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LOGOSIDAN

STEFAN DE FINE LICHTS VINNANDE BIDRAG

Under slutet av 1990- talet introducerades logotyper brett i Sverige. Varje 
grupp med självaktning skulle ha sin egen logga, så också denna förening. 

I verksamhetsberättelsen från 1997 skriver man: ”MBHV-psykologer  
är mycket självständiga och vårt yrke har lämnat pionjärstadiet för att  
bli ett etablerat område inom mödra- och barnhälsovården”  

– en röst i föreningen som då utredde frågan om en logotyp. 

En logotyptävling utlystes och det enda bidraget utsågs till värdig vinnare.  
Logotypen är, om än något reviderad, sedan dess föreningens signum.



LOGOSIDAN

Förord

Att sätta professionens erfarenheter på pränt var ett projekt som länge setts 
som önskvärt men i princip ogörligt. Och ändå hände det till slut! På årsmötet 
i Västerås 2010 väckte Birgitta Rydén, vår första ordinarie ordförande, en mo-
tion om att vi borde få till en bok som beskriver mödra- och barnhälsovårdspsy-
kologernas historia och utveckling; från det att psykologer började arbeta med 
BVC på 1950-talet, över den första nationella träffen som var Ninna Kärrheden-   
Robéus och Bo Ericsons goda initiativ, och fram till nu. Med siktet inställt på 
föreningens stundande 40-årsjubileum antogs förslaget med acklamation, och 
Birgitta själv utsågs genast till redaktör. Du har just börjat läsa resultatet av 
hennes lika idoga som imponerande insats. Vår mångåriga styrelsemedlem  
Birgitta Toomingas har förtjänstfullt tagit sig an bildmaterialet, vilket bl.a. 
innebar djupdykningar i trogna medlemmars gamla fotoalbum, bokhyllor och 
förråd. Styrelsen tackar varmt för alla personliga bidrag.

När jag följer skildringarna av olika delar av vårt dagliga arbete och tar del 
av skribenternas erfarenheter och förhoppningar så fylls jag av stolthet över en 
yrkeskår som i sex decennier orkat fortsätta bryta ny mark. Människans indi-
viduella utveckling är centrum i vårt arbete, och vi har sannerligen utvecklats 
själva i en lika slingrande som spännande färd mot bättre förståelse av föräld-
rablivandet, föräldraskapet och barns sociala och psykologiska förmågor under 
de första viktiga åren i livet. Boken förklarar också på ett lättillgängligt sätt 
vår världsunika arbetsuppgift som psykologer inom mödrahälsovård och barn-
hälsovård. Det är styrelsens förhoppning att den här boken ska sprida insikt i 
professionens arbetsfält genom att visa både bredden och djupet i vårt dagliga 
arbete, samt ge en förståelse för poängen med uppdraget. Eller som vi uttrycker 
det: tidiga insatser ger resultat inte bara tidigt i livet utan hela livet!

Kerstin Johannesson
ordförande

Yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård
Sveriges Psykologförbund



”Gratulationer till alla psykologer vid mödra-  
och barnhälsovården i hela landet och till föreningens  
40-årsjubileum. Jag är stolt över er alla och önskar er  
fortsatt framgång i arbetet. Tre saker är viktiga: att ge stöd,  
förståelse och empati. Dessa är oberoende av tid och  
samhällets svängningar. Låt oss hålla våra huvuden högt  
inför framtiden.”

Lillian Gottfarb 



Tack
till alla kolleger som engagerat sig i jubileumsskriften genom att bidra med 
information, leta fram foton och bilder som finns med i boken och svara 
på de två omfattande enkäterna. Många kolleger har skickat informations-
material och metodrapporter, verksamhetsberättelser och statistiska  
sammanställningar från psykologverksamheterna i olika landsting till  
redaktören som information till skriften.

Tack också till medförfattarna i boken, för engagemang och gott samarbete.

Tack till styrelsen för kontinuerligt stöd, synpunkter, funktionen som  
bollplank och inte minst korrekturläsning.

Tack till Birgitta Toomingas som, förutom att ha varit ansvarig för bilderna  
i boken, varit en samtalspartner och praktisk medhjälpare under hela  
processen med framtagandet av skriften.

Tack till alla er som engagerats för korrekturläsning och givit synpunkter  
på textens läsbarhet.

Följande kolleger från hela landet, de flesta pionjärer och pensionärer, har  
besvarat enkäten som var avsedd för psykologer som var med i början  
av MBHV-psykologernas verksamhet:

Malin Alfvén  
Kristina Andersson  
Berit Borgström  
Ingrid Claesson  
Inger Dahlgren  
Britta Eckerberg  
Eva Enger 
Erna Einarsson  
Penny Fagerberg  
Inga Gustafsson  
Cecilia Gyllang 
 

Kjell Kvarnevik  
(i samarbete med  
Lena Granath m.fl.)  
Gunilla Källgren  
Monica Larsson  
Anna-Greta Ledin 
Maide Levin  
Harriet Lilja 
Britt-Marie Lindqvist 
Wendela Lundh 
Cristina Lundqvist 
Persson

Christina Nilsson 
Kerstin Nyberg  
Monica Ohlsson  
Kristina Stålberg  
Anna Sunér  
Kerstin Tode 
Ina Wahl Lindfors  
Birgitta Wickberg  
Britta Öborn Falkman  
Hillevi Österberg 
 

Den andra enkäten som skickades till nu yrkesverksamma psykologer har  
mestadels besvarats gemensamt av flera psykologer i ett landsting eller  
storstad. Ingen kan därför namnges som uppgiftslämnare, även om någon  
i gruppen haft ansvaret för sammanställning av svaren. 

Tack för medverkan riktas till alla nu verksamma psykologer i de landsting 
som grupp- eller distriktsvis besvarat enkäten från Norrbotten i norr till 
Skåne i söder.

Redaktören
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BVC-team i Stockholm i september 1975. Arbetar sedan 2006 som 
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Stefan de Fine Licht, leg psykolog, MBHV-psykolog, Alingsås

Inga Gustafsson, fil lic (enl.1953 års universitetsstadga), leg psykolog,  
leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.  
Tidigare samordnande psykolog vid PBU:s Psykologverksamhet vid MBHV i  
Stockholm med övergripande ansvar för handledning, fortbildning,  
metodutveckling och utvärdering

Annica Hjertqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut, BHV, Malmö. Sedan 
våren 2013 spädbarnsverksamheten, BUP Viktoriagården, Malmö

Kerstin Johannesson, leg psykolog, inom MBHV sedan 1992, Centrala 
BHV-teamet i Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen. Ordförande i 
föreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

Monica Lidbeck, leg psykolog, doktorand, Centrala BHV-enheten i 
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hitta sätt att underlätta för det tidiga gemensamma föräldraskapet

Eva Nyberg, fil dr, leg psykolog, har arbetat inom MBHV i ca 30 år.  
Numera forskningsledare på FOU-Södertörn, en forsknings- och utvecklings-
enhet inom socialtjänsten. Migrationsrelaterad verksamhetsutveckling inom 
familje centraler och socialt barnavårdsarbete är huvudsakligt arbetsfält



Antonia Reuter, leg psykolog Centrala MBHV-enheten i Göteborg,  
leg psykoterapeut, specialist klinisk-pedagogisk psykologi, enhetschef  
för Psykologenheten MBHV i Göteborg samt för MBHV- teamet i Haga  
– en resursenhet för gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn 
toni.reuter@vgregion.se

Pia Risholm Mothander, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut,  
universitetslektor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet. Har 
skrivit läroböcker, forskar om samspelets betydelse för barnets utveckling

Birgitta Rydén, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk 
psykologi. Har varit chefpsykolog, samordnande MBHV-psykolog och 
medarbetare vid Folkhälsosekretariatet, Göteborg  
rydenb@gmail.com

Birgitta Sandgren, leg psykolog. Har arbetat inom barnpsykiatri,  
vuxenpsykiatri och inom MBHV i Oskarshamn

Bertil Svenson, leg psykolog, BarnNeurologiska UtredningsTeamet,  
Södra Älvsborgs sjukhus . Psykolog inom MBHV från 1980 till 1995

Anna Lannér Swensson, leg psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad 
psykoterapihandledare. Har arbetat kliniskt inom mödra- och  
barnhälsovård sedan slutet av 80-talet i Skåne

Birgitta Toomingas, leg psykolog, specialist klinisk psykologi. Arbete 
med och i MHBV-psykologi sedan 1974, styrelseledamot 2001–2013 
b.toomingas@telia.com

Margareta Viberg, fil dr, specialist i klinisk psykologi, BHV-psykolog i Lund 
samt privatpraktiserande barn- och ungdomspsykoterapeut och handledare

Gustaf Waxegård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand med  
inriktning mot utvecklingspsykologi på Linnéuniversitetet, Växjö.  
MBHV-psykolog sedan 2005

Birgitta Wickberg, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och  
tidigare MBHV-psykolog. Forskningsområde är perinatal psykisk ohälsa, 
särskilt depression post partum. Har medverkat vid implementering av 
EPDS-metoden inom BHV i Sverige och är nu handledare och föreläsare 
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En jubileumsskrift
Birgitta Rydén

Det fanns ett stort intresse i samhället kring 1970 för barns villkor. En ny 
barnavårdslag hade antagits 1962 och Barnstugeutredningen påbörjades 1968, 
samma år som Socialstyrelsen kom med ett förslag till allmän hälsokontroll av 
4-åringar vid barnavårdscentralerna efter att försöksverksamheter och forsk-
ning bedrivits på olika håll i landet. Lillian Gottfarb som varit psykolog vid 
BVC1 i Stockholm sedan 1956 ingick i arbetsgruppen som skulle utarbeta ett 
undersökningsprogram för den psykiska hälsokontrollen av fyraåringarna.

Man skrev: ”I syfte att vidga de mental hygieniska insatserna inom den förebyggande 
barnavården bör utarbetas rekommendationer till huvudmännen att så långt som 

möjligt öka barnhälsovårdens resurser för sådan verk
samhet samt att anordna vidareutbildning i barnpsy
kologi för barnhälsovårdens personal. … Den mental
hygieniska verksamheten inom både mödra och 
barnhälsovården har uppfattats som mycket viktig men 
ej kunnat bedrivas i större utsträckning på grund av 
bristande personella resurser”.

Detta var bakgrunden till att en stor grupp 
psykologer anställdes i hela landet för att arbeta 
vid BVC. Då hade det funnits några få psyko-
loger sedan 1953 i Stockholms stad, tillhöriga 
den psykiska barna- och ungdomsvården, PBU.  
Inga Gustafsson berättar i ett kommande kapitel 
hur de allra första psykologerna trevade sig fram 
i en för dem okänd yrkesroll. Arbetsuppgifterna 

var föräldragrupper, fortbildning för sjuksköterskor och läkare och individuella 
kontakter med föräldrar2 och barn. 

Psykologernas 40-åriga verksamhet inom  
mödra- och barnhälsovården

Barnhälsovårdspsykologernas förening bildades 1973 och yrkesföreningen, numera 
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård, beslutade 2010 att en jubileums-
skrift om föreningens och professionens historia skulle färdigställas till dess 
40-årsfirande. Vad skulle beskrivas? Hur omfattande skulle skriften vara? Hur 
skulle uppdraget att skriva den se ut? Den första frågan går att besvara med att 
det har varit något mycket speciellt – en förmån – att tillsammans med kolleger 

1 Förkortningar sid 154
 2 Föräldrar avser såväl både blivande föräldrar och föräldrar till födda barn. Barn avser barn upp till 6 år.
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landet över bygga upp en helt ny psykologverksamhet, alltjämt utan motsva-
righet i några andra länder. Det fanns inga givna modeller för hur psykologer 
skulle arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi fick pröva oss fram. Gemen-
skapen och alla diskus sionerna i föreningen blev en stötta i en ensam yrkesroll. 
Om detta ville vi berätta och om minnesbilder och upplevelser i vårt arbete: 

Möten med alla sorters människor under flera decennier. Olika öden bland 
föräldrar som kom till de generella föräldragrupperna och bland dem som i spe-
ciella grupper kunde samtala med andra i samma belägenhet, om att de haft en 
traumatisk förlossning, kanske att barnet inte sov, att barnet föddes för tidigt. 
Det fanns många olika gemensamma nämnare i grupper som har samlats under 
åren. Kanske blev gruppen en krycka för att hjälpligt ta sig fram på den knagg-
liga vägen med det lilla nyfödda barnet.

Möten vid alla fortbildningar och i all personalsamverkan som ingår i  
hälsofrämjande och förebyggande psykologarbete. Föreläsningarna om gra-
viditet och förlossning, om det nyfödda barnet och föräldraskapet, om barns 
utveckling, om förhållningssätt i mötet med barn och familj och om grupp-
ledarskap och gruppdynamik, om barnet i samhället och om barn som far illa. 
Om det offensiva förhållningssätt som har krävts i yrkesrollen och om det me-
ningsfulla i att förmedla psykologisk kunskap rätt ut i samhället, om modet och 
självständigheten. Om detta ville vi berätta. 

Möten med alla barn och deras föräldrar. Det finns fortfarande klara minnes-
bilder av sådana under 70-talet och genom årtiondena. Det är något visst att 
vara verksam i hälsovården som omfattar alla sorters människor, familjebild-
ningar och människor med olika kulturell bakgrund. Mödra- och barnhäl-
sovården har stolt under flera decennier kunnat visa på ett närmast 100 %-igt 
deltagande i verksamheten. Scenariet har ändrats genom vårdval och privati-
seringar men föreningen påtalar ständigt att alla bör ha tillgång till likvärdig 
hälsovård oavsett organisationsform. 

Beslut togs om att jubileumsskriften skulle bli en bok. Och det var från början 
självklart att arbetet skulle bli ett samarbetsprojekt. Och så har det blivit, ge-
nom en lång och ibland mödosam men ständigt inspirerande process, i nära 
(mejl) kontakt med kolleger runtom i landet och med styrelsen som en redak-
tionskommitté. Min utgångspunkt var att vi psykologer som var med från bör-
jan av 1970-talet tillsammans skulle kunna berätta om de 40 årens verksamhet. 
Det var 25 psykologer från olika delar av landet som hörsammade uppropet i 
Psykolognytt om att samlas i Stockholm i maj 19733. Vi skulle beskriva denna 
pionjärverksamhet, hur det var att börja som ensam psykolog och treva sig fram 
i kontakten med den medicinska personalen, finna det rätta arbetssättet och 
finna former för möten med barn och föräldrar, direkt och indirekt. Denna be-
skrivning skulle fogas till berättelser från psykologerna på 2010-talet, om hur 
de ser på samma frågor. 

Med hjälp av två enkäter, en till de första psykologerna och en till nu yrkes-
verksamma kolleger började efterforskandet. Hur skulle jag nå dessa 25 som 
var med när vi startade föreningen? Det var lättare att få kontakt med de nu 

3 se omslagets insida
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 yrkesverksamma i de olika distrikten i landet. Med styrelsens hjälp fick jag ihop 
adresser till kolleger som var med i verksamheten från början. 

Enkäten skulle belysa vårt yrkesliv, hur tjänsterna kom till, hur våra första 
anställningsvillkor var, hur vår yrkesroll varit en trendmätare på samhällsut-
vecklingen. Vi skulle beskriva möten med människor, vad som gjort intryck 
och vad vi har åstadkommit. Vilka verktyg och metoder vi har använt och vilka 
psykologiska kunskaper som har varit betydelsefulla i verksamheten. 

En fråga ville jag särskilt få besvarad av kollegerna: hur definierar man psy-
kologiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete? Trettio psykologer som var 
med tidigt i verksamheten har villigt besvarat den omfattande enkäten och tju-
gotre enkätsvar har kommit från de olika distrikten i landet där man oftast 
svarat många tillsammans inom ett landsting. Det blev en aktivitet i hela lan-
det, alla kolleger har vetat om att boken är på gång och styrelsen har varit ett 
kontinuerligt bollplank. 

Flera kolleger har ”tjostat” över enkäternas omfattning – och brett ut sig rejält 
i sina svar! Det går inte att missta sig på det stråk av entusiasm som präglat de 
flesta genom åren trots en många gånger ojämn kamp för att få gehör för bety-
delsen av psykologisk kunskap i den första tiden av människans liv. Kampen har 
förts under omorganisationer, trots ekonomiska åtstramningar, och i en aldrig 
sinande ström av myndighetsdekret. 

När enkätsvaren droppade in blev det allt tydligare att flera frågor behövde 
fördjupas. Då blev nästa steg att be kolleger att bidra med olika kapitel i boken 
för att belysa de områden som enkätsvaren berör: hur samhället har förändrats, 
mötet med alla olika sorters människor och problemställningar genom åren, 
våra arbetssätt och metoder och till sist vilka kunskaper vi behövt och skaffat 
oss i vår yrkesroll och hur vi utvecklat dessa i egna metodarbeten och forskning, 
och slutligen hur psykologerna ser på framtiden för det förebyggande och häl-
sofrämjande arbetet. 

Varje författare bidrar med ett personligt dokument och uttrycker nödvän-
digtvis inte alltid föreningens uppfattning i de frågor de driver. Däremot är de 
många framförda åsikterna väsentliga och debattskapande i en verksamhet där 
vi strävar efter att ha högt i tak. Vi är tjugo psykologer som skrivit kapitlen i 
boken, flera med belysning av kollegernas enkätsvar. Detta blev ett stort sam-
arbetsprojekt, ett nätverkande, från Norrbotten till Skåne.

Hur psykologverksamheten utvecklas 
De flesta som anställdes ute i landet i början av 1970-talet kom att höra till pri-
märvården. Det pågick en förnyelse av denna, bl.a. inrättades BHV-överläkar-
tjänster, oftast en i varje landsting. För drygt en tredjedel av psykologerna var 
BHV-överläkaren chef, en del var anställda vid barnklinik, flera hade sin chef 
inom landstingsadministrationen och några hörde till barnpsykiatrin. De olika 
anställningsförhållandena hade kanske inte så stor betydelse för arbetsinsats-
erna ute på fältet. Flera psykologer i landet hade varit i Stockholm och auskulte-
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rat hos psykologerna där, och i och med att föreningen bildades kom metoddis-
kussioner och kunskapsutbyte till stånd. Däremot hade skillnaden betydelse för 
psykologernas arbetsmiljö. Den oftast ensamma psykologen (ibland i ett helt 
län eller storstad) hade ingen självklar samtalspartner.

”…jag var ensam psykolog i hela Dalarna”; ”…hela Gävleborgs län”; ”…hela Malmö 
på halvtid”; ”…hela Uppsala kommun”;” …hela Västmanland”

Nästan samtliga psykologer hade erfarenheter från andra tjänster. De flesta 
kom från BUP, från omsorgerna och förskolan, några från vuxenpsykiatrin. En 
del hade sökt tjänsten för att komma in tidigt i barnets liv och arbeta med före-
byggande insatser. Andra hade blivit anmodade eller uppmuntrade av sin chef 
att söka tjänst inom BHV som hade behov av erfarna psykologer – elva blev 

”handplockade”. 

Vad gjorde psykologerna i en sådan pionjärroll? 

Flera talar om hur de utvecklade ett entreprenörskap och bedrev PR-verksamhet.

”Man ringde upp föräldrarna själv, det handlade mycket om att sälja in sig, att vara 
hövlig, ha takt och ton, ta seden dit man kom, även klädstilen kunde anpassas: dräkt 
en dag, och jeans en annan. Allt efter omständigheterna. Insatserna skulle komma 
alla tillgodo. Inte som med BUP, att föräldrar själva skulle ta kontakt, endast de som 
vågade, hade talets gåva…”

De reste runt och presenterade sig, det kunde finnas upp till 40-50 BVC i ett 
län. De skapade rutiner för fortbildningstillfällen i barnpsykologi, intervju-
teknik och samtalsmetodik. De lade upp samtal tillsammans med personalen 
kring barn med problem, framförallt de som ”föll ut” vid 4-årskontrollen, och 
de gjorde utvecklingsbedömningar. Föräldrasamtalen vid sådana bedömningar 
var en viktig uppgift, likaså samtalen med föräldrar om barnets beteende, om 
relationen till barnet och om föräldrarollen. Ofta skedde kontakterna vid hem-
besök. Det kunde vara lång väg för familjen att komma till BVC eller psykolo-
gens tjänsterum (om sådant fanns).

”I början var det personligt, inte professionellt, med presentationen av psykologen. 
Sjuksköterskan sade till föräldrarna: hon är trevlig, inte farlig, du kommer att tycka 
om henne. När vi blev fler psykologer blev det alltmer en professionalisering av 
yrkesrollen och presentationen av denna” 

Det var inte helt enkelt att ”ta sig in” på BVC som var ovan vid samarbete med 
psykolog. Det fanns en viss skepsis både hos personal och föräldrar, en rädsla för 
förändring och motstånd mot någon man inte visste vad den  kunde bidra med.

