveckling: Ett jämlikt och inkluderande föräldraskapsstöd i 

grupp (Ny) 

• Ökad tillgänglighet till logoped och dietist på BVC (Ny) 

Region Uppsala 

• BarnSäkert2, SEEK, metod för att identifiera psykosociala riskfaktorer 

med frågeformulär samt erbjuda insatser som motsvarar identifierade 

behov (Ny) 

Region Värmland 

• Utökat hembesöksprogram i en utsatt kommun, genom ökad bemanning 

med BHV-sköterskor och barnmorskor (Ny) 

• Gemensamma hembesök med socialpedagog eller logoped (Ny)  

• Ökat fokus i samtalen mellan föräldrar och BHV-sköterska kring frågor 

om tandhälsa och tandborstning (Mer) 

Region Västerbotten 

• Utvecklad samverkan med tandvården (Mer)  

• Kompetensutveckling: deltagande i konferenser och utbildning i metoden 

Kom i tid (Ny) 



Region Västernorrland 

• Samverkan mellan BHV och Folktandvården, gemensamt besök vid 10 

månader och vid behov sker uppföljning vid 12 månader och gemensamt 

hembesök vid 15 månader (Ny)  

• Dietist i BHV-teamet (Ny) 

• Nytt material om levnadsvanor i fyraårsbesöket (Mer) 

• En konsultationsbrevlåda för BVC-personal där CBHV-teamet besvarar 

frågor (Ny) 

Region Västmanland 

• Familjefokuserade hembesök vid åtta månader i utsatta områden (Ny) 

• Riktad insats för att främja språkutveckling i områden med ökad 

vårdtyngd som inte har lokal tillgång till logoped (Ny) 

• Utbyggnad och ombyggnad av familjecentrum (Ny) 

• Kompetensutveckling: BHV-psykolog utbildas i samspelsbehandling i 

hembesök (Ny) 

• Kartläggning av kontinuitet i vårdkedjan för att främja barns hälsa (Ny) 

Region Örebro 

• Utökat hembesöksprogram i utsatta områden i samverkan med kurator och 

tandvården, genom ökad bemanning med BHV-sjuksköterskor på BVC 

(Mer)  

• Kvalitetsuppföljning (Ny) 

Region Östergötland 

• Barnmorska på familjecentral (Ny) 

• Nätverk för BVC kring migration och hälsa (Ny) 

• Hembesök med socialtjänsten i utsatt område (Ny) 

Västra Götalandsregionen 

• Spädbarnsmottagning som ger mer stöd än BVC till utsatta riskfamiljer  

• Barn-HLR inom barnhälsovården, för att alla föräldrar ska ha möjlighet att 

utföra livräddande åtgärder på sitt barn.  

• Kompetensutveckling: Hälsofrämjande förhållningssätt, barn i utsatta 

situationer 

• Mobilt arbete med uppsökande verksamhet. Samverkan med 

socialtjänsten. 

• Riktade insatser till föräldrar med anknytningsproblematik. Samverkan 

sker med traumapsykolog på FC och BVC  
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