
Utökade hembesök i 
Grästorp.



Problemanalys

• Hög andel mödrar hade utvecklat nedstämdhet/depression efter 
förlossningen (15-20%). Genomsnitt för riket 10-15 %

• Hög andel mödrar som svarade att de upplevt eller bevittnat våld i nära 
relation (27-38%). Christina projektet 13 %

• Hög andel barn som inte uppfyller nivån för fyraårs-kontrollen på BVC 
(utfall 45-60%). Genomsnittet för riket ligger på 25 %. 

• Grästorps kontext



Social investering

• Projekttid: 2017-01-01 – 2019-12-31

• Projektbudget: 1 980 577 kr (50 % RUN)

• Samverkansparter: Barnhälsovården Capio vårdcentral Grästorp 
& Grästorp kommun



Syftet med projektet var att tidigt upptäcka behov 
av stöd och utbildning, erbjuda rätt och 

anpassade insatser och nå alla föräldrar med 
barn 0-6 år.



Mål för investeringen

• Snabbare och tidigare identifiering och erbjudande om rätt sorts stöd till 
föräldrar med behov av extra stöd samt vid depression eller vid våld i nära 
relationer.

• Fler 4 åringar som uppfyller nivån vid fyraårskontrollen på BHV.

• Fler föräldrar som deltar i föräldrautbildningar.

• Fler föräldrar som kommer till öppna förskolan på familjecentralen.

• På lång sikt att fler elever klarar grundskolan.



Utökade hembesök

• Första hembesöket vid 1-2 veckor efter förlossningen.

• Andra hembesöket vid fyra månader.

• Tredje hembesöket vid åtta månader.

• Fjärde hembesöket vid femton månader.



Vilka resultat kan vi mäta i siffror?

Andel som inte uppfyllde 
4 års kontrollen:
2015 60 %
2017 28 %
2018 29 %
2019 29 %

Utfall på EPDS:
2017 10 %
2018 10%
2019 14 %

Utfall FOV:
2017 27 %
2018 27 %
2019 26 %

Föräldrar som deltagit i 
föräldrautbildningar:
2017 18 st.
2018 25 st.
2019 10 st.

Antal besök på öppna 
förskolan:
2017 1661 st.
2018 1657 st.
2019 2411 st.

Icke biståndssamtal:
2017 1 st.
2018 10 st.
2019 24 st.



Vilka resultat har vi inte kunnat mäta i 
siffror?

• Ökad samverkan mellan socialtjänsten och barnhälsovården

• Relationsskapande - ökad tillit

• Socialtjänstens roll avdramatiserats ”en mer öppen socialtjänst”

• Professioner kan öppna varandras dörrar

”Det blir lättare att fråga när vi vet vart vi 
kan hänvisa föräldrar.”  (BHV-sköterska)



Sammanfattningsvis

• Avdramatisera socialtjänsten. 

• Tidiga insatser. 

• Skapa goda relationer.

• Att komma i kontakt med rätt instans.

• Planering av tid.

• Hembesök till de som är boende i annan kommun är Grästorps 
kommun.



Kommentarer från föräldrar

”Om jag hade haft problem 
tex blivit slagen hade jag 
vågat säga det när ni är 

hemma hos mig. Jag är på 
hemmaplan” 

”Känns seriöst, känns 
om att ni bryr er om hur 

vi har det” 



Kontaktuppgifter

Jenny Gustafsson BHV-sköterska 0514-704500

Maria Avellán BHV-sköterska 0514-704500

Veronica Johansson Familjebehandlare 0514-58053

Linda Hurtig Samordnare Familjehuset Agera 0514-58285

linda.hurtig@grastorp.se


