
BarnSäkert – en nationell 
spridningskonferens 
Tisdag den 20 september, 2022 kl. 10.00-15.00 inbjuder forskargruppen 
REACH vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 
i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och World Childhood 
Foundation, till en digitalkonferens. 

20 
september

2022

BarnSäkert är ett universellt arbetssätt inom barnhälsovården i samarbete 
med socialtjänsten. Arbetssättet gör det möjligt att upptäcka psykosociala 
riskfaktorer tidigt i barnets liv och förmedla rätt hjälp och stöd till föräldrarna. 
Målet är att stärka familjer, bidra till en god och jämlik hälsoutveckling och 
minska risken att barn far illa. Flera års forskning och erfarenheter från fem 
regioner har visat goda resultat, nu sprider sig BarnSäkert i Sverige.

Syftet med konferensen är att presentera resultat från forskningsstudien BarnSäkert i Dalarna 
och att beskriva den fortsatta utvecklingen och spridningen av modellen. Dagen kommer att 
ha ett fokus på det praktiska arbetet med familjer där problem och behov uppdagas, och hur vi 
tillsammans kan erbjuda rätt insatser i rätt tid. 

Välkommen till en digitalkonferens!

Anmälan:
Anmälan görs på Stiftelsen Allmänna Barnhusets 
webbplats under fliken Konferenser & utbildningar, 
BarnSäkert 
allmannabarnhuset.se/seminarie/barnsakert-konferens

Plats: Zoom  
Kostnad: Deltagande digitalt är kostnadsfritt.  

Arrangörer:



PROGRAM
INNAN LUNCH

Tid Programpunkt

09:55 Inloggning till konferensen öppnar

10:00 Välkomna Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Britta Holm-
berg, programchef och vice generalsekreterare Wold Childhood Foundation hälsar välkomna till 
dagen och berättar kort vilka behov vi sett och varför vi som organisationer har valt att stötta 
BarnSäkert både ekonomiskt och praktiskt. 

10:20 BarnSäkert – om SEEK-modellen och varför det är viktigt att upptäcka barn i risk tidigt
Projektledarna ger en bakgrund om varför arbetet med BarnSäkert inleddes, om hur barn påver-
kas av utsatthet tidigt i livet och varför tidig upptäckt av psykosociala risker i barnets hemmiljö 
och hjälp till åtgärd är så viktigt för barn. 
Föreläsare: Maria Engström, specialistsjuksköterska, doktorand och Steven Lucas, barnläkare, 
docent vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet

10:45 BarnSäkert-studien i Dalarna
En randomiserad kontrollerad intervention med BarnSäkert genomfördes på alla BVC i Dalarna 
2018-2020. Hur gick det? Vad säger sjuksköterskorna, och hur fungerade arbetet med  
familjerna?
Föreläsare: Maria Engström, Steven Lucas, Anna Berg, samordnare, Inga-Lill Hellsing, koordina-
tor och Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare, Region Dalarna

11:05 Paus

11:10 BarnSäkert – föräldrarnas upplevelser 
I forskningsstudien ingår även att efterhöra hur föräldrar har upplevt BarnSäkert och hur det har 
påverkat deras livssituation.  
Föreläsare: Marie Golsäter, verksamhetsutvecklare, fil dr. Region Jönköpings Län och Jönköping 
University,  Eva Randell, docent, Universitetet i Dalarna, Junia Joffer, fil dr, Region Dalarna

11:30 BarnSäkert – Ett nytt och unikt samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten 
En vidareutveckling av BarnSäket innebär ett strukturerat samarbete mellan barnhälsovården 
och socialtjänstens öppna verksamhet. Vad betyder det för de professionella och för familjerna 
de möter?
Föreläsare: Therese Skogh, familjebehandlare, Stefan Eneqvist, chef för Råd och stöd, Uppsala 
kommun, Therese Norrman, koordinator, Centrala barnhälsovården, Region Uppsala

11:50 En ny väg framåt
Om spridning av BarnSäkert i Sverige, nya utmaningar och behov av nationell samordning. 
Föreläsare: Maria Engström och Steven Lucas

12:00 Lunch



Tid Programpunkt

12:45 From prevention of child maltreatment to promotion of children’s health, development and 
safety
Safe Environment for Every Kid (SEEK) är utvecklad vid University of Maryland, USA. Grundaren 
Howard Dubowitz reflekterar över hur modellen utvecklades och hur målet successivt har foku-
serat allt mer på att främja barnets hälsa och utveckling, och samtidigt minska risken att barn 
far illa. 
Föreläsare: Howard Dubowitz, barnläkare, professor, University of Maryland School of Medicine, 
Baltimore, USA

13:15 Paus

13:20 Paneldiskussion: Behovet av förebyggande insatser för en trygg och hälsofrämjande barndom
Begreppet tidiga insatser brukar användas generellt kring exempelvis förebyggande insatser 
eller åtgärdande insatser i ett tidigt skede av ogynnsam utveckling. Vilka behov av förebyggande 
insatser finns och behövs det fler?  

Medverkande: Namn publiceras inom kort
Moderator: Cecilia Sjölander

13:50 Paus

13:55 Paneldiskussion: Hur skapar vi förutsättningarna för att nå ut till alla småbarnsfamiljer med 
tidigt stöd som passar deras behov?
Regeringen, myndigheter, professionella och forskare har riktat strålkastarna på hälsofrämjande 
och förebyggande insatser tidigt i barnets liv. Hur får vi till det i verkligheten, och hur gör vi det 
hållbart?

Medverkande: Namn publiceras inom kort
Moderator: Cecilia Sjölander

14:25 Paus

14:30 Beskriv dina tankar om dagen - Interaktiv session med frågor till publiken
Via menti.com ställer vi frågor till samtliga deltagare. 
Moderator: Cecilia Sjölander

14:40 Sammanfattning av dagen och avslutande ord
Medverkande: Maria Engström, Steven Lucas, Cecilia Sjölander och Britta Holmberg

15:00 Slut

PROGRAM
EFTER LUNCH