”Eftersom jag var den första på tjänsten fick jag ägna mycket tid åt att visa upp mig, 
skapa kontakter och informera om vad jag som psykolog kunde bidra med” 

”Det fanns inget uppdämt behov eller någon speciell förväntan från fältet, inga remisser 
som låg och väntade utan väldigt mycket var oplöjd mark! Så fort jag fick ett ärende 
for jag ut till den mottagning barnet kom ifrån och återrapporterade och diskuterade 
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med sköterskan (och drack kaffe i massor!). Mina första uppgifter handlade om att 
bedöma barn och ge råd till föräldrar och se till att barnet fick det stöd det behövde  
t.ex. en assistent på förskolan, inskrivning i Omsorgsstyrelsen”

”Detta var ett pionjärarbete jag aldrig glömmer”

Det var en dynamisk tid. Socialstyrelsen inbjöd BHV-teamen4 i varje landsting 
till årlig konferens. Psykologerna föreläste om barnpsykologi, om ny forskning 
och om sina arbetssätt. Försöksverksamheter med föräldragrupper genomför-
des på många håll. Psykologerna var tidiga med att försöka få med pappor i 
grupperna och i de enskilda föräldrasamtalen. Det var en självklarhet att båda 
föräldrarna skulle delta. På flera håll började psykologen samarbeta med möd-
ravårdscentralen som hade vana att arrangera grupper med blivande mödrar, 
profylax-kurser och mödraundervisning. Wendela Lundh studerade mödraun-
dervisningen och ställde i sin avhandling (1974) frågor kring metodiken i grup-
perna: Hur skulle medlemmarna bli mer aktiva i gruppdiskussionerna? Hur 
skulle psykosomatiska och psykologiska teorier i högre grad kunna influera den 
medicinskt dominerade preventionen av smärtupplevelsen vid förlossningen? 
Var de uttalade målen med mödraundervisning relevanta och borde inte mödra-
undervisningen i högre grad breddas till att bli en föräldraförberedelse?

När föräldrautbildningen infördes innebar det fler psykologtjänster i hela landet 
och alltfler knöts till MVC. Under 1970-talet genomfördes Haninge projektet 
med Inga Gustafsson som projektledare, en parallell till Nackaprojektet inom 
psykiatrin. Båda projekten influerades av den genomgripande mentalhälsore-
formen i USA (1963) där 30 % av psykiatrins insatser föreslogs vara förebyg-
gande. Framförallt var Gerald Caplans teorier och tankar om att omsätta psy-
kologisk kunskap i generella förebyggande insatser en viktig inspirationskälla.

I boken “An Approach to Community Mental Health” (1969) föreslog han 
samtal mellan barnmorskan och varje blivande föräldrapar om hur gravidite-
ten påverkar parförhållandet, om hur tidiga egna barndomserfarenheter kan 
göra sig påminda, om hur de blivande föräldrarna föreställer sig det kommande 
barnet och hur de tror att de blir som föräldrar. Han pläderade för att barnmor-
skan skulle ha tillgång till mentalhälsokonsultation av en psykologiskt utbildad 
person med kliniska erfarenheter. Han hänvisade även till John Bowlbys bok 

“Child Care and the Growth of Love”5 där han poängterade vikten av psyko-
logisk kunskap i det enligt honom nödvändiga förebyggande arbetet med barn 
och föräldrar. Bowlby skriver …

“The principles and practice of … preventive mental health cannot be learnt in a few 
weeks … All those aspiring to work in this field must become thoroughly familiar with 
the psychology of human relations, alive to unconscious motives, and able to modify 
them. Such widespread professional training and retraining is today the foremost need, 
both in mental hygiene and the preservation of the family” (1953, s. 110). 

4 Samordnande BVC-sjuksköterska, barnhälsovårdsöverläkare och BHV-psykolog
5 Baserad på Bowlbys utredning för WHO:s räkning om barns psykiska hälsa, ”Maternal Care and Mental Health” (1951)
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Dessa kunskaper och strömningar, Anna Freuds studier 
av barn och separationer, Jean Piagets forskning om barnets 
utveckling och sociologisk forskning kring barnet i samhäl-
let, bl.a. Rita Liljeströms studier, var viktiga influenser för 
psykologerna som började arbeta med BHV. Och när MHV 
blev ett arbetsfält för psykologer lästes de psykoanalytiska 
författarna som forskat och skapat teorier kring graviditet, 
födande och föräldraskap: Thérèse Benedek, Grete Bibring, 
Helene Deutsch, Karen Horney, och inte att förglömma  
Elisabeth Lagercrantzs pionjärarbete här i Sverige och  
Lisbeth Brudals tidiga arbeten i Norge. 

Psykologin i hälsofrämjande och förebyggande arbete

I enkäten tillfrågades psykologerna om vad som utmärker hälsofrämjande in-
satser inom MBHV.

”Hälsofrämjande är att som psykolog finnas för föräldrar att vända sig till och öppna 
upp kring små och stora fnurror som kan belysas och hanteras bättre i relationerna. 
Med plats för konsultation och handledning, fortbildning till barnmorskor, 
sjuksköterskor och läkare”

”Tidigare innebar arbetet att förmedla kunskap/information. Idag mer om att sortera, 
att göra ’individuellt användbart’ – allt det som föräldrar själva läser, vet, hör talas 
om”

”Hälsofrämjande insatser är allt vi gör för att människor ska få tillgång till sin egen 
kompetens och eget inflytande på sin livssituation – KASAM – som riktmärke: 
Begriplighet, hanterbarhet & mening, Antonovsky” 6

Psykologerna är träffsäkra och tydliga med vad hälsofrämjande förhållnings-
sätt innebär:

”Jag tycker att vi arbetade hälsobefrämjande och förebyggande genom det dubbla fokuset på 
både personalen och familjerna ...”

”Bygga på den styrka som finns, allt från att visa på ett barns kapacitet till att förklara 
reaktioner hos barn och föräldrar, att inte skuldbelägga ...”

”Att lära människor att fiska i stället för att ge dem en färdig fisk, d.v.s. att ge 
människor metoder, redskap, kunskaper för att själva kunna lösa sina livsproblem i så 
stor utsträckning som möjligt…”

”Förhållningssättet ’att ta på allvar, synliggöra, normalisera’ till skillnad från 
’bagatellisera, osynligöra, patologisera (onormalgöra)”

6 Aaron Antonovsky myntade begreppet salutogenes och formulerade teorier om hälsofrämjande arbete (1979, 1987) som 
bidragit till ett bejakande och bekräftande förhållningssätt inom hälsoarbete 
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En kollega som arbetade som vikarie efter sin psykologpraktik skriver: ”De 
öppna attityderna var en viktig upplevelse på BVC, inte patienter som på BUP, inte elever 
som i skolan och inte klienter som på soc, utan barn är barn, och föräldrar är föräldrar!”

Hur definierar psykologerna förebyggande insatser?

”Att tillsammans med föräldern lyfta upp sådant som personalen 
funderar över och att ta föräldrars oro på allvar och möta dem 
i adekvata förslag om insatser och att utveckla metoder som 
möjlig gör tidig upptäckt av svårigheter, ex EPDS, den tidiga 
4årskontrollen, spädbarnsobservationer m.m. och att erbjuda  
kris, korttids och samspelsbehandlingar så snart en upptäckt  
visar behov av sådana åtgärder. Syftet med alla tre nivåerna 
är att främja barnets uppväxt och häri ligger det förebyggande 
utifrån en bred hälsofrämjande ansats” 

”Att verkligen vara tillgänglig redan på MVC och BVC”

”Att på olika sätt förbereda/realitetsanpassa föräldraskap och barn
dom i det överinformerade och perfektionssträvande samhälle vi 
lever i”

”Information kring anknytning, … föräldrautbildning då den är som bäst,  
… att behandla en deprimerad förälder – det är förebyggande för barnet …”

Dessa definitioner behöver ingen kommentar men får mig att tänka kring två 
färska skrifter: Alf Nilssons (2012), där han ingående beskriver de många sub-
tila faktorer som interagerar i spädbarnets tidigaste utveckling, och vikten av 
att de positiva affekterna dominerar i den affektintoning som utgör språket 
mellan den nyfödde och föräldern. Den andra är en forskningsrapport som 
speglar den mångfald av omständigheter som påverkar barnets uppväxt och 
som måste beaktas, alldeles särskilt när stress i omgivningen och medfödda 
svårigheter gör barnet och föräldraskapet sårbara. Då behövs lämpliga förebyg-
gande insatser som stärker barnet och föräldrarna och insikten om att väga in 
alla sammanhang (Ungar et al., 2013). I nätverk av gynnsamma omständig-
heter har psykologens förebyggande insatser en stor plats.

Jubileumsskriften
Först kommer två berättelser ur psykologens verklighet. Hur vägen till att bli 
MBHV-psykolog kan te sig, om nödvändigheten av att vara flexibel för att nå 
ut till föräldrar och barn och om psykologens strävan att engagera papporna på 
BVC. Efter dessa personliga betraktelser följer fem olika avsnitt.

Det första, Samhällsutveckling och föreningshistorik, omfattar fyra kapitel. Det 
börjar med en beskrivning av förebyggande arbete i ett samhällsperspektiv.  
Sedan följer tankar om hur den politiska inriktningen i grunddokumenten för 
MHV och BHV 1937–1938 har influerat och kunnat omsättas i psykologens 
förebyggande arbete. Vår förening har idogt arbetat i 40 år med utbildningar 
och arbetsbeskrivningar, metoddiskussioner och samhällsengagemang. Dessa 
insatser beskrivs och följs av funderingar kring genusfrågor i den starkt kvinno-
dominerade mödra- och barnhälsovården. 
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Vem och vad möter psykologen på MVC och BVC? det andra avsnittet, inleds med  
en kavalkad över personals och föräldrars attityder och behov av psykolog-
insatser i olika livsperioder, om hur fokus från början låg på barnets utveckling 
vid 4 års ålder och flera decennier senare alltmer förflyttats till graviditeten och 
 nyföddhetstiden. Därnäst speglas nutida frågor som psykologen ställs inför; nya 
forskningsrön inom området, olika familjebildningar, barn som kommit till  
efter olika typer av assisterad befruktning och den rådande samhällsordningen. 

Arbetet med den invandrade familjen i samband med barnafödande och 
föräldraskap och betydelsen av psykologens kunskaper i detta mångkulturella 
hälso vårdsarbete belyses av författaren. Vardagen som psykolog inom MBHV, 
hur den såg ut för 20-30 år sedan i jämförelse med nutid tonar till sist fram i ett 
samtal mellan två kolleger. 

Hörnstenarna i psykologens insatser. Först beskrivs hur föräldrautbildningen har 
utvecklats framförallt sedan 1979, därefter ges en ingående analys av begreppet 
föräldrastöd. Psykologernas insatser och syn på föräldragrupper uttrycks ge-
nom citat från enkätsvaren. Konsultation som en arbetsmetod genomlyses uti-
från teori och metodens framväxt. Enkätsvaren ger en bild av psykologens sätt 
att använda detta metodiska arbetssätt i sin vardag. Det tredje kapitlet handlar 
om psykologens möten med enskilda blivande föräldrar, föräldrar och barn och 
visar på de många nivåer som psykologen arbetar på i dessa kontakter. 

En översikt av metodarbeten som genomförts av MBHV-psykologer under 
dessa fyrtio år – en imponerande mängd studier som återfinns i bilaga 3 - avslu-
tar avsnittet.

Behandling i nyföddhetsperioden. Den snabba ökningen av forskning kring sam-
spelet mellan föräldern och det nyfödda barnet i början av 1980-talet fick 
MBHV-psykologer att energiskt uppvakta politiker och beslutsfattare för att 
få till stånd spädbarnsverksamheter. Ett sådant initiativ och beskrivning av en 
spädbarnsverksamhet handlar det första kapitlet om. Det andra presenterar 
Wait, Watch, & Wonder (WW&W), en kanadensisk behandlingsmetod som 
introducerades i Sverige bl.a. vid en av föreningens nationella konferenser. Det 
teoretiska resonemanget bakom metoden och händelseförloppet under själva 
samspelsbehandlingen redovisas. Interpersonell terapi, IPT, en korttidspsyko-
terapi, som forskats kring i samband med bl. a. depressioner kring barnafödan-
det, har visat sig lämplig i sammanhang där de nära relationerna är synnerligen 
sårbara och utsatta. Relationen i föräldraparet visar sig i klinisk erfarenhet och 
i flera studier vara en stressfaktor som alltid måste beaktas (Mauthner, 1998; 
Rydén, 2004).

Kunskaper, forskning och framtid. I kapitlet om Kunskapsutveckling i psykolog-
gruppen får vi följa hur spädbarns- och föräldraskapsforskningen utvecklats 
och hur psykologerna vid MBHV inspirerats, flera till egna forskningsinsatser.  
Därpå följer en presentation av den forskning som utmynnat i doktorsavhand-
lingar av MBHV-psykologer. 
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Till sist får vi följa några utvecklingslinjer för framtidens hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Författarna sätter fingret på det som kanske kommer att 
vara den viktigaste kunskapen inom MBHV i framtiden, om hur vi beter oss i 
mötet med personal, föräldrar och barn: ”… hur det egna frågandet kan bidra 
till ‘empowerment’”.

Detta stämmer väl med hur Winnicott, för snart 50 år sedan, beskrev ett fun-
gerande förhållningssätt inom hälsovården i mötet med varje familj vid tiden 
för barnafödandet. Kanske kan ett sådant bli verklighet i en nära framtid:

“If we all become persons in our work, then the work becomes much more interesting 
and rewarding. We have in this situation, (MVC-besök) four persons to consider, and 
four points of view. First there is the woman, who is in a very special state … The father, 
to some extent, is in a similar state, and if he is left out the result is a great impoverish
ment. The infant at birth is already a person, and there is all the difference between good 
and bad management from the infant ś point of view. And then the midwife; she is not 
only a technician, she is also human; she has feelings and moods, excitements and   disap
pointments … ” (1965, s. 107).

En professionell hållning omfattar en lika stor uppmärksamhet på alla de in-
blandades behov och värderingar och vilar på empati, kunskap och vakenhet, 
inte minst för den egna rollen – lika betydelsefull i konsultationen som i psyko-
logens egna möten med föräldrar och barn.

Mental health is defined as a state of well-being 
in which every individual realizes his or her own  
potential, can cope with the normal stresses of  
life, can work productively and fruitfully, and is 
able to make a contribution to her or his community 
    World Health Organization
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Som barfotapsykolog i Norrtälje kommun
Wendela Lundh

Min väg till arbetet som psykolog i mödra- och barnhälsovården i Stockholm 
läns landsting är ganska krokig, något jag delar med många ur min generation. 
Psykologutbildningen var ganska okänd på 50-talet och inte utbyggd på alla 
håll. Det dröjde ända till 1980 innan jag först gjorde 6 månaders praktik i Ha-
ninge söder om Stockholm till biträdande psykolog för att tillträda en nyinrät-
tad tjänst som psykologkonsult i Norrtälje kommun. Till en början på halvtid 
men på heltid från 1987 till min pensionering 1996.

Innan dess hade jag arbetat i många år som socionom och senare som univer-
sitetslektor och forskare. Därför ger jag först en kort levnadsbeskrivning, efter-
som min yrkesutövning som psykolog i hög grad bygger på erfarenheter insam-
lade under vägs! Efter studentexamen och ettårig obligatorisk praktik kom jag 
in på Socialinstitutet i Stockholm och blev socionom 1954. Min första anställ-
ning var i socialvården i Helsingborg, som då ännu hette fattigvården. Den följ-
des av vikariat på barnavårdsnämnden först i Helsingborg och sedan i Uppsala. 
Ett bestående minne som jag använt som avskräckande exempel i undervisning, 
var min naiva och aningslösa placering av ett stökigt stadsbarn i en ”präktig” 
bondfamilj utan att förstå, vad det kunde innebära för flickans identitetsupp-
fattning och lojalitetskänsla gentemot de egna föräldrarna. Givetvis rymde hon 
tillbaks till stan och sin familj. Det är en ringa tröst att placeringen skedde med 
nämndens goda minne och att jag var ung och okunnig.

Därefter följde några viktiga och spännande år som abortkurator på RFSU 
i Stockholm med Elise Ottesen Jensen som chef. Under dessa år föddes två av 
mina fyra barn och mitt eget moderskap blev svårt att förena med rollen som 
abortrådgivare. Efter att ha gått den mentalhygieniska efterutbildningen vid 
Socialinstitutet började jag i stället på Stockholm stads familjerådgivningsbyrå 
där jag trivdes storartat. Men ett tredje barn gjorde att jag började läsa psyko-
logiämnen på Stockholms universitet med målsättning att ta en fil. lic. och bli 
psykoanalytiker. Efter fil. kand. föddes mitt yngsta barn. Då fick jag ett dok-
torandstipendium och fortsatte till doktorsexamen 1974. Samma år fick jag en 
extra tjänst som universitetslektor som upphörde 1980 på grund av bristande 
studentunderlag.

Vetenskapligt arbete
Min avhandling, ”Mödraundervisning: förlossningsträning eller föräldrakun-
skap?” blev klar 1974. Att jag valde att studera avspänningsträning och möd-
raundervisning berodde till stor del på egna goda erfarenheter av mödra under-
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visning på Allmänna BB. Men jag var också klart 
påverkad av den tidens häftiga kampanj för smärtfria 
förlossningar som fördes av bland andra Grupp 8. Jag 
ville undersöka om inte träning i avspänning och kun-
skap om ett normalt förlossningsförlopp kunde vara 
ett välfungerande och ur medicinsk synpunkt mindre 
riskfyllt alternativ till kejsarsnitt och blockader och 
dessutom ge kvinnan en personlig tillfredsställelse av 
att själv aktivt ha medverkat till barnets födelse.

Efter disputationen fick jag möjlighet att följa 
upp mitt forskningsarbete som expert i Social-
styrelsens mödra- och barnhälsovårdsutredning åren 
1976–1978, först ensam och sedan tillsammans med 
Birgitta Rydén.

Fortsatt forskningsarbete som universitetslektor  
och senare som psykolog i mödra- barnhälsovården

1975 startade jag en intervjuundersökning om hur kvinnor med medicinskt 
komplicerade graviditeter upplevde sina sjukhusvistelser (Lundh, 1976).

1980–85. Under min praktik för att bli biträdande psykolog frågade en barn-
läkare vad han skulle göra med ett barn som inte kunde rita en godkänd fy-
raårs-gubbe. Jag kände knappast till detta test eller vad det kunde säga om 
barnets utveckling. Men jag fick hjälp av en kollega och kunde svara läkaren. 
Mitt intresse var väckt och som ny psykolog i Norrtälje började jag samla in 
kopior av alla teckningar i en årskull 4-åringar. Detta kompletterades med 
5-årsteckningar av de barn som misslyckats tidigare och med 6-årsteckningar i 
samband med läkarundersökningen. Det blev en aning pinsamt när jag på en 
barnavårdscentral fann att man inte sparat barnens 4-årsteckningar! Men det 
stödde min uppfattning att kunskap om hur testet skulle administreras och 
tolkas var bristfällig, inte bara hos barnläkare utan också hos de sjuk sköterskor 
som administrerade testet! (Lundh, 1985.)

1991 på en psykosomatisk kongress i Dublin hörde jag professor John Cox 
berätta om ett testinstrument han utarbetat tillsammans med ett par medar-
betare, och med vars hjälp man kunde upptäcka nyblivna mödrar som led av 
depression. Testet användes redan med framgång i England och Skottland. Jag 
fick tillstånd att översätta testet till svenska och pröva det i Sverige. Min kol-
lega Cecilia Gyllang och jag översatte och prövade testet på ett antal nyblivna 
mödrar på ett par mödravårdscentraler utanför Stockholm och skrev den första 
svenska rapporten om EPDS, förkortning för Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (Lundh och Gyllang, 1991).

Senare gjorde Birgitta Wickberg en mer omfattande evaluering av EPDS. 
Detta instrument fick därefter en stor spridning i Sverige. Instrumentet används 
sparsamt på indikation också på gravida och i enstaka forskningsprojekt.
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Sista året före pensioneringen introducerade jag EPDS och flera andra testin-
strument i ett forskningsprojekt söder om Stockholm tillsammans med docent 
Sven Bremberg, då forskningschef vid Stockholms Södra förvaltningsområde.

Psykolog i Norrtälje kommun 1980 –1996
Organisation

Jag var erbjuden ett rum på PBU-centralen i Norrtälje, men fann ganska snart 
att det var mer praktiskt att utgå från min egen bostad, även om jag fortsatte 
att ha kontakt med PBU i Norrtälje. Varje vecka träffade jag min lilla arbets-
grupp i Täby dit jag tillhörde, efter det att den stora gruppen psykologer knutna 
till mödra- och barnhälsovården i Stockholms län spaltats upp i områdesgrup-
per. Fortsättningsvis hade vi regelbundna och viktiga kontakter med ledningen, 
Lillian Gottfarb och Inga Gustafsson inne i centrala Stockholm, för fortbild-
ning i konsultation mm. Under mina år i verksamheten var konsultverksam-
heten i Stockholms län fristående både från PBU och från sjukvården.

