
Forum jämlik stad 
Nå dem som behöver  
det mest 
 
30 augusti 2017 



Upplägg av förmiddagen 
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9.00 Ge varje barn en god start i livet 

9.10 Hembesöksprogram i Rinkeby - Åsa Heimer 

10.00 Fika 

10.30 BVC:s hembesök  

  Bokstart  

  Familjecentrerat arbetssätt 

  Panel – Åsa Heimer, Ann Jansson, Gertrud 
 Widerberg, Katharina Wretlind, Birgitta Harberg. 

12.00 Avslutning  



Det här är Jämlikt Göteborg 
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• Forskning visar att 

– Alla vinner på en mer jämlik stad.     

– Leder till ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.  

• Det handlar om mänskliga rättigheter.  

• Kräver långsiktighet och uthållighet.  

• Att arbeta för jämlikhet är en investering.  

• Alla verksamheter är med och bidrar till att  
göra skillnad för ett Jämlikt Göteborg. 

 

 

 



Jämlikt Göteborgs fem fokusområden 
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1. Ge varje barn en god start i livet (0-6 år) 

2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom 
skolåren (6-18 år) 

3. Skapa förutsättningar för arbete 

4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer 

5. Skapa strukturella och övergripande  
förutsättningar 
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 Prioriterade områden 

Fortsatt satsning på utvecklat familjecentrerat arbetssätt  
och etablering av minst en familjecentral i varje stadsdel. 

Utveckla ett samordnat och lättillgängligt föräldraskapsstöd  
för alla.  

Stärka förskolans strategiska roll för att minska skillnader  
i barns levnadsvillkor. 
 
Mobiliseringsfråga 
Staden där vi läser för våra barn 
 

 
             En god start i livet 



Utökade  hembesöksprogram 
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Åsa Heimer  
Initiativtagare och projektledare för 
Rinkebyprojektet 



Hur ser det ut i Göteborg med 
hembesök till nyblivna föräldrar?  

Central Barnhälsovård Göteborg & Södra Bohuslän   Ann Jansson Verksamhetsutvecklare 



Barnhälsovårdens uppdrag 

Krav och kvalitetsboken för VG primärvård 2017 

erbjuda alla familjer, oavsett var de 
bor, tidigt hembesök, senast inom 
14 dagar efter hemkomst. 

 

Hembesök när barnet är 8 månader 



Andel barn födda 2016 som har fått första 
hembesök 
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Uppdrag om ojämlika hembesök i 
barnhälsovården 

Central barnhälsovård 
Kunskapscentrum för jämlik vård 



Fördelar med hembesök 

Starkare relation 
Annan maktfördelning 

Helhetsbild av familjen 

Inkludera pappa/partner 
Ta upp känsligare frågor 

Barnets hemmiljö 

 



Svårigheter med hembesök 

Alla tackar inte ja 
”Det praktiska”  blir en tröskel 

Tar energi – men kan spara arbete i ett senare skede 

Tidsbrist – prioritering? attitydfråga? 
 



Hur går vi vidare? 

 



Stöd till BVC för att möjliggöra hembesök även vid hög 
arbetsbelastning 

 

Utforma rekommendationer för muntlig och/eller skriftlig inbjudan 

 
Sprida information och kunskap om vikten av tidiga hembesök 

 

Regelbunden uppföljning av genomförda hembesök och 
återraportering 



Ann Jansson 
ann.e.jansson@vgregion.se 

076-7606690 
  

mailto:ann.e.jansson@vgregion.se


Gertrud Widerberg projektledare 









 
gertrud.widerberg@kultur.goteborg.se 
kulturradet.se/bokstart  



Familjecentrerat arbete – i en stadsdel  



 Vi gör något, vi utvecklar mer… 
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• Minst en familjecentral med lokala arenor finns.  

• Föräldrastöd erbjuds alla. 

• Når ut med information. 

• Låga trösklar in till familjecentralen och lokala arenor.  

• Delaktighet av barn och vårdnadshavare är i fokus. 

• Vårdnadshavarna tycker de kommer rätt med  
sina frågor. 

• Fungerande tvärprofessionell samverkan finns  
- där verksamheterna känner till varandra och  
tidiga insatser kan göras. 
 
