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Föräldrastöd i grupp är…
- av regeringen en prioriterad verksamhet, statliga medel avsatta

- av VLL en prioriterad verksamhet enligt: 
”Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten 2017”

- en viktig skyddsfaktor och hörnpelare inom Mödra- och
Barnhälsovårdens verksamhet 

Syftet med Föräldrastöd i grupp är…
- att stärka och stödja föräldrarna i deras föräldraskap och härigenom 
bidra till att ge barnen en god start i livet.

- att ge ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, små barns 
behov och utveckling med mera.

- att ge en möjlighet till ökad kontakt och gemenskap med andra 
föräldrar och därmed möjligheten att dela erfarenheter och upplevelser.
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Pågående arbetsprocess Västerbotten: 

- En arbetsgrupp bildas hösten 2017 via SALUT med mål att inventera
hur det ser ut i länet. 

- Utskick av webenkät till MHV och BVC under februari 2018. 

- Liknande inventering utförd inom tandvården

- Nationellt inom BHV pågår en kartläggning om Föräldrastöd i grupp
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Till verksamhetschefer på hälsocentralerna i Västerbotten 
 
Angående föräldrastöd inom Mödrahälsovården (MHV) och på Barnavårdscentralerna (BVC).  
 
Barnhälsovården har i samband med de senaste årens rapporter från länets BVC noterat att 
det är stor variation om och i vilken grad föräldrastöd i grupp erbjuds föräldrarna. På vissa 
håll erbjuds inte alls möjlighet till att delta i föräldragrupp under barnets första levnadsår 
och vi vet inte varför så sker.  
 
Inom MHV i VLL ges föräldrastöd i grupp till blivande förstagångsföräldrar av MHV-
barnmorska på hälsocentral. I Västerbotten är deltagandet högt, men formen av 
gruppverksamhet varierar kraftigt över länet. 
 
Föräldrastöd i grupp har av regeringen under årtionden ansetts vara en prioriterad 
verksamhet inom mödra- och barnhälsovården och statligt stöd har getts till detta i olika 
omgångar. I VLL är detta en prioriterad verksamhet enligt VLL:s Uppdrag och regler för 
Hälsoval Västerbotten 2017. 
http://www.vll.se/VLL/Filer/Uppdrag%20och%20regler%20Hälsoval%20Västerbotten%2020
17.pdf där det står följande: ”Vårdgivaren ska tillhandahålla mödrahälsovård med 
utgångspunkt från VLL:s basprogram för mödrahälsovård i Västerbottens län”, - ”och  
tillhandahålla barnhälsovård till barn 0-6 år. Riktlinjer och anvisningar från Barnhälsovården 
Västerbotten, Rikshandboken Barnhälsovård samt Socialstyrelsens vägledning för 
barnhälsovård, ska följas.”  
 
Vi önskar nu att tillsammans med Saluts ledning göra en inventering i länet där vi ber varje 
personal vid MHV och BVC svara på frågor om hur föräldrastöd i grupp bedrivs. Bl.a. behöver 
vi se över förutsättningarna för att kunna arbeta på ett mer likvärdigt och jämlikt sätt utifrån 
gällande riktlinjer. Västerbotten är också representerat inom Barnhälsovårdens nationella 
nätverk som bl.a. planerar att göra en nationell kartläggning över föräldragrupper på BVC. 
Enkätsvaren kommer därför att utgöra ett underlag från Västerbotten i denna nationella 
kartläggning.  
  
Med vänlig hälsning  
 
Sven-Arne Silfverdal, MD, PhD, MPH Anna-Carin Wihlbäck, MD PhD 

Barnhälsovårdsöverläkare  Mödrahälsovårdsöverläkare Västerbotten läns landsting, 

Barnhälsovårdsenheten, Umeå  överläkare Centrum för obstetrik och gynekologi Umeå 

 

Till BVC-sköterskorna i primärvården: 
Inventering av föräldrastöd i grupp
Att erbjuda föräldrar stöd i sin föräldraroll är en viktig 
skyddsfaktor för barn som växer upp idag. Basen i allt 
föräldrastöd handlar om att främja goda familjerelationer 
och detta gör ni dagligen, både i era individuella möten 
och i föräldragruppsverksamhet. 
Barnhälsovården har i samband med de senaste årens 
rapporter från länets barnavårdscentraler noterat att det 
är stor variation om och i vilken grad föräldrastöd i grupp 
erbjuds föräldrarna. På vissa håll erbjuds inte alls möjlighet 
till att delta i föräldragrupp under barnets första levnadsår 
och vi vet inte varför så sker…..

Till barnmorskorna i primärvården: 
Inventering av föräldrastöd i grupp
Att erbjuda föräldrar stöd i sin föräldraroll är en viktig 
skyddsfaktor för barn som växer upp idag. Basen i allt 
föräldrastöd handlar om att främja goda familjerelationer 
och detta gör ni dagligen, både i era individuella möten 
och i föräldragruppsverksamhet. 
Inom mödrahälsovården börjar stödet redan under 
graviditeten genom att erbjuda föräldraförberedande 
gruppträffar, men det är stor variation om och i vilken grad 
föräldrastöd i grupp erbjuds de blivande föräldrarna i 
Västerbotten……
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Ledord för processen

• Jämlik vård och hälsa

• Samverkan

• ”Röda tråden”

• Flexibilitet 
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Återkoppling till enheterna…

• Svaren från webenkäterna sammanställs på gruppnivå

• Återkopplas och redovisas till MHV, BVC och 
verksamhetschefer

• Utifrån resultatet redovisas en plan för fortsatt arbete
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Tack för oss!

Hanna Nyström 
Samordningsbarnmorska
hanna.a.nystrom@vll.se

Birgitta Isaksson 
Vårdutvecklare 
birgitta.isaksson@vll.se
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