Eftersom min tjänst vid mödra- barnhälsovården var nyinrättad behövde jag 
etablera kontakter på många håll i kommunen. Min tidigare utbildning och 
erfarenhet från socialvård var säkert en bidragande orsak till att jag fick en bra 
kontakt med socialvården och också med den öppna psykiatriska mottagningen 
i Norrtälje. Från första början i Norrtälje hade jag god hjälp av dr Olle Lönner-
berg på den mottagningen. Vårt samarbete gällde deprimerade nyblivna möd-
rar som hade kontakt med mig via mödravårdscentralen och ibland även med 
öppna psykiatriska mottagningen. För min del innebar detta stöd att jag kände 
mig tryggare och säkrare i min psykologroll och att jag vid behov kunde kon-
sultera dr Lönnerberg.

Vi presenterade vårt samarbete på två Marcékonferenser1 i Nottingham och 
i Stockholm (Lundh och Lönnerberg, 1986, 1987).

Mitt distrikt

Norrtälje kommun upptar 20 % av Stockholms läns yta, men är glest befolkat i 
jämförelse med resten av länet. Det finns tre tätorter; Norrtälje, Hallstavik och 
Rimbo och en omfattande landsbygd och skärgård.

Min tjänst omfattade tre rena mödravårdscentraler med en eller flera barn-
morskor, och ett antal barnavårdscentraler, som då fanns på sju olika platser. 
Två större centraler i Norrtälje och i Rimbo och fyra mindre i skärgården. Med 
undantag för Norrtälje bestod personalen på BVC av distriktssköterskor och 
distriktsläkare. Vid sidan av barnfamiljer hade distriktssköterskorna hand om 
en övervägande äldre befolkning. Ibland innebar detta att de kände sig tvungna 
att prioritera de äldres mer akuta behov framför barnfamiljernas. Detta gällde 
givetvis inte alla distriktssköterskor, men problem med den dubbla lojaliteten 
kom ofta upp i våra samtal. Som konsult och med en annan huvudman kunde 
jag bara argumentera för det nödvändiga i att tidigt inte bara se utan också 
försöka tillgodose barnfamiljernas psykosociala behov. En sammankoppling av 

1 Se Förkortningar
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äldrevård och barnhälsovård i distriktsvården utan ett tydligt barnperspektiv 
är inte till barnens bästa! Följderna av att inte uppmärksamma problemen i 
småbarnsåldern visar sig ofta senare under skolåren.

Mina arbetsuppgifter bestod förutom egna ärenden, av konsultation och 
fortbildning med sjuksköterskor, barnmorskor och läkare och efter önskan även 
enskild handledning. Att få med läkare på dessa sammankomster lyckades bara 
med ett fåtal barnläkare. De flesta distriktsläkare föregav tidsbrist som ursäkt.

Något som var tydligt i början av min karriär i framför allt Hallstavik som är 
en utpräglad bruksort, var att det var kvinnorna som stod för marktjänsten inte 
bara hemma. Den omfattade även besök hos barnmorskan och distriktssköter-
skan. Under tiden satt fäderna i bilarna utanför och väntade på fru och barn! Så 
var det inte i lika hög grad i Norrtälje eller i Rimbo. Lyckligtvis ändrade det sig 
med tiden också i Hallstavik!

Det jag är mest glad över så här i efterhand, är att jag tillsammans med en 
BVC-sjuksköterska och en hemvårdsassistent från socialkontoret startade en 
verksamhet för unga mammor och barn med behov av extra stöd! Den skilde sig 
från andra samtida spädbarnsverksamheter i att den inte bedrevs av psykologer, 
utan hade en nära anknytning till BVC. Min insats bestod av allmänt stöd och 
viss handledning. Vi gjorde studiebesök bl.a. till Birgitta Johansson (Wickberg) 
i Borås. Vi deltog också i sammankomster tillsammans med spädbarnsverk-
samheterna i Storstockholm.

Vi fick tillgång till en fritidslokal med kök i Norrtälje, 4–6 mammor kom med 
sina spädbarn ett par dagar i veckan. Man lagade mat och åt lunch tillsammans 
och umgicks med barnen och varandra. Dessa förmiddagsmöten blev mycket 
uppskattade både av de deltagande mödrarna och av personalen. För BVC-sjuk-
sköterskan blev det en aha-upplevelse när hon upptäckte att vissa mammor inte 
förstod att deras barn kunde vara hungriga, även om de själva inte var det. Då 
begrep hon varför just deras spädbarn inte gick upp i vikt. Det hon inte gjort vid 
besöken på BVC. En annan upptäckt var hur ofta gruppmedlemmarna hjälpte 
och stöttade varandra i umgänget med spädbarnen antingen direkt eller som 
förebilder och att den hjälpen föreföll lättare att ta till sig, än när den kom från 
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ledarna. Förutom att ledarna kunde stärka mammornas självkänsla genom sitt 
stöd, fick de själva en större förståelse för och insikt i hur unga mammor kan 
tänka och reagera. Ett annat resultat var att mödrarna lärde sig en hel del om 
matlagning av ledarna och av varandra som sedan praktiserades på hemmaplan.

Också den här verksamheten presenterades, i Riga 1994, på den första euro-
peiska Waipad-kongressen (senare WAIMH) efter murens fall.

Efter några år övertog BVC verksamheten och drev den i egen regi under 
flera år.

Barfotapsykologi
Det är inte utan att jag blir lite sentimental när jag tänker på åren som en-
sam psykolog i Norrtälje. Många situationer krävde att jag utnyttjade alla mina 
kunskaper och lite till. De flesta samtalen skedde vid klientens köksbord i nå-
gon avsides del av det stora distriktet och inte på ett centralt kontor. Då blev det 
också mer på klientens villkor! Om möjligt försökte jag få med fäderna i dessa 
samtal. Och barnen om det var de som var anledningen till kontakten med mig. 
Även spädbarn kan ingå som en aktiv samtalspartner i ett familj samtal!

Med en deprimerad mamma som jag hade en långtidskontakt med, införde 
jag en tid promenader, när jag drog barnvagnen och hon berättade. Resultat: 
mor och barn kom ut i friska luften och mamman blev för en stund avlastad från 
ett krävande spädbarn. Kontakten mellan henne och mig blev mycket intensi-
vare när jag drog vagnen. Kanske hade jag kunnat få samma kontakt om jag haft 
tillgång till en egen trivsam lokal. Men det hade krävt att klienterna skulle resa 
långa vägar. I stället blev det jag som fick vara en resande barfotapsykolog.
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Man, psykolog, pappa inom barnhälsovården
Bo Nilsson

Hösten 1980 började jag vikariera på BHV-enheten i Umeå efter att jag ”vär-
vats” från en BUP-mottagning för barn i förskoleåldrarna. Det fanns vid denna 
tidpunkt två halvtids psykologtjänster inom barnhälsovården, Umeå sjuk-
vårdsområde, med c:a 12–13 000 barn i förskoleåldrarna. Jag hade ännu inte 
egna barn när jag gjorde mina första bekantskaper med BVC-världen och 
BVC-sjuksköterskor. Däremot hade jag sedan tiden på BUP erfarenhet av att ar-
beta i en organisation där kvinnor utgjorde majoriteten, till antalet sett, och att 
arbeta med små barn och deras föräldrar. När jag själv som förälder gjorde entré 
i BVC-världen hade jag redan under ett par års tid verkat som konsult för mina 
BVC-sjuksköterskor. Det innebar inga som helst problem för mig, jag fann mig 
snabbt i rollen som ”okunnig” och frågande förälder och uppskattade än mer de 
kunniga och erfarna BVC-sjuksköterskorna.

När jag började mitt arbete som BHV-psykolog kom jag direkt i kontakt med 
uppbyggnaden av föräldragruppsverksamheten. Tillsammans med andra kol-
leger i länet och några personer från andra yrkesgrupper, utbildades jag i de 
metoder som hade arbetats fram i Haningeprojektet. Denna fortbildning och 
den kommande fortbildningen på lokalplanet för MVC- och BVC-personal var 
satsningar som i dagens ekonomiskt snåla läge var av närmast vidunderliga 
proportioner. Tiderna förändras …

Mina tidiga erfarenheter som BHV-psykolog formades av detta stora ut-
vecklings- och fortbildningsuppdrag som möttes av en hel del motstånd och 
oro, främst av BVC-personal. Ett förhållande som innebar att vi psykologer be-
hövde analysera och renodla vårt uppdrag – att planera och fortbilda samtidigt 
som vi inte hade mandat att styra verksamheter. En ibland delikat kombination.

Man och minoritet
Som man har jag alltid varit i minoritet i olika sammanhang. För det mesta 
har jag upplevt en tydlig uppskattning av min manliga närvaro utan föreställ-
ningar om att jag skall svara för, förklara eller rättfärdiga andra mäns hand-
lingar. Ibland har det dock inneburit att jag upplevt förväntningar på att jag 
skall vara språkrör för män i allmänhet, tolk för detta mystiska och gåtfulla kön. 
Jag har genom åren blivit väl omhändertagen av mina kvinnliga arbetskamra-
ter. Ibland nästan daltad med, men även ibland utsatt för traditionellt kvinnliga 
manipulationer som vi män så lätt faller för – ”du som är så stark/klok/lång/
smidig kan väl …”, ”det är bäst om du (som man) tar upp den frågan för dig 
(som man) lyssnar man till” etc. Och då får man sträcka på sig och känna sig 
duktig och uppskattad samt än en gång ”lurad”.
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När jag i mitten av 90-talet efter 15 år som BHV-psykolog påbörjade en verk-
samhet riktad till blivande och nyblivna pappor, kom jag vid flera tillfällen att 
föreläsa för personal vid MVC och BVC om pappaskapet. Mer än en gång möt-
tes jag av frågor som ”Hur tänker män?” vilket jag ibland upplevde var en för-
skönande omskrivning av den underliggande frågan ”Tänker män?” Jag upp-
fattade en nyfikenhet, ett intresse för det andra könets inre liv på ett sätt som 
jag inte sett motsvarighet till i manliga sammanhang.

I mitt arbete kring att hitta former att stödja det tidiga pappaskapet samlade 
jag män som arbetade med barnhälsovård på vårdcentraler. Vi samlades för 
att stötta varandra och tillsammans planera och genomföra föräldrastärkande 
insatser riktade till pappor. Denna samling män kom att bestå av manliga  
distriktssköterskor – några manliga läkare deltog vid ett första möte men inte 
i fortsättningen. Tillsammans med några av dessa manliga distriktssköterskor 
träffade jag blivande och nyblivna pappor i den ordinarie föräldragruppsverk-
samhetens ramverk. Med tiden utvecklade vi ett program som jag till stora de-
lar fortfarande använder mig av när jag idag deltar i föräldragrupper för att 
prata om det tidiga och gemensamma föräldraskapet.

Gruppen män som samlades kom även att få en annan funktion. Ett stöd 
för varandra, som män i kvinnligt dominerade organisationer och som män 
i ett traditionellt kvinnligt yrke. Det fanns en sorts vagt formulerad inre frik-
tion i mansrollen när man i rollen som BVC-sjuksköter(ska) arbetade med de 
minsta barnen. Det var inte helt igenom bekvämt. Den aktuella debatten kring  
sexuella övergrepp på barn bidrog nog också till att män drog sig för arbeten 
som innebar närkontakt med små barn vilket även märktes på förskolor där an-
delen män minskat genom åren. Det berodde inte bara på dålig löneutveckling 
och obefintliga karriärmöjligheter.

När BHV-psykologens arbetsområde under senare delen av 80-talet utöka-
des till att omfatta även mödrahälsovård gjorde jag bedömningen att detta var 
ett så starkt kvinnligt område där jag som man bara kunde uppnå glimtar av 
förståelse. Jag hade möjlighet att välja bort mödrahälsovårdsarbetet och kunde 
göra så genom en arbetsfördelning mellan de tre psykologer som vi hunnit bli 
vid den tiden.

UMEÅGRUPPEN 2007  
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Hur blev det med tiden?
Under senare delen av 90-talet tunnades andelen män på BVC ut i samband 
med att distriktssjuksköterskor profilerades. De som valde eller fick tillfälle att 
arbeta med BVC blev uteslutande kvinnor. Idag har vi ingen manlig BVC-sjuk-
sköterska i Västerbotten bortsett från en kamrat i Lappmarken som håller fa-
nan högt i sitt område där det vissa år föds något enstaka barn.

Jag kom senare att samarbeta med män utanför barnhälsovårdens organisa-
tion som hade intresse av att stödja pappor. Oftast har det varit ett engagemang 
som hållit i sig några år för att sen gradvis klinga av oftast pga att man inte 
längre haft möjlighet att avsätta tid för att möta blivande eller nyblivna pappor.

Häromåret blev jag påmind om diskrepansen mellan ambitionen att stötta 
pappor och den faktiska möjligheten till det. Det var i samband med att vi 
skulle hitta ett utrymme för ett särskilt pappasamtal i ”Barnens Hälso-
program” som utarbetats i hälsoprojektet SALUT. Det blev helt enkelt 
mycket svårt att hitta ett utrymme för pappasamtalet och på något sätt kom 
det att symbolisera att barnhälsovårdens program och praktik inte är utfor-
mat för att möta båda föräldrarnas enskilda behov utan inriktat på mammor  

eller i bästa fall föräldraparet. Vi lycka-
des dock till slut klämma in ett pappa-
samtal när barnet är 10 månader. Det 
verkar ha fallit väl ut och uppskattas av 
många pappor.

Jag har trivts med arbetet som 
BHV-psykolog och har svårt att tänka 
mig ett område som jag hellre skulle 
arbetat inom. För mig har det pas-
sat bra med de mycket varierande ar-
betsuppgifterna, det nära samarbe-
tet med andra yrkesgrupper samt att 
hela tiden försöka hålla siktet inställt 
på förebyggande insatser och ha ett 
folkhälsoperspektiv. 
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Förebyggande arbete i ett samhällsperspektiv
Penny Fagerberg

Att vänta och föda barn sker i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang, och 
att föda barn är den enskilt största risken för en kvinnas liv och hälsa. I stora 
delar av världen är barnafödande det som dödar flest kvinnor. På medeltiden var 
sjukvården i Sverige huvudsakligen en angelägenhet för kyrkan men i samband 
med nationalstatens etablerande övertog staten ansvaret. Den statliga adminis-
trationen byggdes upp under 1600-talet men det kom att dröja ända till 1700-ta-
let innan statens intresse för folkets hälsa ökade. Detta intresse sammanföll 
med en ny människosyn som utgick från de nya och framgångsrika vetenska-
perna och innebar bl.a. att människan liknades vid en maskin och sågs som en 
resurs bland andra resurser. Det blev vanligt att försöka bestämma människo-
värde i pengar, precis som man gjorde med andra resurser och ett barn värdera-
des vid denna tid till 612 daler medan en arbetsför manlig arbetare värderades 
till 1195 daler.

Tabellverket inrättades 1749, och den första folkräkningen gjordes samma år 
och visade att Sveriges och Finlands befolkning endast uppgick till 2,2 miljoner 
människor. Den drastiska folkminskningen under slutet av 1600-talet och bör-
jan av 1700-talet berodde på krig och epidemier. Undersöknings resultatet hem-
ligstämplades och staten hade ett behov av en ökad befolkning men det gällde 
inte bara kvantitet utan framför allt kvalité. De människor man hade behov 
av skulle vara friska och arbetsdugliga. Statens centrala roll gjorde att det blev 
samhället och inte individen som avgjorde vem som var sjuk och när vård skulle 
sättas in. Detta är början på det som brukar kallas det stora urskiljandet där de 
som ansågs omöjliga att bota skulle avskiljas från samhällskroppen – gamla 
och lytta till fattighusen, obotliga, smittsamma, sinnesslöa och de som, med 
sitt leverne inte kunde fortsätta att vistas bland andra, till hospitalen. Läkarens 
uppgift kom att förskjutas från behandling, barmhärtighet och humanitet till 
samhällsansvar och att med förnuft och vetenskaplig rationalitet lösa proble-
met med befolkningstillväxten. 

Befolkningen skulle öka genom att fler barn föddes och överlevde. Späd-
barnsdödligheten var i Sverige i början på 1800-talet 200 på 1000 födda. För 
att öka sannolikheten att fler barn skulle överleva inrättades barnbördshus, där 
arbetet skulle utföras av barnmorskor och provinsialläkare. Mortaliteten i sam-
band med förlossning och den första levnadsmånaden var ett stort problem och 
den var speciellt hög i städerna. 
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Den ökade överlevnaden var i åldersintervallet en månad till ett år. Pedi-
atrikerna, som var en yrkeskår på frammarsch, såg här ett möjligt arbetsfält 
och blev under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet de som förde talan 
ifråga om de späda barnens överlevnad. De utnämnde sig också till experter på 
barnuppfostran. Här vävdes den medicinska kunskapen och synen på barnupp-
fostran samman, men läkarna skulle snart få konkurrens som experter på barn-
uppfostran av både den framväxande pedagogiken och psykologin.

Förutom att inrätta barnbördshus utökades också 
utbildningarna för barnmorskor och läkare. De ut-
bildades nu också i hygien (smittbekämpning) och 
förebyggande hälsovård. Det gjorde att kvinnors 
livsvillkor kom i centrum – deras bostadssituation, 
vad de åt och hur många barn de hade – eftersom 
mödrarnas hälsa ansågs vara en viktig faktor som 
påverkade barnens hälsa. Det var som mödrar kvin-
norna kom i fokus och deras uppdrag var att föda 
och fostra livsdugliga barn. De kom att bedömas ef-
ter sin förmåga att få friska och välartade barn.

Folkhälsan och folkhälsotanken var – och är nog 
till viss del fortfarande – intimt förknippad med 
statens och samhällets överordnade roll över indi-
videns egen vilja och frihet. Befolkningsfrågan blev 
t.ex. åter aktuell på 1930-talet då de låga födelseta-

len ingav oro. Det som efterfrågades också nu var friska och produktiva indivi-
der, och både ekonomiska och rashygieniska argument användes i den diskus-
sion om en steriliseringslagstiftning som följde.

Mödra- och barnhälsovård
Den förebyggande mödra- och barnhälsovård vi 
har i Sverige idag har sitt ursprung i en proposition 
om förebyggande mödra- och barnavård som re-
geringen la fram 1937 och som godkändes 1938. I 
början av 1900-talet, närmare bestämt 1901 hade 
dock Dr Blumenthal startat den första mjölkdrop-
pen efter fransk modell i Katarina församling i 
Stockholm, och 1910 fanns det mjölkdroppar på 
ett tjugofemtal platser i Sverige och deras uppgift 
var att ge lämpliga mjölkblandningar till spädbarn.  
De utvecklades alltmer mot mödra- och spädbarns-
polikliniker och utgör grunden för den mödra- och 
barnhälsovård vi har idag. En annan känd läkare 
som startade en mjölkdroppe i Solna 1905 var 
Axel Höjer.
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Mödra- och barnhälsovårdens utveck-
ling kan följas i propositioner och kungö-
relser av olika slag och den styrdes till stor 
del av statsbidragsbestämmelser och till 
dem knutna anvisningar. När statsbidragen 
försvann 1967 upphörde normalinstruktio-
nerna att gälla och ersattes av ett normal-
reglemente för mödra- och barnhälsovården 
1969. Därefter följde t.ex. Socialstyrelsens 
principprogram för mödra- och barnhälso-
vården 1979 och de allmänna råd för mödra- 
och barnhälsovård som utgavs 1981, Häl-
soundersökningar inom barnhälsovården 
1991, och Kvalitetssäkring i barnhälsovården 
– att skydda skyddsnätet 1994 och Hälsovård 
före, under och efter graviditet 1996. Dessa 
program, råd och anvisningar utgavs i en 
tid då primärvården expanderade och med 
1970-talets utredningar med barnet i cent rum 
som underlag. 

Under 1980-talet kom diskussionen att handla om husläkarreformen och den 
enskildes möjligheter att ha inflytande över vården.