 
 



…och tar avstamp för att göra bättre 
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•  Når dem med störst behov.  

• Stödet erbjuds på fler arenor, på andra språk, annan tid på 
dagen, erbjuder barnpassning osv.  

• Familjecentralen har kopplingen till andra arenor och 
bedriver uppsökande verksamhet, flexibelt arbetssätt 

 

 Generella insatser ges till alla  
men i högre dos till dem  
med störst behov. 



Familjecentraler 
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Stadsdel Befintlig FC Planerad FC 
Askim/Frölunda/H Frölunda - Trädet 

Östra Gbg  Bergsjön Gamlestaden 

Norra Hisingen Tuve Backa 

Västra Hisingen S Biskopsgården N Biskopsgården  

Angered  Hjällbo 
Angered C 

Lövgärdet  

Västra Gbg Opaltorget 

Örgryte/Härlanda Munkebäck 

Majorna/Linné Sanna 

Centrum Krokslätt 

Lundby 
 

Planeras 



Familjecentrerat arbete – uppsökande 
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Socialtjänstens dubbla uppdrag 
Individ och Familjeomsorg (IFO) 

Främjande och förebyggande 

• Föräldrastödsgrupper 

• Familjecentralsarbete 

• Ungdomsmottagningar 

• Fältverksamhet 

 

Myndighetsutövande 

• Utreda efter ansökan och 
anmälan 

• Bevilja och följa upp insatser 

• Myndighetsutövning mot 
enskild 

Behandlande och åtgärdande insatser 

• Familjebehandling 

• MST 

 Birgitta Harberg områdeschef IFO Östra Göteborg 



Katharina Wretlind folkhälsostrateg 



”…göra mer av sådant 
som fungerar men är 
otillräckligt. Vi ger därför 
här flera goda exempel 
på samverkan som bör 
utvecklas och appliceras 
i större utsträckning, 
framför allt i 
socioekonomiskt utsatta 
områden.” 



Det lilla barnets hälsa – Vårt gemensamma ansvar 
Barnhälsovårdens och Folktandvårdens samverkansdagar 2017 i Skövde, Borås, Uddevalla och 

Göteborg 



2017 
Samverkan folktandvård &  

familjecentral 

HSN Ö: S Ryd, Karlsborg 
 
HSN G: Angered, Bergsjön, Biskopsgården x 2, Hjällbo 
 
HSN V: Ytterby, Lindome, Åby 
 
HSN S: Boda 

Katharina Wretlind folkhälsostrateg Folktandvården VGR 
 



Panel 
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Åsa Heimer  
Initiativtagare och projektledare Rinkeby 
 
Ann Jansson  
Verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård 
 
Gertrud Widerberg  
Projektledare Bokstart Göteborgs Stad 
 
Katharina Wretlind  
Folkhälsostrateg Folktandvården 
 
Birgitta Harberg  
Områdeschef IFO/FH Östra Göteborg   

 



Följ arbetet med Jämlikt Göteborg 
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• Hemsida: www.goteborg.se/jamlikt  

• Twitter: @JamliktGoteborg 

• Facebook: Jämlikt Göteborg 

• Kontakt: jamlikt@goteborg.se  

http://www.goteborg.se/jamlikt
https://twitter.com/jamliktgoteborg
https://www.facebook.com/jamliktgoteborg/
mailto:jamlikt@goteborg.se


KONTAKT 
 
Anita Nilsson 
Processledare "En god start i livet"  
Jämlikt Göteborg - hela staden socialt hållbar 
 
E-post: anita.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se 
 
 



Kommande forum Jämlik stad 

28/9  kl: 9 – 12  Dalheimers hus, Göteborg  

 Vad säger forskningen om arbetsmarknadsåtgärder? 
Sara Martinson, IFAU 
 

25/10 KL 9 – 12 Dalheimers hus, Göteborg 

Hur vi kan minska skillnader i livsvillkor genom 
åtgärder i fysisk miljö. Medverkande bl.a.. Roger 
Andersson, bostadsforskare som skrivit bl.a. Fattiga och 
rika, om segregationen i Göteborg 
 
Gå in på webbplatsen för Jämlikt Göteborg och registrerar er så får ni 
inbjudan. 
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