Välkommen på en digital konferens:

Kraftsamling för barn som far illa
- strukturerade metoder inom barnhälsovården
för att identifiera psykosociala riskfaktorer

6-7 maj
2021

I andan av Barnkonventionen som lag och Agenda 2030:s globala utvecklingsmål

arrangerar Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård, tillhörande Nationellt
Programområde Barn och ungdomars hälsa inom Kunskapsstyrningen, utvecklingsgruppen
för barn som far illa samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset en digital konferens den 6–7 maj
2021 om att stärka det våldsförebyggande arbetet inom barnhälsovården. Erfarenheter
under Covid-19 pandemin bidrar ytterligare till behovet av att identifiera barn i riskzon.
Vid de nationella barnhälsovårdsdagarna i oktober 2018 togs ett inriktningsbeslut att inom
barnhälsovården på ett strukturerat sätt fråga om våldsutsatthet. Utvecklingsgruppen för
Barn som far illa eller riskerar att fara illa inom BHV fick mandat att fortsätta arbetet med
att samla evidens och utarbeta, och på sikt föreslå, strukturerade arbetssätt hur man inom
barnhälsovården förebygger barns våldsutsatthet.

Det är dags att ta nästa steg - Barnkonventionen är lag och vi behöver gå från
teori till praktik.
Syftet med konferensen är att ta del av strukturerade metoder som idag används
inom svensk barnhälsovård för att identifiera psykosociala riskfaktorer med fokus på
våldsutsatthet och som är kopplade till barn som far illa/riskerar att fara illa.

I samarbete med:
Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV)
och barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för
barn som far illa/riskerar att fara illa

PROGRAM
DAG 1

Kraftsamling för barn som far illa
- strukturerade metoder inom barnhälsovården för
att identifiera psykosociala riskfaktorer

Tid

Torsdag den 6 maj

8:15-8:30

Inloggning till konferensen öppnar

8:30

Välkomna och inledning av moderatorerna Cecilia Sjölander, generalsekreterare & Marianne
Gabrielsson, sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

8.45

Vikten av att upptäcka barn som far illa utifrån ett folkhälsoperspektiv
Konsekvenser av våld mot barn på individ och samhälle kommer behandlas och det
förebyggande arbetet där barnhälsovården har en nyckelroll.
Föreläsare: Carolina Jernbro, universitetslektor Karlstads universitet

9:15

Att samtala om våld med alla föräldrar inom barnhälsovården
En pilotstudie genomfördes för att utvärdera ett arbetssätt, där barnhälsovården rutinmässigt
informerar och samtalar om våld med mammor och pappor/icke födande förälder. Totalt
deltog fem BVC och 20 BHV-sjuksköterskor. Samtalen var förlagda vid tre ordinarie besök; ett
hälsofrämjande samtal om våld vid första hembesöket samt i samband med enskilt samtal med
den födande kvinnan när barnet är 6-8 veckor respektive den icke-födande föräldern när barnet
är tre till fem månader.
Föreläsare: Region Sörmland Jennie Nimborg, vårdutvecklare och enhetschef

9:55

Paus

10:10

Att fråga om våld i nära relationer inom barnhälsovården
Två forskningsprojekt med totalt fyra delstudier genomfördes under åren 2014 -2019. Syftet var
att stödja barnhälsovårdens ambitioner att uppmärksamma barn som indirekt utsätts för våld,
i de fall våld förekommer i föräldrarnas nära relation, så att dessa barn kan få skydd och stöd.
Idag är rutinen att fråga alla mammor om våldsutsatthet i samband med det enskilda besöket
då de även tillfrågas om sin psykiska hälsa (EPDS) etablerad i båda regionerna.
Föreläsare: Region Värmland och Region Örebro Kjerstin Almqvist leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i medicinsk psykologi, Agneta Anderzen-Carlsson, barnsjuksköterska,
professor i omvårdnad, Maria Lind, vårdutvecklare och Cristina Gillå, vårdutvecklare

10:50

Reflektörerna Sofia Jarl, (C) 1:a vice ordförande Region Dalarna och Mikael Thörn, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten delar med sig av sin expertis och sina tankar när vi
kraftsamlar för barn som far illa.

