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Hur	mår	3-5-åringar	i	Uppsala	län?
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Samarbeten



Informationsöverföringen



BVC-enkäterna



BVC-enkäternas innehåll

• Barnets fysiska hälsa
• Sjukvårdskonsumtion
• Språkutveckling
• Psykisk hälsa (SDQ)
• Motoriska färdigheter
• Behov av insatser från

samhället

• Förälderns psykiska hälsa
(GHQ)

• Parterapi
• Föräldrakurser
• DVD-film “Hitta språket”
• Föräldraskap
• Fördelning av arbetsuppgifter

kring barnet
• Bakgrundsuppgifter





• Bättre underlag för BVC-
sjuksköterskans 
bedömning

• Evidensbaserad metod 
för att hitta barn med 
psykisk ohälsa

• Kunskap om hur barn i 
förskoleåldern mår

Vinster med informationsöverföring 
föräldrar – förskola - BVC 



Vad tycker BVC-sjuksköterskor, 
förskollärare och föräldrar om 

informationsöverföringen?



Uppföljning med intervjuer



Sjuksköterskornas erfarenheter
• Besöken efter 18 månader är 

otillfredsställande
• Viktigt för sjuksköterskans 

bedömning
• Informationsöverföringen ställer höga krav 

på föräldrarna
• SDQ får föräldrar att reflektera över sina 

barn



• Vill identifiera och hjälpa barn 
med svårigheter

• Att implementera SDQ i 
förskolan är komplext

• En rättvis bild av barnet genom 
SDQ

• Fördelar för förskolan med 
informationsöverföringen

• Oro över föräldrars reaktioner

Förskollärarnas erfarenheter



Föräldrarnas erfarenheter

• Förskollärare är kvalificerade att bedöma 
barn

• Tid och möjlighet att delta
• Får föräldrar att reflektera 

över sina barn 
• Hur hanteras personlig 

information?



Deltar i forskningsdelen från Uppsala län
≈ 33,6% (3940 av länets 11.730 3-5-åringar under 2013)
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Studiedeltagare från Uppsala kommun
(jämförelser med Uppsalas kommuninvånare)

Färre: 

• Utlandsfödda (15% resp. 25%)

• Arbetslösa (2% resp. 4%)

• Sjukskrivna (1% resp. 5%) 

• Ensamstående (6% resp. 9,5%) 

Fler: 

• Gifta (93% resp. 75%)

• Högutbildade (69% resp. 59%)



Försöker nå fler föräldrar via 
förskolan 



Försöker nå fler föräldrar via 
BVC



Försöker nå fler föräldrar 



www.kbh.uu.se/bvc-enkaterna

Inst. för kvinnors och barns hälsa, CHAP
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Elisabet Fält, doktorand
Anton Dahlberg, doktorand
Antonia Tokés, forskningsassistent

Tack alla medarbetare!