De senaste årens strukturförändringar med husläkarlagen, privata vårdalter-
nativ och nya finansieringssystem har inneburit att förutsättningarna för en 
integrerad mödra- och barnhälsovård har ändrats liksom möjligheterna till en 
likvärd mödra- och barnhälsovård i hela Sverige. Socialstyrelsen slutade att ut-
färda reglementen, råd och anvisningar för mödra- och barnhälsovården 2008 
och efter påtryckningar av professionerna har Socialdepartementet gett Soci-
alstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsöversikter som de också har i uppgift 
att uppdatera. Detta arbete har Margareta Bondestam som projektledare, och 
det finns ett samarbete med företrädare för professionerna på barn sidan, före-
trädda av Evelinagruppen. Gruppen som består av företrädare från de professi-
oner som arbetar med barnhälsovård tog namnet Evelina för att det var namns-
dagen den dag gruppen konstituerades. Mödrahälsovårdens samarbete ligger i 
skrivande stund i princip nere. Projektet ska avslutas i september 2013 och vi vet 
ingenting om hur den slutliga skrivningen kommer att se ut. Klart är dock att 
 Evelinagruppens arbete kommer att återfinnas i Rikshandboken, www. riks-
handboken-bhv.se. Evelinagruppen har i ett brev till Socialdepartementet ut-
tryckt oro för att det idag inte finns en likvärd barnhälsovård i Sverige och upp-
manat till att Socialstyrelsen får i uppdrag att göra ett vägledningsdokument.
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Förebyggande psykiskt arbete  
med start i ett Stockholmsperspektiv

I Stockholm startade en diskussion om psykiskt förebyggande arbete i början 
av 1950-talet. Genom arbetet vid PBU:s rådgivningsbyråer hade man fått be-
lägg för att neurotiska tillstånd hos barn och ungdomar grundlades under de 
första levnadsåren, och detta ville man försöka råda bot på genom en upplys-
ningsverksamhet riktad till föräldrar. På barnavårdscentralerna fanns en fung-
erande organisation med intresserad personal som bedrev fysisk hälsovård och 
hit kom föräldrar med nyfödda barn för hälsokontroller. Varför inte också ut-
nyttja denna organisation för förebyggande psykisk hälsovård? Hans Curman, 
dåvarande chefläkaren för PBU, föreslog att en försöksverksamhet skulle starta 
med två psykologer som skulle bedriva psykologiskt upplysningsarbete vid 
barnavårdscentralerna. Han antog att det skulle vara av stor vikt för inneha-
varen av en sådan tjänst att också arbeta med barn, så han föreslog att psykolo-
gen parallellt med det teoretiska upplysningsarbetet skulle arbeta halvtid på en 
rådgivningsbyrå. På detta sätt skulle psykologen komma under barnpsykiatrisk 
ledning och ett närmare samarbete mellan rådgivningsbyrån och de i distrik-
tet befintliga småbarnsinstitutionerna skulle kunna uppnås. De arbetsformer 
man föreslog var att samla mödrar i grupp, att träffa mödrar individuellt efter 
samråd med sjuksköterska och läkare och att ha fortbildning för BVC-sjukskö-
terskorna och läkarna. Försöksverksamheten var lyckosam och verksamheten 
permanentades och har under åren bl.a. hetat BVC-teamet, PBU:s konsultverk-
samhet vid mödra- och barnhälsovården och BUP:s psykologverksamhet vid 
mödra- och barnhälsovården.

Från 1951 då försöksverksamheten startades till idag på 2010-talet har ut-
vecklingen av det psykiskt förebyggande arbetet vid mödrahälsovård och 
barnhälsovård följt och påverkats av dels den samhälleliga diskussionen, dels 
de organisatoriska förändringarna inom hälso- och sjukvården. I mitten av 
1960-talet resulterade diskussionen om en psykisk/psykologisk hälsokontroll 
för de lite större barnen 1968 i det som allmänt kom att kallas för ”4-årskontrol-
len”. En av psykologerna utformade den och ansvarade för genomförandet av 
försöksverksamheten i Stockholm. 1971 slogs Stockholms stad och Stockholms 
län samman till Stockholms läns landsting – storlandstinget – och psykologer-
nas upptagningsområde utökades från ca 80 barnavårdscentraler till 222. Vid 
denna tid hade man 3,25 tjänster fördelade på 5 personer och fick en utökning 
med 2 tjänster.

Samhällsförändringar
Den politiska diskussionen i slutet av 1960-talet och början av 1970- talet fär-
gades av studentrevolterna kring 1968 och Vietnamkriget som möjliggjorde en 
annan medvetenhet, en önskan om förändring och ett ifrågasättande av ”ting-
ens ordning”. Även synen på psykisk sjukdom och psykisk hälsa debatterades 
livligt, inte minst utifrån R D Laings arbete, familjeterapin kom till Sverige och 
socialpsykiatrin fick ny kraft. Nacka- projektet och Psykiatriska Verksamheten 
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i Luleå visade på nya möjligheter att arbeta. Barbro Sandin blev banbrytande 
med sitt sätt att arbeta med de svårast psykiskt sjuka, men blev också kraftfullt 
motarbetad av det rådande etablissemanget. Både den akademiska och den po-
litiska diskussionen kring genus och jämställdhet tar fart och det blir tydligt 
att också fäder ska tas med och räknas när det gäller barn. Den politiska och 
samhälleliga debatten präglas av att barn och barnfamiljernas situation stod i 
centrum. Detta blev inte minst tydligt i många statliga utredningar – Barnmil-
jöutredningen, Barnmisshandel, Barnomsorgsgruppen, Barns rätt, Barnstu-
geutredningen, Familjestödsutredningen, Fosterbarnsutredningen m.fl. – bi-
drog till att kunskaper samlades och analyserades och att en livlig diskussion 
om barns uppväxtvillkor fördes. I flera av dessa utredningar och de försöks-
verksamheter som var en del av dem deltog MBVH-psykologer. Ett område 
som var centralt var arbetet i Barnomsorgsgruppen för att komma fram till 
hur en allmän föräldrautbildning skulle se ut. Propositionen om en allmän för-
äldrautbildning lades fram under våren 1979 och antogs av riksdagen samma 
år. En följd av förslaget om en sammanhållen föräldrautbildning under bar-
nets första år blev att psykologernas verksamhetsfält utvidgades till att också 
omfatta mödrahälsovården. Det var också under denna period som behovet av 
att arbeta med närliggande institutioner/organisationer blev tydligt och olika 
samarbetsformer med socialtjänsten, förskolan och skolan etablerades. 1979 är 
också det år då lagen om förbud mot barnaga antogs. På 1980- och 1990-talen 
präglades diskussionerna alltmer av ett vuxet perspektiv som bl.a. represente-
ras av husläkarreformen. Professionellt växte dock en livaktig spädbarnsforsk-
ning och klinik fram som ledde till etablerandet av spädbarnsverksamheter 
både i Stockholm och i övriga landet. Barnhälsovården och psykologerna kom 
att ytterligare fokusera insatser på barnets första levnadsår.

Slutet av 1900-talet och 2000-talet, så här långt, har präglats av diskussio-
ner kring evidens med fokus på metoder. Det som förut hette vetenskap 
och beprövad erfarenhet byttes ut mot att de metoder vi använder ska vara  
evidensbaserade – kejsarens nya kläder? Både ja och nej, för naturligtvis ska 
vi använda oss av den kunskap vi har men den är bredare än en specifik me-
tod, och metoder måste alltid sättas in i ett större och mer komplext samman-
hang. Det var metoder testade i Randomiserade Kontrollerade Studier (RCT- 
studier) som utgjorde den högsta kvalitén på studier, men som så ofta när  
något är nytt ”glömde” man att de populationer som användes i studierna var  
speciellt uttagna och att de därmed skilde sig från den kliniska population som 
finns inom både barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri. Nu har det 
börjat komma studier som är riktade mot den kliniska verklighet som möter 
oss idag, och den ”quick fix” som blev en konsekvens gäller fortfarande till stora 
delar, men en mer realitetsanpassad syn har börjat växa fram.

Barnets perspektiv
1989 antogs FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade 1990 – och det är 
nu mer än 20 år sedan. Sverige valde att inte göra den till enskild lag eftersom 
man ansåg att mycket redan fanns i svensk lagstiftning varför man avsåg att 
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transformera de lagar som behövde ändras. 
Ett arbete som inte gjorts vilket innebär att 
frågan om att göra Barnkonventionen till 
svensk lag fortfarande är aktuell. Barnkon-
ventionen ger oss en möjlighet att fokusera 
på barnets perspektiv och att förstå vikten 
av att samtala med barn om hur de ser på 
sin situation. Barnets eget perspektiv skil-
jer sig ofta från det barnperspektiv som vi 
vuxna har. 

Föreningens nationella konferens hölls i 
Stockholm 2012 och hade som tema ”Bar-
nets perspektiv – till vardags och när om-
givningen brister”. Trots att det är lätt att 
tro att detta med att samtala med barn om 
hur de ser på sin situation borde vara själv-
klart för en kår som arbetar med blivande 

föräldrar och små barn så är det inte så. Även om en majoritet förstod visade det 
sig att det fanns de som inte förstod vad detta skulle vara bra för.

Det finns en utbredd missuppfattning om att samtal med barn om hur de ser 
på sin situation – att låta dem bli delaktiga i beslut som rör dem – skulle inne-
bära att de skulle bestämma. När Elisabeth Arnér berättade om sin forskning 
på konferensen i Stockholm och redogjorde för hur förskolebarn beskrivit och 
funderat kring sin situation och att de vuxna på förskolan inte lyssnade till och 
tog deras förslag på allvar frågade hon ”vad ska man ha vuxna till, vad är de bra 
för?” Och svaret blev att dem ska man ha för att ha det bra! Så låt oss använda 
vår kunskap, och både söka och ta del av ny kunskap, och låt oss göra barnen 
delaktiga så att vi kan få vara ansvarsfulla vuxna som gör det bra för dem.
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En personligt färgad betraktelse över en pionjärtid med ett vagt uppdrag  
och om utforskande av vad barnhälsovården på djupet är för sorts  

institution och vad som är ”rätt” uppgifter för BHV-psykologen1 att arbeta med.

De första psykologerna inom barnhälsovården
På gemensamt initiativ av cheföverläkaren Hans Curman inom PBU (Psykisk 
barn- och ungdomsvård) i Stockholm samt en handfull engagerade BVC- 
pediatriker inrättades 1953 en psykologtjänst, uppdelad på två halvtider, för ar-
bete på barnavårdscentralerna. Bevekelsegrunderna för detta samarbete var att 
PBU, som startade 1933, under sina två första decennier endast anlitats av ett 
fåtal småbarnsfamiljer och av praktiskt taget inga spädbarnsfamiljer. Tyngd-
punkten låg nästan helt på skolbarnsfamiljer. PBUs ambition var därför att 
komma in tidigare i barnens liv för att förebygga utveckling av psykisk ohälsa. 
BVC-läkarna eftersträvade å sin sida en kompetensförstärkning via PBU för att 
BVC bättre skulle kunna uppmärksamma barn i förskoleåldern med psykiska 
symtom. BVC hade sålunda praktiskt taget 100 % kontakt med den målgrupp 
som saknades på PBU, medan PBU hade den kunskap som BVC delvis ville få 
införlivad i sin verksamhet bl.a. i form av det som då brukade kallas ”den lilla 
barnpsykiatrin”. En win/win-situation.

Ett initiativ mer komplicerat än man anade

I efterhand förefaller det anmärkningsvärt att initiativta-
garna inte formulerade konkreta riktlinjer för denna sin idé, 
trots att det inte fanns några förebilder eller upptrampade 
stigar för denna typ av samarbete mellan två i grunden gan-
ska olika institutioner. Det verkade t.ex. inte funnits funde-
ringar om huruvida psykologerna hade relevanta kunskaper 
för denna typ av arbete eller behov av handledning. En så-
dan underskattning av det förebyggande arbetets krav och 
svårigheter var – lärde jag mig så småningom – långt ifrån 
unik. Kunskaper om det förebyggande arbetets teorier och 
praktiska tillämpningar var bristfälliga och dåligt spridda. 
Att syssla med förebyggande insatser hade dessutom dålig 
status jämfört med kliniskt arbete.

1 Mödrahälsovården har en undanskymd plats i denna text. Anledningen är att Psykologverksamheten började sitt sam arbete 
med MHV först 1979. En annan orsak är att jag hela mitt yrkesliv varit starkt engagerad av just föräldra uppgiften

INGA GUSTAFSSON
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Man utgick inte sällan ifrån den djupt felaktiga föreställningen att förebyg-
gande arbete var väsentligt enklare och mindre krävande än kliniskt arbete. 
Följden blev ibland att man gick till verket på ett förenklat och mindre genom-
tänkt sätt. Detta ledde till oväntade överraskningar och besvikelse över att re-
sultaten inte blev de förväntade.

Kanske var orsaken till att de ansvariga initiativtagarna gav så lite stöd till de 
två först anställda BVC-psykologerna (erfarna och välutbildade kliniker), att de 
oreflekterat antog att en erfaren, kliniskt skolad psykolog självklart skulle klara 
av detta jämförelsevis ”enkla” arbetsområde? Sett i backspegeln är det föga för-
vånande att pionjärerna ganska snart gav upp.

Det kunskapsmässiga utgångsläget  
för psykologer under 50-talet

Startåret 1953 fanns ännu inte någon omfattande och välstrukturerad psyko-
logexamen i sikte. Blivande psykologer fick i stort sett själva komponera ihop 
lämpliga varianter av akademiska betyg i psykologi, pedagogik, sociologi, etc. 
och själva hitta relevanta praktikområden.

När psykologexamen så småningom blev 
verklighet, omfattade den förvånande nog inte 
teorier och praktiska tillämpningar inom om-
rådet främjande av psykisk hälsa och förebyg-
gande av ohälsa. Inte heller ingick kunskaper 
om grundläggande skillnader mellan kliniska 
institutioner och folkhälsoinstitutioner. Jag in-
såg tidigt att detta försummade kunskapsom-
råde var av vitalt intresse för BHV-psykologen 
och läste in delar av ämnet på egen hand. Se-
dan använde jag kunskaperna i de kortfattade 
introduktionskurser jag höll för nyanställda 
BHV-psykologer. Dessutom fick detta kun-
skapsområde förhållandevis stort utrymme i 
den omfattande ettåriga utbildning i konsul-
tationsmetodik som så småningom infördes 
och som jag hade ansvar för under ett flertal år. 

År 1996 skrev jag på uppmaning av förvaltningsledningen en 50-sidig skrift 
”Handlingsprogram för det förebyggande arbetet inom PBU”; avsedd att an-
vändas inom såväl Psykologverksamheten vid MBHV som PBU-mottagning-
arna. När PBU i Stockholm omvandlades till BUP (2005) och fick en ny ledning, 
slopades det tidigare uppdraget för PBU-mottagningarna att i viss mån även 
syssla med förebyggande insatser.
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Nystart och följande expansion av antalet psykologer i Stockholms området

Den uppkomna vakansen upphörde då Lillian Gottfarb 
tillträdde en halvtidstjänst år 1956. Själv anställdes jag år 
1958 på den andra halvtiden. Vi blev båda kvar till våra 
pensioneringar, Lillian Gottfarb 1988 och jag 1997.

Antalet psykologtjänster ökade först i mycket blygsam  
takt fram till införandet av fyraårskontrollen 1969. 
Nästa – ännu större – psykologtillskott kom 1979, då 
föräldraut bildningen infördes som ett obligatoriskt åtag-
ande för mödra- och barnhälsovården. Från och med 
detta år ingick även MHV i Psykologverksamhetens an-
svarsområde. Föräldrautbildningsreformen ledde också  
till en stark vitalisering av metodutvecklingsarbetet  
(se nedan) och fort bildningsinsatser till såväl barnmorskor, BVC-sjuksköter-
skor som psykologer.

På 1980-talet uppgick antalet MBHV-psykologer i Stockholmsområdet till 
ca 70 personer. Då hade Lillian Gottfarb och jag sedan länge ledande befatt-
ningar. Lillian Gottfarb var chefpsykolog med lednings- och administrativt 
ansvar. Jag var samordnande psykolog med ansvar för fortbildning och hand-
ledning till psykologerna och för metodutveckling och utvärdering.

Att som nyanställd psykolog utforska barnhälsovården ur olika 
aspekter – en för mig angelägen och inspirerande uppgift

På själva barnavårdscentralen – sjuksköterskans/huvudpersonens arbetsplats – 
framträder det synliga, konkreta, explicita, när det gäller BVC-arbetets inne-
håll, arbetsformer och arbetssätt. För nyanställda psykologer och särskilt under 
pionjärtiden framstod därför en tids auskultation på barnavårdscentralen som 
en bra introduktion. De kunskaper man som psykolog kan få på detta sätt är 
dock långt ifrån tillräckliga. För mig som nyanställd BHV-psykolog framstod 
det som helt nödvändigt att utforska och därmed förstå BHV även på ett dju-
pare plan. Arbetar man som psykolog på en barnklinik, PBU- eller BUP-mot-
tagning, är det i regel mindre viktigt att fundera över vad verksamheten i sig har 
för djupare innebörd utöver den specialistservice den erbjuder. Man kan i stort 
sett koncentrera sig på inomprofessionella frågor. Om man däremot arbetar 
som psykolog inom BHV – en folkhälsoinstitution – menar jag att det är nöd-
vändigt att försöka förstå vilken avsikt samhället haft och har med BHV. Eller 
med andra ord vilket uppdrag man gett BHV.

Själv kände jag ganska snart ett alltmer otåligt behov av att kunna få fram  
användbara svar på frågan:

”Vad är ’rätt’ uppgifter för en BHV-psykolog att ta sig an?” Detta är en central 
fråga inom en mångbottnad folkhälsoverksamhet som BHV. Inom en 
klinisk verksamhet kan frågan ofta avgränsas till: ”Hur löser jag uppgiften 
på rätt sätt?” Men även BHV-psykologen behöver givetvis ägna nya 
metodfrågor som t.ex. konsultationsmetodik stor uppmärksamhet.

LILIAN GOTFARB
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För att få svar på frågorna letade jag i olika officiella dokument. Den för mig 
avgörande ögonöppnaren och inspirationskällan blev Regeringspropositionen 
1937 och Riksdagsbeslutet 1938 om Generell mödra- och barnhälsovård i statlig regi 
(fortsättningsvis förkortat till Dok 37/38).

Det som framför allt väckte mitt intresse och min entusiasm var att BHV 
framstod som en idéburen verksamhet, som vilade på en humanistisk männi-
skosyn, föräldrasyn och samhällssyn.

Därmed var min framtida långa yrkesbana inom BHV avgjord. Utan att ro-
mantisera kan jag påstå att arbetet inom den samhällsinstitution som med rätta 
kallats ”Juvelen i det svenska välfärdssamhället” känts som ett privilegium av 
verkligt meningsfullt slag.

De bärande principerna i grunddokumenten  
(37/38) för mödra- och barnhälsovården

Mödra- och barnhälsovården ska:

vara baserad på sjuksköterskan/barnmorskan

vara skild från medicinsk vård

följa nationella program (d.v.s. vara likvärdig över landet)

vara kostnadsfri

bygga på samverkan mellan föräldrar och professionella

vara frivillig

Huvudarkitekten bakom detta nästan häpnadsväckande moderna och fram-
åtsyftande dokument, liksom för mycket av den tidiga uppbyggnaden av väl-
färdssamhället, var dåvarande socialministern Gustav Möller. Speciellt an-
märkningsvärt är att dokumentet tillkom på 30-talet, ett mörkt decennium 
med starkt framväxande politiska ytterlighetsrörelser i Europa och på randen 
till andra världskriget.

I Sverige gav inte så få samhällsrepresentanter uttryck för en paternalistisk 
och moraliserande syn på föräldrar, inte minst de från lägre samhällsgrupper. 
En attityd av att veta bäst och att det var nödvändigt med kontroll var inte 
ovanlig – i stark kontrast vilar föräldrasynen i dok 37/38 på tilltro till föräldrars 
omdöme, ansvarstagande och goda vilja när det gäller deras barn.

Barnhälsovården: en föräldraarena
Det kan tyckas vara en paradox att BVC är en föräldraarena och att föräld-
rarna är huvudpersonerna i BVC-arbetet. Men detta är en logisk konsekvens av 
BVCs förutsättningar och begränsningar.

Förskolan som är en barnarena och som i likhet med BVC ska främja barns 
utveckling och trygghet, kan fullgöra sitt uppdrag i direkt arbete med barnen, 
kanske upp emot 8 timmar/dag och 5 dagar/vecka. Man kan inte bara stimulera 
barnens utveckling i olika avseenden utan t.o.m. främja barnens hälsa genom 
att ge dem två näringsrika måltider/dag.



40

Psykologernas int räde på en för  yrkesgruppen … 

Inget av detta kan BVC ge barnet under de i genomsnitt ca 2 tim/år (under 
tidig spädbarnstid något mera) som barn och förälder har kontakt med BVC. 
Kontakten med barnet sker alltid i närvaro av förälder. Sjuksköterskan har 
ingen egen, egentlig relation till barnet men däremot ofta till föräldern. Speci-
ellt för spädbarnsföräldrar kan sjuksköterskan betyda mycket av trygghet och 
stöd.

Det BVC kan göra direkt med och för barnet inskränker sig till vaccinationer 
samt hälso- och utvecklingskontroller. När detta är gjort och sjuksköterskan 
och läkaren kommenterat resultatet, är det föräldrarna som tar över. Det är för-
äldrarna som tolkar, värderar och på sitt sätt omsätter BVCs budskap. 

Föräldrarnas centrala betydelse i BVC-arbetet uttrycks i målformulering-
arna i de nationella dokumenten. Målet är att ”främja barns hälsa, trygghet och 
utveckling”. Detta ska, som det formuleras, uppnås genom att ”stödja och akti-
vera föräldrarna i deras föräldraskap”. Innebörden i detta är att stärka deras själv-
förtroende, deras tillit till sina egna iakttagelser av sitt barn och att våga pröva 
egna problemlösningar. Jag brukar framhålla att det som BVC kan göra för bar-
nets bästa är avhängigt BVCs skicklighet i föräldraarbetet.

Medicinska Forskningsrådet (MRF) skriver i sitt State of the Art Document 
(1999) med titeln ”Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa”: ”Barnhälsovår-
den bör ändra fokus från upptäckt av avvikelser hos barn till ett hälsoperspektiv innefatt-
ande mobilisering av föräldrars resurser, tilltro till deras förmåga och kompetens samt 
riktade insatser i syfte att stödja barn och barnfamiljer med särskilda behov” (s. 40). 
Dessutom ”Det är angeläget att de metoder som används i det hälsofrämjande arbetet 
har huvudinriktningen att stärka föräldrars kompetens och sålunda integreras i barn-
hälsovårdens huvudsakliga uppgift att ge stöd till familjerna”.