11:05

Paus

11:10

Att prata om våld på BVC
En randomiserad studie att inom barnhälsovården rutinmässigt ställa frågor om våld
genomfördes mellan 2017 och 2019. Syftet var att undersöka om ett rutinmässigt förfarande
med att ställa frågor om våld ledde till ökad upptäckt jämfört med att fråga vid misstanke.
Under 2021 har implementeringen av arbetssättet att rutinmässigt informera och ställa frågor
om våld till föräldrar på BVC påbörjats.
Föreläsare: Region Stockholm Anna Fröjlinger, vårdutvecklare, Lene Lindberg, leg. psykolog &
docent, Malin Bergström, leg. psykolog & docent

11:50

Reflektörerna Sofia Jarl, (C) 1:a vice ordförande Region Dalarna och Mikael Thörn, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten delar med sig av sin expertis och sina tankar när vi
kraftsamlar för barn som far illa.

12:00

Slut
I samarbete med:
Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV) och barnhälsovårdens
nationella utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa

PROGRAM
DAG 2

Kraftsamling för barn som far illa
- strukturerade metoder inom barnhälsovården för
att identifiera psykosociala riskfaktorer

Tid

Fredag den 7 maj

8:15-8:30

Inloggning till konferensen öppnar

8:30

Välkomna
Syfte med dagen och summering från gårdagen

8.45

Hur kan vi stärka barns och familjers resiliens
Vi vet ganska mycket om vad barn behöver för att växa, utvecklas och må bra. Ändå är det
många barn som lever i en miljö där de riskerar att fara illa. Varför blir det så? Och hur kan vi
undvika det? Om att stärka barns och familjers resiliens för en barndom fri från våld och försummelse.
Föreläsare: Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Akademiska barnsjukhuset Uppsala

9:15

Att ställa frågor om våld inom barnhälsovården
Implementering av att ställa frågor om våld till kvinnor startade 2015 och pågick fram till 2017.
Nu ingår det att ställa frågor om våld i det universella programmet inom barnhälsovården i VGR.
Sedan våren 2020 pågår ett pilotprojekt om att ställa frågor om våld till pappor/icke födande
förälder som besöker barnavårdscentralerna vid ett enskilt samtal när barnet är 3 månader.
Föreläsare: Västra Götalandsregionen (VGR)
Ann Jansson, verksamhetsutvecklare & Jennie Malm Georgson, utvecklingsledare
kompetenscentrum om våld i nära relationer

9:55

Paus

10:10

Reflektörerna Karin Blomgren, samordnare barn och unga Socialstyrelsen och Annelie Sjöberg,
utredare Barnombudsmannen delar med sig av sin expertis och sina tankar när vi
kraftsamlar för barn som far illa.

10:20

BarnSäkert-modellen i fem regioner
BarnSäkert är en modell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer, inklusive våld i
nära relationer, i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och erbjuda
hjälp till åtgärd. I BarnSäkert II har tillägget gjorts att BHV också har ett nära samarbete med
socialtjänstens förebyggande verksamhet. I dagsläget ingår BarnSäkert i ordinarie verksamhet i
Region Dalarna och Region Gotland. I Region Uppsala och Region Jönköping pågår pilotprojekt
enligt BarnSäkert II med planering att implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet 2022. I
Region Blekinge pågår en pilot med BarnSäkert II sedan våren 2021.
Föreläsare: Uppsala, Dalarna, Gotland, Jönköping & Blekinge Steven Lucas & Maria Engström,
Uppsala, Anna Berg & Inga-Lill Hellsing, Dalarna, Anna Levin, Gotland, Marie Golsäter, Jönköping
och Linda Håkansson, Blekinge.

11:20

Paus

11:30

Reflektörerna Boel Andersson Gäre, barnläkare och professor vid The Jönköping Academy for
Improvement of Health and Welfare och Per Bergling, generaldirektör vid MFoF delar med sig av
sin expertis och sina tankar när vi kraftsamlar för barn som far illa.

11:45

Framåtblick och reflektion av Boel Andersson Gäre, Per Bergling, Cecilia Sjölander,
Anna Fröjlinger och Kristine Lindblom

12:00

Slut

I samarbete med:
Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV) och barnhälsovårdens
nationella utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa

