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• Steven Lucas, projektledare

• Maria Engström, bitr. projektledare

• Therese Norrman, projektkoordinator 

Projektledning
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• Statsbidragsfinansierat projekt 2018-2020

• Fortsatt projektform med utvidgning 2021

• Breddinförande på alla BVC 2022

• Kommunerna utvecklar sitt arbete parallellt – Råd och stöd 

Införande
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Samarbete BHV-socialtjänsten

Utbildningspaket
• Heldagsutbildning

• Support av koordinator

• Fortbildning och 

inspirationsdagar

Fem kommuner

Sex familjeenheterTio BVC:er

Planerad implementering 

i ordinarie verksamhet 

2022

Referensgrupp
• Alkohol- och drogterapeut

• BHV-sjuksköterska

• Budget och skuldrådgivning

• Familjebehandlare

• Familjerådgivare

• Kvinnojour

• Länsstyrelsen

• MBHV-psykolog

• SUF-kunskapscentrum

Avstämningsmöten

med chefer inom 

region och kommun

Koordinatorer

• BHV

• Kommunen 

Utbildad personal
• 45 BHV-sjuksköterskor

• 19 Familjebehandlare

• Verksamhetschefer 

inom region och 

kommun

4157 barn
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Resultat
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Familjebehandlare i Region Uppsala:

”Genom BarnSäkert träffar vi en grupp vi tidigare inte har kommit i kontakt med. 
Det är familjer med tydligt behov av stöd som inte söker själva.” 

”Vi får träffa rätt familjer tidigt, innan problemen har vuxit sig stora och svåra” 

”Det är precis det här vi har väntat på, ett sätt att få arbeta förebyggande med 
familjer”

6



2021-05-09

4

Svar från föräldraformulären
Antal ifyllda formulär 2284

Andel Antal

Rökning 12 % 274

Oro för ekonomin 14 % 326

Symtom på nedstämdhet 26 % 590

Extrem stress 17 % 393

Riskbruk eller missbruk av alkohol 4 % 94

Tidigare eller nuvarande våld från partner 9 % 198

Något av dessa problem 52 % 1190
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Åtgärder från besöken

Antal ifyllda formulär 2284

Andel Antal

Samtal med sjuksköterskan under BVC-

besöket eller återbesök till BVC

42 % 955

Remiss till psykolog eller samtalskontakt 7 % 156

Hänvisning till familjerådgivning 1 % 25

Hänvisning till socialtjänstens Råd och 

stöd

6 % 139

Hembesök 4 % 91

Remiss till rökavvänjning 3 % 76
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Risken att vara orolig för att tappa 
kontrollen mot sitt barn var sex 

gånger högre för föräldrar som 
också uppgav en av riskfaktorerna 
och 11 gånger högre för föräldrar 

som uppgav minst två riskfaktorer, 
jämfört med föräldrar där inga 

riskfaktorer framkom.
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Orolig att tappa kontrollen mot sitt barn 
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Framtidsutsikter

Utarbetat och beprövat koncept 

• Förberedelser och förankring

• Utbildning

• Pilot

• Implementering

• Fortbildning och inspiration

• Uppföljning och kvalitetssäkring

Fler regioner som vill ansluta?

Forskning och utveckling
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Ett enkelt arbetssätt som

kan göra skillnad

BarnSäkert
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steven.lucas@kbh.uu.se

maria.engstrom@kbh.uu.se

TACK!
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