De nationella dokumenten betonar således föräldrainriktningen och föräldra-
stödet i BVCs vardagsarbete. Det framhålls också att sjuksköterskan är huvud-
personen i detta arbete. Logiskt definierar man därför psykologens huvuduppgift 
som konsultation och fortbildning till den medicinska personalen.

Slutliga reflektioner
Om BHV insatt i ett tids- och samhällssammanhang och varför man som BHV-psykolog  

behöver kunskaper om BHVs målformuleringar och styrande värderingar.

Ett tänkvärt talesätt lyder: ”Om man inte ser bakåt och inte ser framåt, då får 
man se upp”.

Med BHV förhåller det sig så att dåtid – statens ansvarstagande för uppbyggan-
det av en ambitiös barnhälsovårdsverksamhet i slutet av 30-talet – och nutid 
uppvisar en anmärkningsvärd kontinuitet när det gäller övergripande målfor-
muleringar och styrande värderingar. Denna kontinuitet handlar inte om stag-
nation och att tiden sprungit ifrån BHV. Tvärtom. Dessa långa, stabila linjer i 
BHVs utveckling handlar snarare om att BHV blev en mycket viktig uttrycks-
form för en målmedveten och ambitiös samhällspolitik, nämligen uppbyggan-
det av välfärdssamhället med dess betoning på solidaritet och på människors 
lika värde.
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BHV blev också ett uttryck för hur vetenskaplig kunskap (medicinsk, social, 
psykologisk) successivt kunde omsättas i samhällspolitik och införlivas i BVCs 
vardagsarbete.

Resultaten har visat sig i form av en allmänt framgångsrik hälsoutveckling 
för barn mellan 0–7 år. De klassmässiga hälsoskillnaderna har utjämnats och 
under en period helt försvunnit i hälsostatistiken, men senare i viss mån åter-
kommit. BHV åtnjuter stor goodwill bland barnfamiljerna och anslutningen är 
hög bland föräldrar i alla samhällsklasser.

Samtidigt går det inte att bortse ifrån att orosmoln finns. Välfärdssamhäl-
let försvagas medan marknadssamhället med sin ekonomiska rationalitet vin-
ner terräng även inom områden som vård, omsorg och skola. Huruvida just 
BHV ”Juvelen i det svenska välfärdssamhället”, utan större problem kommer 
att kunna hålla ställningarna är svårt att sia om.

Som förebyggande strategi tror jag att det vore klokt om BHV-psykologerna 
överlag gör sig väl förtrogna med BHVs övergripande målformuleringar och 
styrande värderingar. När behov uppstår och tillfälle ges bör psykologerna en-
ligt min mening i tal och skrift kunna vara språkrör för BHV d.v.s. kunna redo-
göra för vad BHV är för sorts institution, vilket samhällsuppdrag BHV har och 
hur psykologerna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet tolkar och prak-
tiserar detta uppdrag och då inte minst via konsultation till sjuksköterskorna.

Ett viktigt skäl för psykologerna att göra sig väl förtrogna och införstådda 
med BHVs målformuleringar och värdegrund är att det kan ge god ledning vid 
val av metoder och arbetssätt. Det övergripande målet för BHV är att främja 
barns hälsa, trygghet och utveckling och detta ska åstadkommas genom att stödja 
och aktivera föräldrarna i deras föräldraskap. Om det t.ex. gäller att få en upp-
fattning om ett barns utveckling är det då screening eller en anamnestisk för-
äldraintervju som är mest aktiverande och involverande för föräldern? Om en 
förälder presenterar ett problem med sitt barn, är det föreskrifter och råd som 
är aktiverande eller en dialog som stimulerar föräldern att reflektera över egna 
lösningar?

Om man står inför val av föräldragruppsmodell till gruppträffar som vänder 
sig till alla, ska man då välja 1979 eller 2008 års modell? Det rimliga svaret är 
att välja den modell som är i bäst samklang med BHVs mål och värdegrund. Då 
faller valet tveklöst på 1979 års föräldragruppsmodell där samklangen är stor. 
När jag under årens lopp skrivit eller talat om barnhälsovården har jag nog gan-
ska ofta använt ordet omistlig. Det jag under senare år inte minst finner omist-
ligt och därför viktigt att värna om är den humanistiska människosynen och 
samhällssynen.
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Psykologernas int räde på en för  yrkesgruppen … 

Egna arbeten

Metodutvecklings- och utvärderingsprojekt
Haningeprojektet 1976 –1980 

Psykologverksamhetens första och mest omfattande utvecklingsprojekt, där 
jag var projektledare, förlades till Haninge, en av Stockholms kranskommu-
ner som inte tidigare haft tillgång till verksamhetens psykologer. Många av de 
vunna kunskaperna och erfarenheterna från Haningeprojektet var använd-
bara för det samtidigt pågående utredningsarbetet inom Barnomsorgsgruppen 
och kom att ligga till grund för en del av förslagen i slutbetänkandet Föräldra-
utbildning 1. Kring barnets födelse. SOU 1978:5.

Haningeprojektet redovisas dels i tre forskningsrapporter ursprungligen be-
kostade av Sociala nämnden, Stockholms läns landsting, huvudmannen för 
PBU och Psykologverksamheten vid MBHV.

Rapporterna finns också i delvis bearbetad form i Socialstyrelsens skrift serie 
Barn och Foräldrar. Skrifterna riktar sig till all personal engagerad i föräldra-
utbildning. Socialstyrelsen ansvarade, 1981, för att trycka upp såväl forsknings-
rapporterna som skriftserien och de spriddes över hela landet i det ambitiösa 
och omfattande fortbildningsarbetet till all berörd personal inom mödra- och 
barnhälsovården.

HANINGERAPPORTERNA 1–3 1980
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Inga Gustafsson

Forskningsrapporter (1980)

Inga Gustafsson & Suzanne Kaplan-Goldman: Konsultation – att utveckla ett 
psyko socialt arbetssätt inom mödra- och barnhälsovården.

Inga Gustafsson & Elisabeth Stam: Blivande och nyblivna föräldrar och deras 
barn – att inom MVC och BVC uppmärksamma deras behov av psykosocialt stöd.

Kristina Fernlund & Inga Gustafsson: Samtalsgrupper för blivande och nyblivna 
föräldrar. 
Del 1. Hur kan grupperna organiseras – vilka når man – vilka blir effekterna? 
Del 2. Att leda föräldragrupper – metodik och innehåll.

Skrifter och artiklar

Inga Gustafsson (1969). Studier i en minoritetsgrupps strävan att bevara sin kul-
turella autonomi. Licentiatavhandling. Stockholms universitet, Pedagogiska 
institutionen. I IMFO-gruppens rapportserie 1971:4, Samhällsvetarförlaget. 
(Engelskspråkig utgåva: Studies of a minority group’s efforts to preserve its 
cultural autonomy, 1973).

Inga Gustafsson (1996). Handlingsprogram för det förebyggande arbetet inom PBU. 
Stockholm, Omsorgsnämnden, PBU Psykisk barn-och ungdomsvård. 

Inga Gustafsson (1998). Barn som växer upp i nyandliga rörelser.  
Kap. 5, s. 215–271 i SOU 1998:113 ”I God Tro. Samhället och nyandligheten”.

Inga Gustafsson & Magnus Kihlbom (red.) (2010). Ta föräldrar på allvar.  
Om föräldraskap och föräldrastöd. SFPH:s monografiserie nr 49.

Medverkan som expert i statliga utredningar och rådgivande uppdrag

Ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom området utvecklingspsykologi 
1984–2000.

Ledamot av regeringens Barn- och Ungdomsdelegation 1983–1991.

Inrikesdepartementet: ”Expertgruppen för vissa zigenarfrågor”. Särskild sakkunnig 
1970–1975.

Justitiedepartementet: ”Utredningen om barnens rätt”. Expert 1978–1983.

Justitiedepartementet: ”Utredningen om det ofödda barnet”. Expert 1982–1989.

Socialdepartementet: ”Utredningen om samhällets stöd till människor som av sär-
skilda skäl befinner sig i psykiska kristillstånd”; betänkandet till SOU 1998:113 ”I 
God Tro. Samhället och nyandligheten”. Sakkunnig 1997–1998. 

Kulturdepartementet: Statens Barnfilmnämnd; ett rådgivande expertorgan till 
Statens Biografbyrå i fråga om granskning av film för offentlig visning till barn 
under 15 år. Ledamot 1972–1978. Ordförande 1987–1990.

Statens råd mot skadliga våldsskildringar. Ledamot 1990–1996.

Socialdepartementet: Barnomsorgsgruppen (BOG); Skrivit kapitlet ” Invan d rar  -
barnen och förskolan” i SOU 1975:87.

Bidragit med teoretiskt underlag till kapitlet ” Föräldrautbildning för invandrare” i 
SOU 1978:5. 
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Psykologer för mödrahälsovård  
och barnhälsovård i 40 år

Birgitta Rydén Birgitta Toomingas

I maj 1973 bildades Barnhälsovårdspsykologernas förening i närvaro av  
c:a 25  psykologer från hela landet. Geografisk hemmahörighet (krets), möjlig-
het och intresse för regelbundna träffar diskuterades. Föreningens målsättning 
formulerades: Att verka för en utformning och utveckling av psykologens roll 
och funktion inom Barnhälsovården.

Behov av adekvat fortbildning diskuterades, bl.a. kurs i Griffithstestning. 
Det togs även beslut om att interna studiedagar skulle länkas till varje års-
möte. Stockholmspsykologerna som funnits inom barnhälsovården sedan 1953 
informerade om sin verksamhet och årsredogörelse. Från Göteborg, där den 
första tjänsten tillsattes 1971, föredrogs en analys gjord av BHV-psykologerna, 
ett arbetsledningsuppdrag, om psykologens arbetsuppgifter inom en hälso-
vårdsorganisation: utbildning och handledning till personal, föräldragrupper, 
individuella kontakter med föräldrar och barn i förebyggande syfte samt me-
todutveckling. Första ordinarie årsmötet förlades till tiden för den medicin-
ska riksstämman, hösten 1973, för att möjliggöra en orientering om pågående 
forskning inom barnhälsovård och pediatrik. Kontakt med Psykologförbundet 
togs på ett tidigt stadium och Socialstyrelsen informerades om föreningen.

Medlemmarnas syn på föreningens betydelse
Pionjärernas synpunkter

”Den har varit mycket viktig, en samhörighet i all ensamhet. Stimulerat oss att gå 
framåt. Vi har skaffat oss adekvat fortbildning. Alla har fått möjlighet att engagera sig 
då vi haft en roterande styrelse. Ett härligt medlemsskap” 

”Mycket stor betydelse. Tänk att ha fått vara med och bygga upp en så fin förening”

Det som främst lyfts fram är sammanhållningen och samhörigheten med kol-
leger över hela landet, betydelsefullt i en utsatt och ensam yrkesroll, ofta en-
sam inom ett stort geografiskt område, ibland ett helt län. I lika hög grad po-
ängteras kunskapsspridningen som föreningen bestått, diskussioner som har 
kunnat ske om organisation och arbetsmetoder, nog så viktigt i en pionjärroll 
utan förebilder, med förväntan att skapa sina egna förutsättningar. Föreningen 
har bevakat psykologernas intressen och varit ett forum för information om 
yrkesangelägenheter.

Man uppskattar att styrelsen under många år valdes inom ett geografiskt 
område, ”roterande styrelse” (för att minimera restider). På det viset kom hela 
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landet att engageras i styrelseinsatser. Man uppskattar också att föreningen ge-
nom styrelsen har hållit sig framme och deltagit i förändringsarbete på central 
nivå i samverkan med Socialstyrelsen. Drygt två tredjedelar av de svarande har 
varit med i styrelsen under olika mandatperioder, sju av pionjärerna har va-
rit ordförande, en tredjedel distriktsrepresentanter med bl.a. ansvar för lokala 
utbildningsinsatser.

Studiedagarna, numera Nationella konferenser, har varit och är viktiga: 
”Mycket betydelsefulla ... Deltagandet i dessa har varit och är viktigt för att förstå vad 
förebyggande arbete innebär och för att stärka identiteten som MBHV-psykolog” ”Stu-
diedagarna var fantastiska”

De nu yrkesverksammas röster
”Min upplevelse är att föreningen har stark ställning i distriktet. Många tycker att 

föreningen gör ett bra arbete och många åker till konferenserna”

”Enda forum för psykologer inom MHV/BHV. Kontakter, information, färsk forsk-
ning, erfarenhetsutbyte” ”Att vi efter en lång och mödosam process fick till en gemensam 
nationell verksamhetsbeskrivning har varit betydelsefullt för professionen”

” ... betonas vikten av en yrkesförening för utvecklingen av MBHV-psykologernas 
identitet och kompetens under åren”

Den yrkesidentitetsskapande, den samlande och den offensiva funktionen 
lyfts fram. Framför allt värderas styrelsens arbete. Dels poängteras dess arbete i 
samverkan med distrikten i att skapa en nationell verksamhetsmålbe skrivning1 
och riktlinjer för arbetet; ”Dessa har … legat som grund för implementering och  
argumentation för verksamhetens varande.” Dels uppskattas styrelsens offen-
siva insatser på samhällsnivå med förankring i distrikten, t.ex. medverkan i  
arbetsgrupper inom Socialstyrelsen, remissvar på statliga utredningar m.m. och, 
inte minst, skrivningar och inlägg i debatten om föräldrastöd (Tidigt Föräldra - 
stöd, 2007) och medverkan i programarbete, t.ex. i ”Mödrahälsovård, Sexuell 
och Reproduktiv Hälsa”, (ARG-rapport nr 59; 2008). Dels beröms föreningens 
hemsida och nyttan av denna i yrkesrollen på hemmaplan. Flera nämner sty-
relsens viktiga roll att lyfta frågor och delta i samhällsdebatten kring barns och 
föräldrars behov.

1 Återfinns i bakre pärmuppslaget



Psykologer för  mödrahälsovård …

46

Fler än hälften av distrikten har varit eller är representerade i styrelsen, tre 
har haft ordförandeposten. Medverkan i arbetsgrupper på styrelsens initiativ 
och medverkan vid utformande av basprogram vid Socialstyrelsen som fören-
ingens representant är uppdrag som nämns. Det är svårt att hinna med det ide-
ella arbetet som styrelsearbetet innebär vid sidan av en hård arbetsbelastning, 
påpekas dock.

De nationella konferenserna betyder mycket; “I Norrbottens landsting är deltagan-
det i föreningens årliga nationella konferens ett obligatoriskt tjänsteuppdrag”

“Studiedagarna har varit flitigt besökta av oss i Skaraborg. Vi har upplevt att de är 
mycket viktiga för känslan av tillhörighet, (att) få del av aktuell forskning inom intres-
santa ämnesområden. Vi som varit med på många studiedagar upplever att kvalitén 
har ökat med åren”

Föreningens verksamhet i 40 år
Det omfattande arbetet i föreningen beskrivs här i 10-årsperioder. Utdrag ur 
verksamhetsberättelser och samtliga teman för studiedagar/nationella konfe-
renser återfinns i Bilagorna 1 och 2. Samtliga verksamhetsberättelser finns till-
gängliga på föreningens hemsida: www.mbhv-psykologerna.com

1973–1982
De första tio åren ägnade föreningen 
åt psykologens yrkesroll och arbetsin-
nehåll, policyfrågor, information om 
verksamheten och PR- skapande. Di-
striktsindelning och ett fungerande 
samarbete med distrikten  (kretsarna) 
var viktiga frågor. Avgränsning av 
psykologrollen, först inom enbart 
barnhälsovården och mot slutet av pe-
rioden också mödrahälsovården, or-
ganisation och dimensionering av 
tjänster, adekvat fortbildning och för-
hållandet till Psykologförbundet var angelägna uppgifter. Mot slutet av peri-
oden nämndes specialistordningen, konsultationsmetodik, forskningsfrå-
gor, synpunkter på aktuella samhällsföreteelser och kontakt utanför landets 
gränser. Föreningen hade mycket gott stöd av Psykologförbundet och dess då-

MÅLMEDVETEN STYRELSE 2008



B. Rydén och B. Toomingas

47

varande ordförande, Inga Sylvander. Närmare 300 frågor behandlades under 
tioårsperioden.

Ordförande 1973-1982: Bo Eriksson (i interimistisk styrelse), Birgitta Rydén (1:a ordi-
narie), Christina Bodén, Birgitta Huss, Inger Dahlgren, Lena Nordenmark.

1983–1992
Föreningsaktiviteten ökade under nästa tioårsperiod (nära 400 frågor behand-
lades) och styrelsens insatser krävde mer tid och engagemang. Distrikten med-
verkade aktivt med synpunkter på remissvar och på styrelsens arbete och skrev 
årliga verksamhetsberättelser som föredrogs vid årsmöten. Ekonomin tillät 
fortsatta bidrag till lokal fortbildning i distrikten. För att förbättra kontakten 
med distrikten föreslogs ett kommunikationsblad. Idén lyftes fram flera gånger 
men förverkligades inte under dessa tio år. Frågan om ett nytt basprogram för 
barnhälsovården och psykologens inplacering i primärvårdens nya organisa-
tion var den allt dominerande frågan i samarbete med Socialstyrelsen. Specia-
listordningen diskuterades inom föreningen och med Psykologförbundet. För-
slag om specialistutbildning med relevans för MBHV-psykologer presenterades 
för förbundet. Arbetsmiljöfrågor och möjligheter till lämplig fortbildning, bl.a. 
konsultationsutbildning (som kom till stånd), och planering av utbildning i to-
kologi (graviditetens och födandets psykologi) tog stor plats i föreningsarbetet.

Ordförande under perioden: Kerstin Tode, Birgitta Murro, Berith Borgström, Mar-
gareta Svedén, Cecilia Gyllang, Margareta Honn och Marianne Naeslund.  

1993–2002

I början av perioden, i samband med primärvårdens om-
organisation till husläkarsystem och barnavårdscentraler-
nas inlemmande i vårdcentraler behövde psykologens roll 
på flera håll förändras och samarbetet med den medicinska 
personalen finna nya former. Föreningen tog fram en poster 
med beskrivning av MBHV-psykologens kunskaper och ar-
betsområden. Den presenterades vid Svenska  allmänläkare-
föreningens studiedagar. Under tioårsperioden engagerades 
föreningen och styrelsen i barns villkor under hårdare eko-
nomiska förhållanden, i samarbetet kring barn i primärvår-
den efter omorganisationen och i samverkan på nationell 
nivå och med Psykologförbundet. Kontakt togs både lokalt 
och centralt med massmedia i frågor med barnperspektiv. 
Det formulerades ett PM angående risker för förskolebarn i 
behov av särskilt stöd när resurserna minskar. Nya former för psykologens sam-
arbete i primärvårdens nya organisation diskuterades och Socialstyrelsens ar-
bete med en ny barnhälsovårdsjournal var föremål för stort engagemang. När-
mare 300 frågor behandlades under perioden. 

Ordförande denna period: Marianne Naeslund, Eva Turner, Carolina David, 
Britt-Marie Olsson.

KERSTINS TODES STORVERK!



Psykologer för  mödrahälsovård …

48

2003–2013
Tioårsperioden präglades av intensivt styrelsearbete i dialog med med-
lemmarna via hemsidan och av stor aktivitet i nationell samverkan med an-
dra aktörer. En engagerande uppgift för styrelsen, i nära samarbete med 
distrikten, var att att ta fram ett gemensamt styrdokument som i fär-
digt skick återfinns på hemsidan: Nationell målbeskrivning av Mödra-  
och Barnhälsovårdspsykologernas verksamhet (2007).

Engagemang och en stor arbetsinsats krävdes för att, tillsammans med andra 
professioner inom MHV och BHV, utforska hur ett framtida föräldra stöd för 
blivande föräldrar och föräldrar till de yngsta barnen skulle utformas. Likaså 
det kontinuerliga deltagandet i arbetet med BHVs nya nationella program och 
SoS vägledningsdokument för bl a MHV och BHV.2

En ny hemsida byggdes upp med förfinade funktioner. Materialet kring  
datajournaler lades ut på hemsidan och på ”Forum” lyfter medlemmarna frågor 
för diskussion. Forskningsrapporter och adekvat litteratur jämte föreningens 
remissvar publiceras.

Inventering gjordes angående kvalitetssäkringsarbetet bland medlemmarna, 
ett arbete som fortgår kontinuerligt och fokuserar på psykologens arbetsinne-
håll i förhållande till uppdraget, uppdragets utformning, beställaren och andra 
aktörer.

Antal frågor för ställningstagande i styrelsen och vid årsmöten ökade betyd-
ligt under perioden (550-600 frågor avhandlades). En professionalisering i han-
terandet av frågorna kan märkas. Föreningen är en alltmer viktig part i diskus-
sioner på samhällsnivå och medverkar både i nationellt utvecklingsarbete och i 
nätbaserad övergripande information på landstingsnivå.

Ordförande: Britt-Marie Olsson, Monica Lidbeck, Kerstin Johannesson.

2 presenteras våren 2014

ORGANISATIONSÖVERSYN 2013
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Psykologer för mödrahälsovård och 
barnhälsovård – no country for old men

Gustaf Waxegård

Det är något intressant med att vara i minoritet, att vara ovanligare, att stå 
ut, märkas. En känsla som påminner om skuldmedvetenhet. En egenskap du 
har och som inte går att tvätta bort eftersom den sitter utanpå. Kanske är det 
den där känslan av att andra ser dig genom ett raster, att det du känner och ut-
trycker silas genom dina yttre attribut på ett sätt du inte själv riktigt kan kont-
rollera. Någonstans på vägen mellan dig och den andre tappas något bort, nå-
got du har kärt, något som är du, stigen blir slingrig och den andre ser dig inte 
längre, hen slår in på en annan stig som hen tror leder till något eller någon som 
är du men som egentligen för personen tillbaka till sig själv (barn av alla de kön 
och ursprung måste uppleva detta STÄNDIGT). Landstinget. Möte. Fika. Nu 
kom den där känslan igen. Något är lite skumt. Ah. Jag är den ende mannen i 
rummet. Igen. Har det någon betydelse? Påverkar det mig? Ja, eftersom frågan 
nu uppstår om jag därmed förväntas representera Mannen. Frågan är bara: Vil-
ken man? Eller så ska jag inte representera mannen, ta avstånd från den man-
liga stereotypen, bara vara precis som alla andra (kvinnor). Jag har ingen aning, 
eller kanske har jag en aning, och det händer att det gör mig obekväm till mods. 
Som manlig MBHV-psykolog avviker jag från den berömda Normen. Normen 
är något vi alla lever i och måste förhålla oss till. Normen kräver sin tull av alla, 
och som vit, heterosexuell, högutbildad medelklassman gynnas jag av Normen 
i de flesta sammanhang. Men när det gäller små barn, föräldraskap, uppfost-
ran och utveckling, föräldraledighet, vårdnadstvister, så bränner det till på ett 
intressant sätt när det gäller tolkningsföreträdet. Hur ska karlar egentligen in-
tressera sig för små barn? Jag har märkt att den frågan kan uppstå i kvinno-
dominerade verksamheter, inte minst hos mig själv, känt det, subtilt, konkret, 
roat, oroat. Jag har annars inte något direkt intresse av att själv definiera mig 
som manlig MBHV-psykolog. Definitionen kommer oftare utifrån. Som när 
jag ombads att skriva denna text. Jag har förstås tänkt tanken att lämna MBHV, 
som är så kvinnligt genuskodat. It ś no country for old men. Men utvecklings-
psykologi råkar vara det mest spännande jag vet. Det är inte synd om mig. Jag är 
tacksam över att ha fått en mild, jämförelsevis totalt harmlös, upplevelse av hur 
det är att vara Den andre. Det hjälper tänkandet. Jämför dessa två uttalanden:

a) ”kanske kan det vara bra att du som är man tar det ärendet, kanske han har 
lättare att prata med en annan man?” 

b) ”kanske kan det vara bra att du som är färgad tar ärendet, kanske hon har 
lättare att prata med en annan färgad?”
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Kanske det. Frågan uppstår: är det omanligt att vara MBHV-psykolog? Tvek-
löst, sett till statistiken. Nästa fråga: Är det omanligt att GÅ till MBHV-psy-
kolog? Tveklöst, om man ser till vilka som besöker oss. Är det omanligt att vara 
omanlig? Hur hjälper vi pojkar och flickor och fäder och mödrar att förhålla sig 
till manlighet i vår kvinnodominerade MBHV-värld. Kvinnligheten finns ju 
väl representerad.

Finns det där tunna, fina, flyktiga floret av ifrågasättande av vad vi män 
egentligen gör i mödra- och barnhälsovården med våra skägg, våra våldsam-
heter, vår brist på moderlig förfining, våra oklara och ibland otrygga anspråk i  
föräldraskapet, vår oförmåga att prestera livselixiret modersmjölk ur våra 
kroppar, vår i postmoderniteten spretande och odefinierade föräldraroll och 
inte minst vårt bidrag att relationsmässigt och terapeutiskt behöva förhålla oss 
till ytterligare en person i besöksrummet med allt vad det innebär? Det finns 
forskning som tyder på det. Både när frågan ställs mer direkt med vetenskap-
liga metoder och i form av alla de studier som INTE görs på far-barn-relationer, 
men som görs på mor-barn-relationer. 

Jag är medveten om att du som läsare av detta 
med all sannolikhet hör till de mest genusmedvetna 
människor som finns. Jag vill inte utlysa en kunskaps-
tävling – jag skulle förmodligen förlora. Och att för-
lora är omanligt. Men jag är intresserad av genusfrågor 
och mångfaldsfrågor, och efter att ha läst och funderat 
en hel del kan jag tänka så här: vi är läckande skutor 
på ett hav av fördomar, och hur mycket vi än öser och 
lappar och lagar är det enda vi kan vara säkra på att 
det någonstans fortsätter att läcka in. För vi är skapta 
som läckande skutor, och att tro något annat är en 
sorts fördom i sig själv. Men det är också så att om vi 
inte öser, lappar och lagar, så kommer våra skutor att 
sjunka. Alla känner vi människor som gått till botten 
dränkta av fördomar. Vi har själva sjunkit, kanske flu-
tit upp igen.

Vilken bättre grund för osäkerhet finns det då än att lite småsubtilt, återkom-
mande, inte tillerkännas rätten som en likvärdig förälder, att liiite grann från-
tas rätten till det mest älskade, det största i livet? Vad händer i en pappa när 
han i steg efter steg i MBHV-apparaten ges en aningens sekundär status? Visst, 
han tas på allvar, men på lite mindre allvar. De flesta av oss sitter på envisa, ofta 
omedvetna idéer som resulterar i att en mamma självklart är Mamma, men där 
en pappa behöver bevisa att han är en Pappa. Och om han på besöket drar på 
sin son tröjan och sonen skriker? Vad betyder det? Pappa kanske är lite fumlig, 
och om det hade varit mamman hade barnet kanske varit lite trött? Du kanske 
inte tolkar sådana småsaker till pappas nackdel. Men var så säker, du gör något 
annat. Jag också förstås. Jag gör säkert mer än du. Det spelar ingen roll. Jag tän-
ker att vi bara kan ösa vår egen båt, men när vi fixar med vår egen båt så öser vi 
samtidigt åt andra.

LARS JALMERT  
- EN TIDIG MENINGSFRÄNDE 
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Jag öste ur min skuta lite grann häromdagen ge-
nom att vid kaffebordet fråga en arbetskamrat (barn-
morska!) om hon hade någon infallsvinkel på en fö-
reläsning jag skulle hålla om genus och kulturmöten. 
Hon tipsade om en uppsats hon nyligen handlett som 
fått namnet ”Fitta mot fitta, kan STI smitta!”. Jag var 
tvungen att snabbt gå och fylla på lite mer kaffe. Efter-
som jag rodnade och svettades inför att behöva prata i 
dessa termer vid fikabordet. Hör sådana ord verkligen 
hemma i min kaffekopp? Jag blev generad, obekväm, 
inför ämnen och ord jag generellt ofta undviker, som 
finns i min vardags periferi. Eller är det så att jag kan-
ske snarare själv förlagt dem till periferin och att fit-
torna finns närmare än jag tror? Uppsatsen handlade 
om smittskyddsinformation på landstingets hemsida 
till kvinnor som har sex med kvinnor, eller snarare 
om bristen på relevant information till denna mål-
grupp angående sexuellt överförbara sjukdomar. Ty-

piskt barnmorskeämne. Jag handleder barnmorskor. Att ösa ur sin båt kan vara 
lite jobbigt, man svettas. Men det är ett gott tecken. Sedan kan man diskutera 
lämpliga uppsatstitlar, men då är vi där igen och funderar på att stoppa undan 
något som kanske snarare bör lyftas fram.

Som man är jag i minoritetsposition bland MBHV-psykologer. Men som 
MBHV-psykologer är vi alla i minoritet gentemot stora organisationer, lands-
ting, mer röststarka psykologer i psykiatrin och på vuxensidan, läkare. Vi är en 
minoritet, antalsmässigt och maktmässigt, i en mångfald. En lärdom av olika 
typer av kulturstudier är att kulturmöten vare sig behöver leda till bra eller 
dåliga utfall med någon grad av nödvändighet. Om vi kan göra oss en kom-
plex bild av den vi träffar, en bild som utmanar oss i vår förutfattade mening, 
och om vi orkar processa den bilden ordentligt, och om vi sedan anpassar vårt 
sätt att tänka till den, och tar med oss det förhållningssättet i andra situatio-
ner så ökar vi drastiskt chansen att mångfald blir till något positivt. Dessutom 
blir vi smartare. Samma processer gäller i hög grad för minoritetsmedlemmen/
invandraren/kvinnan/ transpersonen/barnet som för majoritetsmedlemmen/
svennen/mannen/ den heterosexuelle/den vuxne. För mannen i barnhälsovår-
den och kvinnan i barnhälsovården. Tusen saker kommer lätt emellan oss och 
en sådan strävan. Men om vi som yrkesgrupp ska vara framgångsrika behöver 
vi vara duktiga på att formulera minoritetsargument. 

En rollmodell inom MBHV-sfären är min nu snart pensionerade kollega 
Anna. Jag har många gånger undrat hur i all världen hon kan få så många i or-
ganisationen att lyssna på hennes argument. Pusselbitar till svaret har jag lyck-
ats klura ut, tror jag. En del är att hon pratar. När det passar. Med konsekvens. 
Utan fientlighet. Med vänlig auktoritet, och med ödmjukhet. Med betoning 
på argumentet, inte på beslutet. Hon blir irriterad – efteråt – om andra inte 
fattar argumentet, men inte för att man bortsett från henne som person. Tit-

EN AV ALLA SOM SKRIVER 
OM DEN SJÄLVKLARA
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lar är oviktigare än vad människorna bakom titlarna säger. Man kan säga att 
hon som psykolog i minoritet tar det ansvar för resonemanget som majoriteten 
inte alltid klarar att ta. En annan pusselbit är att Anna alltid varit noga med att 
skapa arenor där argumentation kan äga rum. Samverkansmöten. Styrgrupps-
möten. Möten med kollegor i andra verksamheter. Logopedmöten. I väster.  
I öster. Kommunmöten. Arbetsplatsinterna möten. Hon är alltså fantastiskt 
duktig på att formulera minoritetsargument. Minoriteten kan, om den agerar 
rätt, nämligen definiera debatten. Men bara om den agerar rätt, klokt, konse-
kvent, och nätverkar.

Och om vi skulle använda vår förmåga att som minoritet definiera debatten 
om det manliga könet i MBHV-verksamheter, och kanske på andra håll också, 
vilka argument skulle vi välja att lyfta fram? Vad kan vi vila våra ögon på för 
frågor i den komplexitet, mångfald och förvirring som råder på genusområdet? 
Förslagsvis:

Prioritera individuella bedömningar och allmänmänskliga behov fram-
för särartstänkande.

Utveckla integritet och öppenhet kring genus och fördomsfrågor – vi 
bör bli föredömen och rollmodeller när det gäller förmågan att resonera 
om dessa saker. Vilket är något helt annat än att försöka definiera ”vad 
som gäller”.

Sluta försöka hitta svaren eller lösningarna. Det som finns är öppenhet, 
empati, intresserat lyssnande, (tåla)mod, kritiskt tänkande, ett aktivt 
och vaket förhållningssätt, val, gemensamt utforskande och definierande 
av problem, acceptans, flexibilitet, hopp, kunskap. Vad som i betydligt 
mindre utsträckning finns är Svar. Det är ett betydande missförstånd att 
tro att man har Svaret bara för att man har kunskap.

Försök hellre hitta och lyssna in dig på de viktiga Frågor som genusom-
rådet ställer, för det kan vara samma frågor vi behöver ställa oss själva, 
till andra aktörer, och till patienter (vuxna och barn).

Jag (en vresig dag): ”Ja ja, en nyfödd pojke skriker tappert och en nyfödd flicka skri-
ker förtvivlat, ska det vara MITT jobb att lägga mig i och ändra på föräldrarnas 
tolk ningsmönster!?”.

Genusområdet: ”Är det önskvärt eller försvarbart att jag som professionell passivt eller 
aktivt bidrar till att permanenta idéer om flickor som offer och pojkar som små krigare?”.

Jag (en lat dag): ”Men är det NÖDVÄNDIGT att kalla både mor och far till detta  
samtal, det är ju ändå mor som tar hela ansvaret för barnen just nu!?”.

Genusområdet: ”Hur kommer det sig att en förkrossande majoritet av studier om  
föräldra-barnrelationer handlar om mor-barn-relationer trots att den föräldraroll som 
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förändrats mest i modern tid i vårt land är papparollen? Vi vet (?) vad det är att vara 
mamma men vi vet inte riktigt vad det är att vara pappa. Pappan är undflyende, han 
är allt från en marginaliserad frånskild obehaglig typ till mysig komplementförälder till 
jämställd heltidsförälder. I vilket fall blir han lätt en schablon. Ska jag fortsätta låta ho-
nom vara en flyktig figur i utkanten eller ska jag ge honom en chans att definiera sig?”.

Jag (en rigid dag): ”Men MÅSTE vi tassa runt detta FAKTUM att det ÄR skillnad 
på män och kvinnor, tusen naturvetenskapligt orienterade professorer och andra KAN 
väl inte ha fel!?”.

Genusområdet frågar: ”Varför är det viktigt för dig att vara rigid i denna fråga? Det 
finns många studier som visar på skillnader mellan män och kvinnor, och på biologiska 
funktioner som endast finns eller kan studeras hos det ena könet (om vi håller oss med 
den i sig något rigida föreställningen att det endast finns två kön och den direkt felaktiga 
uppfattningen att de inte överlappar), men det finns också många studier som visar att 
de flesta psykologiska skillnader är små, försumbara, oviktiga, och att vetenskapen his-
toriskt sett kommit till ett antal katastrofalt felaktiga slutsatser om mäns och kvinnors 
likheter och olikheter, bland annat eftersom vetenskapen speglar samhällsnormen. Kan 
det till och med vara så att många av de naturvetare du tror dig ha på din sida eller upp-
lever att du måste ducka för vid en närmare granskning skulle landa i slutsatser som är 
ganska överensstämmande med genusforskarnas, och att de är mer öppna för naturens 
enorma, fantastiska variation än vad du själv är?”.

Jag (självrättfärdig dag): ”Varför ÄR de så trångsynta, varför måste de gå och släpa 
runt på sina gamla fördomar och stolliga, omoderna idéer?”.

Genusområdet: ”Kan det vara så att både offer och förövare ofta bär på samma fördo-
mar och förtryckande idéer, och att det mer är gradskillnader än artskillnader, och att 
du faktiskt inte är så fri från fördomar du heller? Kan det vara så att du när du får dessa 
tankar generaliserar över en hel grupp och inte orkar se nyanser och enskildheter, just det 
som vi vet är ett kännetecken för ett diskriminerande tänkande?”.

Jag (smådesperat): ”Men varför kan jag inte få vara mig själv, varför kan jag inte få 
ha rätten till mitt eget sätt att se saker på, jag har min egen identitet och den ska också 
respekteras!!”.

Genusområdet (grymt): ”Har en läkare rätt att välja sitt helt egna synsätt på en can-
certumör, en halsfluss eller vagel? Kan hen definiera en ögonsjukdom som en tarmsjuk-
dom och göra det genom att hänvisa till rätten till sig själv och sin identitet? Nej, då kan 
hen inte vara doktor. Det finns kunskap på området som det är oprofessionellt att strunta 
i bara för att den känns jobbig. Var med i matchen eller lämna banan. Det är ingen plikt 
att vara psykolog, det är ett privilegium förunnat ett fåtal, och något som inte ingår i pri-
vilegiet är att hävda rätten till ett begränsat, begränsande, perspektiv”.
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Genusområdet (igen): ”Det finns egentligen inget genusområde. Det är ingen yta som 
man beträder och sedan lämnar. Vi är organismer som med varje fiber försöker hitta 
genvägar, förenklingar, quick fix. Vår sökande människoande är en spegelbild av vårt 
behov av begränsning, avgränsning, vår brist på objektivitet och vårt driv efter tolk-
ningar och mening. Brist på objektivitet är vår livsluft och vår livsförutsättning. De 
flesta psykoterapiformer speglar på något sätt denna insikt. Man kan alltså definiera en 
människa som en vandrande fördom, men den andra sidan av myntet är att hen är en 
utforskare, en upptäckare, med otrolig kapacitet att byta perspektiv. Så vad manlighet 
och det manliga könet är i MBHV-verksamhet kanske beror på vilket perspektiv du, och 
andra, väljer?”.

Genusområdet (avslutningsvis): ”Hur väljer du ditt perspektiv? Jag förutser det klas-
siska psykologsvaret: Det beror på”.

Jag: ”Det kanske faktiskt beror på?”.

Genusområdet: ”Vad beror det på?”.

Jag: ”Du ställer väldigt mycket frågor för att inte existera”.

Genusområdet: ”–”. 

HEN? HON? HAN? 
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Från fyraårskontroll till ”Perinatal mental health”
Glimtar från fyra decennier som MBHV-psykolog 

Birgitta Wickberg

”Vad skall ni ha de där unga töserna till?” Året var 1970. Som alldeles färsk biträ-
dande psykolog hade jag fått en halvtidstjänst som psykolog, knuten till den 
s.k. 4-årskontrollen i Älvsborgs län. Ett område som sträckte sig från Värm-
landsgränsen till Halland och med 23.000 förskolebarn. Frågan ställdes av 
landstingspolitiker och sedermera sjukvårdsminister Hedda Lindahl vid invig-
ningen av en ny vårdcentral i länet. Den var i högsta grad berättigad. Både ar-
betsgivaren och jag själv hade endast en vag uppfattning om hur arbetet skulle 
utformas. Att vara något av en entreprenör, ha god anpassningsförmåga och 
egen bil krävdes. De kunskaper som jag hade med mig från en fil.kand. (psyko-
logi, pedagogik och sociologi) var däremot sällan kliniskt användbara, förutom 
en gedigen testmetodikkurs från ”peddan”. Alla BVC besöktes regelbundet. I 
Herrljunga bjöds först på kaffe och rejäla smörgåsar, därefter en rundresa till-
sammans med distriktssköterskan till de familjer som hade störst svårigheter. 
Ofta var det familjer som levde isolerat, kanske en föräl der med allvarlig psy-
kisk sjukdom, missbruk eller utvecklingsstörning och där barnen for mer eller 
mindre illa. Hembesök blev så småningom en ”arbetsmetod” och en del i den 
uppsökande verksamheten. Eller också gjorde vi helt enkelt som BVC-sjukskö-
terskorna alltid hade gjort.

De geografiska avstånden var stora, många småbarnsföräldrar hade inte bil 
och misstron mot psykologer var stor. ”Jag tror inte på psykologi” eller ”Är du en 
så’n som kan se rätt igenom folk”? var vanliga kommentarer. Det gällde att anpassa 
sitt arbetssätt till olika familjetyper, både resurssvaga och, vilket kunde vara 
minst lika krävande, resursstarka familjer som aldrig tidigare sökt psykologisk 

”hjälp” inom den offentliga vården. Observation eller bedömning i hemmet, där 
man ofta träffade hela familjen, var tidskrävande men givande. Familjemönster, 
föräldraförmåga, relationer visade sig ofta snabbare och tydligare.

De flesta remisser under 70-talet handlade om misstänkt utvecklingsstör-
ning. Att göra en utvecklingsbedömning i köket med mamma eller pappa som 

”observatör” var vanligt och föräldrarna fick en insikt om barnets styrkor och 
svårigheter. Remisser på barn under fyra år var sällsynta! Många av remisserna 
rörde barn med ganska allvarliga tillstånd, som uppmärksammades tack vare 
den utökade ”fyraårskontrollen”. Några barn minns jag naturligtvis särskilt väl. 
En remiss löd så här: ”Fyraårig pojke som nyss fått ett syskon, har regredierat och vill 
helst bli buren av sin mamma”. När jag kom hem till familjen visade det sig att 
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pojken helt slutat att gå i trappor. Efter kontakt med barnkliniken och utred-
ning fick pojken diagnosen muskeldystrofi. En fyraårig flicka som remitterades 
för utvecklingsbedömning, då hon saknade språk, visade sig vara normalbegå-
vad men så gott som döv.

I takt med att primärvården byggdes ut, och det skedde tidigt i Älvsborgs län, 
utökades antalet BHV- psykologtjänster successivt. Vi knöts redan under 80-ta-
let till mödrahälsovården, något som innebar ett delvis nytt arbetssätt med fo-
kus också på blivande och nyblivna föräldrars psykiska hälsa Det var goda eko-
nomiska tider och det fanns en framtidstro, där vi nog trodde att det mesta var 
möjligt. I föräldragrupperna på BVC diskuterades den nya lagen mot aga, hur 
man själv kunde tillverka leksaker, barnsäkerhet och miljö. Föräldrar från olika 
samhällsskikt träffades och många fortsatte att hålla kontakt med varandra. 
Att påverka samhällsförhållanden var ett av målen, något som idag kan tyckas 
ganska långsökt. Familjeterapin hade en stark ställning och vi psykologer vida-
reutbildade oss oavbrutet. För att komma till rätta med de långa väntetiderna 
och det stora remisstrycket blev konsultationsutbildning och att utveckla kon-
sultrollen avgörande. Att få ”rätt” remisser och få dem så tidigt som möjligt blev 
en utmaning. I backspegeln är jag övertygad om att psykologens konsultativa 
arbetssätt kontinuerligt har höjt den psykosociala kunskapsnivån hos barnhäl-
sovårdens personal, hjälpt dem att orka ”se” problem och kunna arbeta fram till 
gränsen för den egna kompetensen.

Under slutet av 70- och under 80-talet expanderade vår yrkesförening alltmer. 
Till en början, då vi var en psykolog i varje landsting och handledning saknades, 
blev de årliga träffarna avgörande för den professionella utvecklingen. Särskilt 
väl minns jag årsmötet i Sollefteå, då vi bl.a. hade en tysk ekonomisk historiker 
som föreläsare, diskuterade samhällsvillkor och lekte charader ledda av Mirre 
Hofsten.

Successivt blev vi allt fler och på många håll, särskilt i Västsverige, blev psy-
kologen en självklar medlem i den centrala BHV-enheten. Att vi tillhörde den 
organisation där vi också arbetade, d.v.s. primärvården, var viktigt för att 
kunna påverka utvecklingen av barnhälsovården, t.ex. genom fortbildning och 

metodutveckling. Egentligen, så här efteråt, var det 
en fantastisk tid!

Enskilda människor har ofta en avgörande inver-
kan på en persons yrkesliv. För mig blev de första yr-
kesåren i Borås på många sätt en ”grundläggande” 
praktik. Att få en ”barnbildning” av Bertil Söder-
ling, radiodoktor, barnläkare och barnpsykiater, som 
införde rooming-in på BB långt före andra kliniker 
(1968), skrev böcker om ”tidig kontaktstörning” och 
utbildade en hel generation av barnläkare och psyko-
loger i de tidiga årens betydelse (bl.a. Claes Sundelin, 
sedermera professor i barnhälsovård), var naturligt-
vis en stor förmån.

BERTIL SÖDERLING
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Mötet med John Cox blev en vändpunkt. Efter nästan 20 års psykologarbete 
kändes behovet av en fördjupning allt mer påtagligt. Av en slump råkade jag vå-
ren 1987 delta i en endagskonferens på Huddinge sjukhus, arrangerad av Bengt 
Jansson (professor i psykiatri och ansedd forskare inom området puerperalpsy-
koser) och Margareta Bågedahl-Strindlund. Samtidigt träffade jag kollegan 
Wendela Lundh, som med stor generositet kom att dela med sig av sin kunskap.

Nåväl, dagen i Stockholm bjöd på föredrag av Nils Uddenberg, Per Nettel-
blad m.fl. Kanske har många i dag glömt att svenska forskare då var framträ-
dande inom området barnafödande och psykisk ohälsa. Efter tio minuters pre-
sentation av en för mig okänd engelsk psykiatriprofessor, John Cox, for jag hem 
ganska omtumlad. Gällde det även i Sverige, att 10 % av alla nyblivna mammor 
drabbades av depression en tid efter förlossningen? Var fanns dessa mammor? 
Och varför fick inte jag och mina kollegor, som arbetade i hälsovården nära 
barnmorskor och BVC-sjuksköterskor, kontakt med dem när de var deprime-
rade? De tio minuternas föredrag har genererat fortsatt arbete alltsedan dess …

Väl hemma, numera i Göteborg, sökte jag med stöd från  Birgitta Rydén (då-
varande psykologchef i Göteborg) FOU-anslag och for tillsammans med två 

BVC-sjuksköterskor på besök till John Cox. Ett 
fantastiskt mottagande blev starten till ett men-
torskap och en långvarig vänskap. Med en häls-
ning från John sökte jag upp Philip Hwang, vid 
psykologiska institutionen i Göteborg, som blev 
min handledare och forskarkollega under många 
år.

Valideringen av en screeningskala för post par-
tum depression (EPDS) för svenska förhållanden, 
och en interventionsstudie, som visade goda re-
sultat av personcentrerad counselling till mam-
mor med lätt till måttlig depression (1996) ledde 
till en gradvis implementering av metoderna inom 
BHV. I flera landsting, Skaraborg, Uppland och 
Kronoberg, utvärderades screening-metoden ef-
ter en försöksperiod. Jag hade förmånen att delta i 
den expertgrupp som på uppdrag av MFR (Medi-
cinska forskningsrådet) utarbetade ett state-of the 

art-dokument för svensk barnhälsovård (1999). I detta rekommenderades att 
BHV skulle ha en starkare inriktning mot de små barnen 0–2 år och på samspe-
let mellan föräldrar och barn och man föreslog en generell screening av depres-
sion hos nyblivna mammor med hjälp av EPDS.

Under tiden ökade den internationella forskningen inom området starkt. 
Avgörande för denna utveckling har varit Marcé Society, ett forskningssäll-
skap inom området ”Perinatal mental health”. Från början (1982) inriktat på 
kvinnors psykiatriska sjuklighet i samband med barnafödande är det i dag ett 
tvärvetenskapligt sällskap, där forskningsfokus har breddats från kvinnan till 

JOHN COX OCH BIRGITTA WICKBERG
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hela familjen och effekterna för barnen av föräldrarnas psykiska ohälsa. Hur 
stress och ångest påverkar hjärnans utveckling hos fostret och det späda barnet 
är idag ett väl etablerat forskningsområde, liksom påverkan över generationer, 
epigenetics.

Socialstyrelsen rekommenderade 2010 i sina ”Nationella riktlinjer för vård 
vid depressions- och ångestsyndrom” en allmän screening för depression 
av mammor 6–8 veckor efter förlossningen. Metoden kräver fortbildning av 
BVC-personal, regelbunden konsultation, tydliga remissvägar och ständig upp-
följning för att inte ”glida iväg” och förvanskas. Här är MBHV-psykologens 
insats avgörande för att en adekvat, sensitiv och jämlik vård skall kunna erbju-
das. Hur man skall nå icke-svensktalande mammor och bättre uppmärksamma 
nyblivna pappor med hög nivå av stress och oro är i dag angelägna frågor.

Att sprida ny forskningsbaserad psykologisk kunskap, implementera evidens-
baserade metoder och bevaka att det finns kompetens och tid för detta arbete 
är en utmaning. Det är svårt för den kliniskt verksamma MBHV-psykologen 
att följa många olika kunskapsområden. Och universitetens psykologiska in-
stitutioner har inte alltid en naturlig koppling till den kliniska verksamheten. 
Fortbildning för yrkesverksamma psykologer sker ofta som uppdragsutbild-
ning (universitetet) eller i privat regi och är därmed beroende av ekonomi 
och intresse hos den enskilde arbetsgivaren. Det saknas inte effektiva (evi-
densbaserade) kliniska metoder inom vårt arbetsområde, det är möjligheten 
till fortbildning, utvärdering och implementering som är begränsad.

I Norge inrättade regeringen 2006 ett nationellt 
kompetensnätverk för späd- och småbarns psy-
kiska hälsa, som är knutet till regioncenter för 
barn- och ungdoms psykiatrin i Oslo (R-BUP). 
Målsättningen är att bidra till kunskapsutveck-
ling, kompetensutveckling och insatser som främ-
jar späd- och småbarns psykiska hälsa. Ett likna-
de kunskapscenter behövs i Sverige för att utveck-
la och förstärka stödinsatser till de psykiskt och 
socialt utsatta spädbarnsfamiljer som behöver det 
mest. Enligt ny lagstiftning, hälso- och sjukvårds-
lagen från 2010, har barn till föräldrar med psy-
kisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller 
missbruk rätt till information, råd och stöd.

Särskilt utsatt är gruppen spädbarn, vars utveck-
ling är helt beroende av omsorgsgivaren. Det är 
väl känt att insatser till spädbarnsfamiljer, som 

t.ex. behöver en kvalificerad samspelsbehandling, ofta faller mellan olika or-
ganisatoriska stolar (vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst och MBHV). Se 
vidare rapport från Allmänna Barnhuset (2010). Tillgång till en kvalificerad 
samspelsbehandling, som erbjuds i s.k. spädbarnsverksamhet, finns utbyggd i 
en rad andra länder (Storbritannien, Australien, Frankrike, Norge) med goda 
resultat, men saknas helt på många ställen i Sverige.
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Ett exempel på riktade insatser, som gett god effekt till låg kostnad, är hem-
besök en gång per månad av särskilt utbildade barnmorskor/ BVC-sjuksköter-
skor till unga, ensamstående och/eller socialt utsatta spädbarnsför äldrar under 
graviditeten och tills barnet är 2 år (Olds et al. 2007). Effekterna är minskad 
ohälsa under barndomen och i vuxen ålder, bättre skolprestationer, minskad 
kriminalitet. Denna väl dokumenterade intervention har nyligen lyfts fram i en 
regeringsrapport (Graham Allen, Review of Early Intervention, 2011) i Storbri-
tannien. Metoden har rekommenderats i en rad svenska utredningar men har 
märkligt nog aldrig prövats i Sverige.

Ett nationellt kunskapscentrum, med särskild inriktning på de späda och 
små barnens psykiska hälsa, skulle kunna erbjuda fortbildning och verka för 
att implementera forskningsbaserade metoder inom mödra- och barnhälsovård 
och förskola i hela landet. I Sverige finns ju de grundläggande förutsättningarna 
i form av en mödra- och barnhälsovård som når så gott som alla barnfamiljer!             
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– säg mig vem jag är

Reflektioner över aktuella strömningar  
som dominerar barn- och föräldrapsykologin  
i barnhälsovårdspsykologens kliniska vardag

Margareta Viberg

Vad strömmar emot barnhälsovårdspsykologen i arbetet med barn och  för äldrar 
i föräldragrupper och i det kliniska mötet? Vad skall patienterfarenheterna re-
flekteras eller speglas i för teoretiska strömningar? När det gäller det förebyg-
gande arbetet, att skydda det normala föräldraskapet från intrång och skilja ut 
de som behöver hjälp och försöka bistå dem, finns det alltid en hotande mot-
ström även om den skiftar i styrka. Winnicott (1991) gav oss tidigt ett varnande 
ord på vägen att som professionella inte lägga oss i och störa. ”När en mor har 
förmågan att helt enkelt vara mor får vi aldrig lägga oss i”. Han fortsätter ”Hur ofta 
har inte mödrar fått lägga ner år av sina liv på att försöka bota dessa skador, som i själva 
verket orsakades av oss när vi i onödan lade oss i något som var så enkelt att det verkade 
betydelselöst” (s. 25).

Inga Gustafsson (2006) som ständigt problematiserat frågan om det ”eviga 
projektet att göra föräldrar till bättre föräldrar” fick än en gång höja ett var-
nande finger i sin kritik av folkhälsoinstitutets föräldragruppsförslag 2004. 
Hon kommenterade den felaktiga uppfattningen om förebyggande arbete 
som ”att insatser på det psykiskt förebyggande området skulle vara enklare och min-
dre komplicerade än till exempel behandlande insatser och att man följaktligen kan 
gå till verket på ett ganska förenklat sätt” (s. 6). Hon kritiserade att man, genom 
att inrikta den allmänna föräldrautbildningen mot samspelsbehandling,  
avsedd för föräldrar med bristande omsorgsförmåga, riskerade att störa den 
normala samvaro ”som utvecklar och fördjupar förälderns och barnets ömsesidiga 
samspel”  (s. 7).

Huvudströmmen idag, uppfattar jag, utgörs av den biologiska förklaringen till 
psykologiska fenomen. Neurovetenskapen har visat hur en individs olika upple-
velser avspeglar sig i individens hjärnaktivitet. Vi har lärt oss att ”use it or lose 
it” (Bauer, 2007) är avgörande för både aktivering och deaktivering av neural 
aktivitet under framför allt spädbarnstiden. Det dualistiska misstaget proble-
matiseras i forskning och teori och vi ser tydligt att vi är två sidor av samma 
sak – upplevelsen/känslan, som det psykiska fenomenet, och i kroppen den kon-
kreta hjärnaktiviteten. Vi har således goda förklaringar till både möjligheter 
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och svårigheter vad gäller utvecklingen. Har förklaringen gjort att vi närmat 
oss förståelsen? Eller har den fjärmat oss? Ett barn utvecklas inte av att kunna 
bli förklarat i sina reaktioner men väl av att bli förstått och bekräftat i sina 
relationer.

Huvudströmmen har många bifloder. Jag tar fasta på två viktiga sådana med 
diametralt motsatta konsekvenser för våra barn och föräldrar. Den ena skulle 
kunna beskrivas som att den talar till barnens försvar och föräldrarnas ansvar. 
Den andra talar till föräldrarnas försvar och barnens ansvar. Två spår som lever 
lika aktivt, och märkligt nog med samma auktoritet, i förhållande till barn, för-
äldrar och professionella. Beskriver de en samhällssegregation?

En biflod är fylld av neuron och anknytning med fokus på de första levnadsåren. 
Den beskriver relationserfarenhetens genomgripande betydelse för inlagringen 
i hjärnan och därefter det stora inflytandet på den fortsatta utvecklingen. På så 
sätt kommer de relationer och den miljö – i Winnicotts (2003) termer det hål-
lande – som spädbarnet erbjuds i fokus och därmed föräldrarnas ansvar, eller … ?  

Den andra bifloden är full av förkortningar över korta 
quick fix åtgärder. Ofta föräldrakurser med behandlings-
mål att bemästra barns utagerande beteende. Målen in-
riktar sig snarare mot hur man som förälder gränssätter, 
i betydelsen får bort, dåligt beteende och mindre mot att 
som barn lära sig samspela med andra genom att få erfara 
gott samspel. Inom den strömningen beskrivs det då-
liga beteendet ofta skilt från relationsaspekten och ingen 
tycks längre vara intresserad av att förstå barns beteende 
som ett sätt att förmedla sig. Varför skulle barn känna 
sig arga och agera aggressivt om det inte finns frustra-
tion? Hos ständigt arga barn har frustrationerna troligen 
varit för stora och inte, som Kohut (1986) beskrivit det, 
optimala.

Hela efterkrigstiden har präglats av att förstå barns utveckling och psykiska 
hälsa utifrån deras relationer. Mahler (1984) gav oss en använd bar teori utifrån 
separations- och individuationsutvecklingen. Winnicott lärde oss att relatio-
nen mellan spädbarnet och modern var så  avgörande att vi inte kunde betrakta 
den ena utan den andra. Han beskrev modersomsorgen som spädbarnets total-
miljö och att den initialt behövde vara så god att spädbarnet kunde få en illusion 
om sin egen avgörande betydelse innan en anpassning till verkligheten, den 
nödvändiga desillusionen, inträdde. I den processen uppstod mellanområdet, 
kreativiteten och leken, men också förmågan att kunna vara ensam tillsam-
mans med andra. 

Att barn inte kan leka själva är en problematik man ofta stöter på idag som 
barnhälsovårdpsykolog. Barnen kan inte leka för sig själva med en trygg känsla 
av att ”om jag tittar upp så är mamma/pappa där” eller ”jag vet att hon/han har 
sitt engagemang i mig tillräckligt mycket oavsett var de är så jag kan koppla av 
och ägna mig åt mitt”. Winnicott och Bowlby låg på många sätt i sin tillämp-
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ning och syn på barn och föräldrar nära varandra. Bowlbys (1958) forskning och 
utveckling av anknytningsteorin fick snabbt stor betydelse i västvärlden och 
har fått stort genomslag, för att inte säga blivit helt central, i den senare späd-
barnsforskningen. En forskning som inriktat sig på hur de skillnader barn upp-
lever, när de utifrån ett tvingande anknytningsbehov möter sin omsorgsperson, 
påverkar deras fortsatta utveckling.

Redan objektrelationsteoretikerna tog utgångspunkt i det observerade bar-
net, men relationen var i fokus. Stern (2003), ledande spädbarnsforskare och vi-
dareutvecklare av självpsykologin, formulerade sina teoretiska utgångspunkter 
utifrån det observerade späda barnet med självet i centrum och anknytnings-
teorin som bas. Även för dagens föräldrar är självet i fokus. De frågar barnhäl-
sovårdpsykologen hur de skall göra så att deras barn kan utveckla en god själv-
känsla och ett gott självförtroende. Ibland funderar jag på vad som hände när vi 
försköt fokus från objektrelationerna till självet och framför allt när vi började 
genomlysa självet genom individens neuron. Det är lätt att gå vilse bland alla 
små neuron i sina vindlande nystan. Framför allt är det fortfarande lika utma-
nande att i det kliniska arbetet finna vägar och etablera relationer som gör att 
objektrelationerna genom spegelneuronen kan låta själven spegla sig i varandra 
på ett tillräckligt bra sätt för den fortsatta utvecklingen.

Föräldrar vill ha konkreta, praktiska verktyg. Ambivalens och osäkerhet i sitt 
relaterande och sitt gemensamma utforskande av världen med sina barn be-
möts med tvekan. Hur förmedlar man affektregleringsfunktionen enkelt och 
konkret? Glädje, intresse och lyhördhet beskrivs samfällt som basen för en 
trygg anknytningsutveckling. En central uppgift för anknytningspersonen är 
att lyhört bistå med affektreglering så att spädbarnet inte översköljs av varken 
negativa eller positiva affekter. Om anknytningspersonen inte finns tillgänglig 
eller negligerar barnets tillstånd, alternativt blir för påträngande, skapar detta 
en överväldigande och obehaglig känsla hos barnet. Stern beskriver samspels-
upplevelserna, vitalitetsaffekterna och upplevelsen av kontinuitet och samman-
hang som kärnan i självupplevelsen. Dessa tidiga erfarenheter inlagras i vårt 
implicita minne, det vill säga det minne som vi bär med oss på en omedveten, 
icke-språklig nivå med stark förankring i de basala neurologiska systemen. Er-
farenheter som utlöser reaktioner hos oss, utan att vi kan styra över dem, så fort 
en situation påminner om detta tidiga samspel, på gott och ont.

Med det affektiva samspelet i fokus förstår vi den stora svårighet det innebär 
om samspelet präglas av hämmade affekter, över längre tid, som vid post par-
tum depressioner. Risken är stor att inte bara affekterna är hämmade utan att 
anknytningspersonen måste reglera sin egen självkänsla i relationen till bar-
net och inte relaterar utifrån barnets behov. Det riskerar resultera i ett samspel 
där barnet inte kan förutse reaktioner, inte får hjälp att reglera sitt tillstånd 
och kanske snarare upplever samspelet som ett inträngande. Hisnande kunskap 
förstärkt av neurovetenskapen påverkar och har påverkat barnhälsovårdpsyko-
logarbetet så att vi nu börjar arbeta tidigt med de mödrar och barn där möd-
rarna inte upplever glädje i sitt moderskap. Vi har lärt oss att tiden är dyrbar. 
Det kan vara svårt att bli mor och far. Våra representationer av oss själva skall 
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genomgå en stor omvandling när vi blir föräldrar. Idag har vi en form för att 
identifiera depressivitet genom screening av mödrar med EPDS (Cox, 1987). 

Att inte kunna glädjas över sitt barn är svårt att förlåta sig. Det ger en liten 
skada i självet. Här föreligger en risk. Idag har många kvinnor redan innan de 
blir gravida antidepressiv medicin. De och många andra nyblivna mödrar med 
depressiva reaktioner förses tämligen lättvindigt med sin SSRI-burk. Dess-
värre garanterar inte moderns depressionsmediciner att hon kan skänka glädje 
och intresse i samspelet med barnet. Komplikationen att hon har fått en liten 
skada i sitt mammasjälv avhjälps inte den vägen. Här krockar kunskapen med 
önskningarna.

Kunskapen säger oss att det kräver god psykologisk kompetens, engagemang 
och en pålitlig relation för att reparera skadan i mammans själv. Önskning-
arna från vårdsamhället är att det skall vara korta, snabba behandlingsinsatser. 
Om depressionen inte botas har bland annat Murray (1997) visat att risken 
är stor att vi så småningom har barn med problem som kan beskrivas inom 
ADHD-sfären.

Här kastas lätt både föräldrar och barn ut i biflod två. Barnets tillstånd beskrivs 
neurovetenskapligt bero på just det specifika barnets ”sårbara” hjärna. Förkor-
tade tillstånd skall kanske avhjälpas med förkortade insatser som förutom ett 
litet piller kanske kan innehålla en kort föräldrakurs med förkortat namn som 
exempelvis COPE, Komet eller liknande? I åtgärdsdelen tycks anknytnings-
teorin få svårare att hävda sig. Redan Bowlby menade att psykoterapin måste 
bygga på att patienten får utveckla en anknytningsrelation till terapeuten och 
analogt med spädbarnet och utifrån den relationen kunna utforska både sig 
själv och omgivningen. Hur vi tar det snarare än hur vi har det beskrivs idag 
som avgörande för hur föräldrar klarar övergången från par till familj och hur 
de kan handskas med olika upplevelser av och med barnet, men också med sina 
egna aktiverade barndomsminnen.

Mentalisering kan också beskrivas som en ström idag. Allen m.fl. (2008) har 
visat att föräldrars förmåga att reflektera och mentalisera ökar barnets möj-
lighet att utveckla en trygg anknytning. Bristande mentaliseringsförmåga hos 
föräldrarna ökar risken för otrygg anknytningsutveckling hos barnet. Hur kan 
det då vara så att vi tror att vi kan lära föräldrar, som har allvarliga svårigheter i 
relationen till sitt barn, att på 5–10 tillfällen genom strukturerade, beteendemo-
difierande metoder, bli bättre föräldrar. Mentaliseringsförmågan som utveck-
las utifrån en trygg anknytning med markerad spegling av affektiva tillstånd 
är inte så lättfunnen. Konsekvenserna av brister i hållande och härbärgerande, 
som senare avspeglar sig i negativt beteende hos förskolebarnet, avhjälps idag 
i många fall genom att barnen diagnostiseras, ibland medicineras till lugnare 
tillstånd. Föräldrar får lära sig att släcka ut, negligera eller bestraffa beteenden 
utan hänsyn till källan till beteendet som i många fall är brister i barn-föräld-
rarelationen. Man försöker finna beteendebegränsande metoder att användas 
av föräldrar och personal i barnets värld. Barn som löper risk i detta område 
har ofta föräldrar med brister i sin mentaliseringsförmåga. Här visar sig kanske 
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ännu en samhällssegregation? Barn som lever med föräldrar med bättre reflek-
terande förmåga runt sitt eget och barnets liv och tillstånd löper inte lika stor 
risk eftersom de föräldrarna i problematiska situationer sannolikt söker hjälp 
som erbjuder dem förståelse för både sina egna och barnets reaktioner.

WAIMH, den tvärvetenskapliga internationella organisationen och dess tid-
skrift Infant Mental Health, avspeglar i sitt konferens- och kongressinnehåll, 
samt i tidskriftens artiklar, tidens späd- och småbarnsforskning och olika kli-
niska frågeställningar. Kanske avspeglade WAIMH:s senaste kongress i Sydaf-
rika en ny strömning? Vi fick där ta del av hur inte bara dyaden mor-barn eller 
triaden mor-far-barn och vars och ens inre representationer och dess spegling 
i relationen till den/de andra gestaltade sig, utan återigen, skulle jag vilja säga, 
skedde en koppling till samhällsmiljön.

Samhällsmiljön är den föräldramiljö som trots allt, till stor del, styr vilka 
möjligheter en förälders själv och de inre representationerna kan och får ut-
tryckas, representeras, speglas och återspeglas i samspelet och i spegelneuronen 
hos det lilla barnet. I Kapstadens kåkstäder med våld, sjukdom, övergrepp och 
övergivande är det inte så givet att man kan erbjuda sina små barn en förutsäg-
bar, inlevelsefull och positiv känsla av livet. En tanke jag 
fick var om vi – från den resa Bowlby och andra bjöd in oss 
till för att upptäcka och leda i bevis relationernas avgö-
rande betydelse under de första levnadsåren, via neurala 
mikrosamspelet – nu är beredda att knyta moderns inre 
representationer av sitt moderskap och dess återspegling 
i spädbarnet till den samhällsmiljö där detta skall få plats.

I Afrikas ghetton som på många andra håll i världen är 
förutsättningarna för barnen lika dåliga som de var för 
de barn Bowlby tittade på i efterkrigstiden. Majoriteten 
av våra svenska barn har helt andra förutsättningar och 
dem och deras föräldrar skall vi, som Winnicott lärt oss, 
låta vara i fred. De andra överges fortfarande emotionellt 
men utifrån en annan materiell bas. Man kan fundera på 
om de materiella möjligheterna idag försvårar för dessa barn när deras föräldrar 
inte kan göra skillnad på vad barn behöver och vad barn önskar sig. Dessvärre 
uppfattar jag att många pedagogiskt inriktade program som föräldrar med ”be-
svärliga barn” erbjuds centreras runt att föräldrar skall kunna säga nej till bar-
nens önskningar utan att hjälpa dem att identifiera barnens behov. Behoven blir 
inte självklart tillgodosedda för att önskningarna förvägras.

Nej, vi vet utifrån anknytningsforskningen, att anpassning till anknyt-
ningspersonen är relativt lätt att åstadkomma. Anknytningsrelationen vilar 
på världens största lojalitet. Hot om undandragande av intresse och uppmärk-
samhet gör att barn lätt underordnar sig. Aggressivt beteende är aldrig ett bra 
tecken men aggressivitet är också ett sätt att berätta att man inte har det bra. 
De barn som via föräldrarnas beteendekurser anpassar sig blir på så sätt dubbelt 
övergivna; av föräldrarna och av samhället. Vi barnhälsovårdpsykologer pro-
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testerar i de flesta fall mot dessa metoder och försöker implementera en annan 
kunskap i våra vårdkedjor och direkt i föräldragrupper och patientkontakter. 
Kanske skulle vi behöva agera mer samfällt och högljutt. 

Barn är alltid små. Deras företrädares röster tenderar lätt att också bli små 
och ohörda trots att vi har ett barn- och föräldracentrerat samhälle idag. Tyvärr 
är den centreringen ofta medial och kommersiell och har inte självklart gjort 
goda avtryck inom områden som är viktiga för barnens psykiska hälsa. Det hjäl-
per inte att det ges ut fler föräldrarådgivande tidningar, fler rådgivningspro-
gram på TV och radio, barnkanal i TV dygnet runt, om barnen inte kan ha 
tillgång till sina viktigaste anknytningspersoner på ett tillräckligt betryggande 
sätt under sina första levnadsår. I vårt samhälle förekommer också övergrepp. 

Präglas vår problematik mer av att vi trots materiella förutsättningar och 
kunskap utsätter barnen för relationsstörningar; överger dem emotionellt till 
förmån för oss själva? Med kunskapen i bagaget utsätter vi barnen för alldeles 
för många relationer och förväntar oss att de skall klara av att låta bråkande, 
frånskilda föräldrar bevaras som goda inre objekt varannan vecka i sin frånvaro. 
1–3-åriga barn förväntas kunna förlita sig på många vuxna och 15–20 andra 
barn under sin uppväxtvardag på förskolor med stora barn- och personalgrup-
per. Då får barn lätt bära ansvaret för sina besvärliga reaktioner eftersom de 
faktiskt fungerar som anknytningsforskningen säger. 

När man är liten protesterar man mot separationer, brist på stabila relatio-
ner, oförutsägbar miljö och en verklighet som kräver att man är skolmogen från 
födseln. Dessvärre har jag de senaste åren också mött föräldrar som beskriver 
en stor lättnad att bara ha barnen varannan vecka så de kan arbeta och utveckla 
sina egna intressen den andra veckan. Hur har vi kunnat gå så vilse?

Vi har en fantastisk föräldraförsäkring och en utveckling där pappor har en 
nära kontakt med även sina små barn. De flesta av våra barn lever i goda miljöer. 
Det är bra! Därefter är det svårare att se att samhället idag erbjuder föräldrar så 
stora möjligheter att vara upptagna av sin viktigaste uppgift, det stora ansva-
ret för barnen. En uppgift som är värd all respekt för den är svår, ansträngande, 
men förhoppningsvis också rolig, så föräldrar måste få beklaga sig. Gerhardt 
(2004) säger ” … if a mother is finding pleasure in her relationship with her baby, then 
usually there is little to worry about, even if there are some problems”(s. 39).

Nu har vi kunskapen om relationernas avgörande betydelse och att dualismen 
var ett misstag. Då kommer nya utmaningar!

Många säger att de vill vara föräldrar, men inte leva i en parrelation. Andra 
vill vara föräldrar men leva i en samkönad relation. Insemination och surrogat-
mödraskap ställer oss inför nya frågor. Hur är det att växa upp med mamma 1 
och mamma 2 eller pappa 1 och pappa 2? Anknytningsrelationens främsta upp-
gift har varit att hjälpa oss att överleva och skydda evolutionärt. Nu lägger vi ut 
spåret åt andra håll med teknikens hjälp.

Är det dualismens återintåg? Kan vi betrakta ägg, spermier och livmoder 
som separata kroppsliga enheter utan koppling till den individ som de är ska-
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pade i? Detta omvälvande skapelseingrepp, som vi i den kliniska vardagen mö-
ter, har på ett förbluffande sätt knappast problematiserats. Vad innebär det att 
växa upp med en förälder som önskar att ha en relation till ett barn men som 
inte vill – eller inte kan – leva i en relation med en annan vuxen? Hur är det att 
som liten flicka eller pojke inte få speglas i två kön? Eller att inte få tillskrivas 
något kön? Vad gör det med självbild, könsidentitet och sexuell utveckling? 

Utifrån kunskap och erfarenhet uppfattar jag att forskning och tillämpning 
går på tvärs samtidigt som kunskapsinhämtningen ter sig politiskt omöjlig.

Spegel, spegel i neuronet där – vem är jag när föreningen fyller 50 år?



67

Mödra- och barnhälsovårdspsykologen  
och den invandrade familjen

Eva Nyberg

Invandringen tar fart i ett samhälle med spirande barnfokus

När migrationen till Sverige tog fart på 1960-talet kom den för att stanna. Den 
började som en arbetskraftsinvandring men andelen flyktingar från olika kon-
flikthärdar i världen växte och upptog en allt större del av migrationen. Så små-
ningom reglerades inflyttningen till att enbart omfatta personer som sökte asyl. 
Eftersom Sverige aldrig tillämpat ett gästarbetarsystem var en hel del av mig-
ranterna barn, då det är mest unga människor som flyttar.

Barnfamiljer från Sydeuropa, från Sydamerika, från Östeuropa, landade i 
vad man kanske kan kalla ett samhälle med en spirande barnmedvetenhet. Ett 
fokus på barnet som individ medförde samtidigt ett fokus på barnets vardags-
miljöer, som barnavårdscentraler, daghem och förskola, skola. Familjen som 
uppfostringsmiljö växte också fram som ett stort samhälleligt intresseområde. 
Det avspeglades i stora utredningar som utmynnade i lagar om barnaga och 
föräldrautbildning. Barnhälsovården, och några år senare också mödrahälso-
vården, trädde fram som en viktig arena för ett tidigt preventivt psykosocialt 
arbete. Arbetsuppgifterna vidgades från ett ganska snävt medicinskt perspektiv 
till att omfatta familjen som psykosocial uppväxtmiljö. Psykologens yrkesroll 
blev allt vanligare inom, till att börja med, barnhälsovården.

Den inflyttade familjen – en okomplicerad  
faktor i en hälsovård med barnet i centrum

I det samhälle som förespråkade att sätta barnet i centrum sågs, inledningsvis, 
inte familjerna med annat ursprung än det svenska som någon komplikation 
inom hälsovårdens preventiva arbete. Uppfattningen om att den invandrade fa-
miljens medlemmar skulle utvecklas till nya svenskar hade bytts mot den upp-
fattning om migrantens position i Sverige som kom till uttryck i de invandrar-
politiska målen valfrihet, jämlikhet och samverkan. På barnens vardagsarenor, 
vari barnavårdscentralen var en, tog sig dessa mål praktiska uttryck i persona-
lens kunskap och kännedom om familjers rätt att välja livsstil i förhållande till 
hemlandets respektive det nya landets kultur, om människors lika värde oavsett 
ursprung, och krav på samverkan mellan majoritet och minoritet i samhället.

Mödra- och barnhälsovården bidrog till att stödja valfrihetsmålet i barnens 
värld. I samtalen med föräldrar på barnavårdscentralen fick familjen stöd att 
tala sitt hemspråk med barnen, att hålla kontakten med den del av familjen som 
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bodde kvar i hemlandet och att fira hemlandets helger. 
Mödra- och barnavårdscentralen med sin blandning av 
förebyggande medicinsk och psykosocial service ska-
pade en tillit hos svenska föräldrar som gärna gick till 
dessa institutioner (t.ex. Rydén, 2004). Detsamma kom 
att gälla de invandrade föräldrarna. De kom i hög grad 
till mödravårdscentralen för kontroller och till barna-
vårdscentralen för att ställa frågor om sina barn. Och 
man kan undra varför? I sin ambition om tillgänglig-
het för alla utvecklades hälsovårdens institutioner till 
en dialogisk institution där mötet var en självklar ar-
betsform. Det gav den invandrade föräldern en unik 
möjlighet att få serverat en förklaring av den ”svenska 
synen” på frågor de undrade över, och de kunde reflek-
tera över kulturella kontraster i en egen valsituation. 
Och det var kanske just den valsituationen som så små-
ningom medförde en problematisering av arbetet med den invandrade familjen.

Föräldrautbildningens införande i slutet på 70-talet, med en ambition att 
göra mödra- och barnavårdscentraler till en gemensam serviceinstitution 
i familjebildningen, ökade givetvis kraven på organisationen att arbeta med 
omsorgs-, uppfostrings- och livsstilsfrågor. Det var ju också i och med föräld-
rautbildningen som psykologen blev en medarbetare som konsult inom mödra-
hälsovården, med en utvidgning av specialiteten från barnpsykologens till att 
omfatta graviditet och blivande föräldraskap.

Är inte vår barnsyn den rätta?  
Eller: det var inte så oproblematiskt som vi trodde

Med hälsovården som en intensifierad arena för livsstils- och uppfostringsfrå-
gor fördes, inte så förvånande, också värdekonflikten mellan personal och för-
älder in i institutionens vardagsarbete. Den tog sig till exempel praktiskt ut-
tryck i att personalen upptäckte att många föräldrar som var inflyttade från 
andra länder, föreföll positiva och glada över råd och stöd från barnmorskor och 
BVC-sjuksköterskor men sedan inte följde råden. De gjorde något annat. Och 
återkom för att få hjälp igen.

Man kan nog säga att det var nu som psykologen började tas i anspråk som 
stöd till personalen i arbetet med de invandrade föräldrarna. Psykologgruppen 
inom mödra- och barnhälsovården var den som tidigare än andra fick erfaren-
het av arbete med invandrade familjer med små barn. Den var lätt tillgänglig 
genom sin arbetsarena på en normalinstitution. Till att börja med hade psyko-
logen liknande uppgift i förhållande till den utlandsfödda familjen som i för-
hållande till den svenska. Hälsovårdens personal tog ”sin psykolog” i anspråk 
för de familjer som blev aktuella i det uppsökande uppdraget. Samtidigt pågick 
ett metodutvecklingsarbete inom fältet psykologens yrkesroll, både inom det 
nationella samarbetet inom den växande gruppen psykologer på fältet som till-
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sammans startade Barnhälsovårdspsykologernas och senare Mödra- och Barnhäl-
sovårdspsykologernas förening och, inte minst, inom ett stort utvecklingsprojekt 
i Stockholms läns landsting (Gustafsson & Kaplan- Goldman, 1981). En defi-
nition av psykologens roll som konsult, med ett indirekt arbete i förhållande 
till familjerna genom personalen, växte fram. Troligen hade denna utveckling 
betydelse för att den medicinska hälsovårdspersonalen gjorde psykologen till 
sin huvudsakliga samarbetspartner när värdegrundsfrågorna blev allt tydligare 
i arbetet med de invandrade familjerna. Det passade särskilt väl som medveten-
heten om familjernas bakgrund med traumainslag växte alltmer.

Man kan också se en parallell process i familjernas prövande av sina värden 
i relation till personalen och personalens likaledes prövande av sina idéer mot 
psykologens. Hur man ska leva som gravid och hur man ska vara och göra med 
sina barn är, som nämnts ovan, frågor som familjer söker dialog om. Samma 
frågor sökte personalen dialog om med sin psykolog.

Mötet över kulturella gränser  
– ett nytt kunskapsfält inom hälsovården

Behovet av ny kunskap som kunde sätta ord på de erfarenheter och minska 
den förvirring som följde med de många och intensifierade möten med fa-
miljer som kom inflyttandes från olika länder växte inom mödra- och barna-
vårdscentralerna. Till att börja med tänkte man sig att det skulle vara nödvän-
digt att lära sig om hur varje grupp som anlände som flyktingar till Sverige lever 
och tänker. Under en kort period fanns också en hel del tillfällen för hälsovårds-
personalen att gå på studiedagar om chilenares, ryssars, iraniers, etc. kultur. 
Men det satte det mångtydiga och mångdefinierade begreppet kultur i fokus, 
vilket övertygade om att detta var en oframkomlig väg. För vem är en typisk 
representant för sin kultur? Ett användbart kunskapsfält blev i stället den so-
cialpsykologiska och den antropologiska begreppsvärlden för att beskriva det 
kulturella mötet (Lange & Westin, 1981). Kurser och studiedagar med före-
läsningar om begrepp som tolkningsföreträde, intryckskontroll, värderingar, 
kulturmönster, kulturanalys m.m. uppträdde inom hälsovårdspersonalens 
fortbildning. Några tidiga studier med mötet majoritet - minoritet som övergri-
pande ämne, med särskild relevans för barnhälsovården var Gustafssons (1971) 
avhandling om föräldrautbildning med zigenska föräldrar och Sachs (1983) om 
turkiska mammors kontakter med den svenska medicinska vetenskapen.

Även för psykologen inom hälsovården var fortbildning inom fältet kultur-
möteskunskap nödvändig, och blev en specialitet för dem som arbetade inom 
mångkulturella bostadsområden. Ingen psykologutbildning i landet har till-
handahållit en utbildning med denna inriktning, gör det inte heller idag enligt 
min vetskap. Det är ett ständigt problem att psykologen inte utbildas för ett 
möte som i stor utsträckning kommer att prägla hans eller hennes vardagsar-
bete. De statliga psykoterapiutbildningarna har inte erbjudit något undantag.
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Mot invandrarpolitikens nedläggning – och efterfrågan  
på struktur och manual inom vården

Så småningom började attityden mot invandrade personer att hårdna i Sve-
rige, i en parallell process till andra länder runt om. En adekvat beskrivning 
av förloppet i den utvecklingen torde vara att invandrarpolitikens mål gav den 
utlandsfödda familjen alltför stora rättigheter i det nya landet. Det blev framför 
allt valfrihetsmålet som ifrågasattes (Samuelsson, 2003, Sandberg, 2010).

Samtidigt började flyktinggrupperna som kom till Sverige att förändras nå-
got i sitt flyktmotiv. Tidigare var det styrelseskicket i ”avsändarländerna” som 
utgjorde motivet, den personliga politiska förföljelsen utgjorde risken. Med kri-
gen i ”forna Jugoslavien”, Somalia, senare i Irak och nu i Syrien m.fl. förändra-
des bilden till att omfatta människor som kom från krigsområden där det var 
urskiljningslösa krigshandlingar som utgjorde hotet. Det är svårt att säga om 
denna förändring av migrationsmotivet bidrog till idén om att invandringen 
till Sverige var för stor, den började ta sig uttryck såväl bland befolkningen som 
i media.

Invandrarpolitikens omprövning gick hand i hand med utvecklingen av nya 
idéer inom vård och omsorg. Kraven på evidens i metodanvändningen växte sig 
stark, vilket formulerades som RCT-studier som grund för bedömning av ef-
fektivitet. Strukturerade instrument skulle ersätta det personliga samtalet och 
manualer skulle styra arbetssättet som följde olika program. De strukturerade 
metodernas likhet i appliceringen togs till intäkt för att de nya idéerna var de-
mokratiska. Men detta förhållningssätt mellan personal och familj kräver ett 
samförstånd i ett gemensamt sammanhang. Det är just det som ofta saknas i 
relationen när familjen är utlandsfödd. Där krävs i stället det starkt individuali-
serade bemötandet där syfte och innehåll i den gemensamma aktiviteten måste 

förklaras utifrån just en brist på samförstånd i starten. 
Frågor måste motiveras innan de ställs. Med den manu-
aliserade verksamheten försvinner intresset för kulturella 
olikheter. Den som flyttade till Sverige i går ska bemötas 
likadant som den som är uppväxt i landet.

För psykologerna inom mödra- och barnhälsovården 
har den här tiden inneburit, på flera håll i landet, krav 
mot en specialisering till psykiatrisk personal, med det 
enskilda patientarbetet i fokus. Då finns en risk att den 
barnpsykologiska psykologen, med en kombination av 
kompetens inom patientarbete på alla problemnivåer och 
konsultation till andra personalgrupper i det indirekta ar-
betet, håller på att bli historia.
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Invandrarpolitiken blir integrationspolitik  
– och blir assimilationspolitik

I slutet av 90-talet försvann de invandrarpolitiska målen till förmån för det 
som kom att kallas en integrationspolitik. Integration är en ömsesidig process, 
påpekas det, och begreppet invandrare existerar över huvud taget inte i utred-
ningstexten. Därmed intresserar inte heller begreppet majoritet-minoritet i ett 
maktperspektiv längre, och det ligger bara alltför nära till hands att den nya 
integrationspolitiken övergår till den gamla assimilationspolitiken. Och det är 
nog där vi står idag. Tillbaka där vi började skulle man kunna säga.

Det går alltför lätt att förbise den från annat land inflyttade familjens behov 
inom mödra- och barnhälsovård. Det är ingen högljudd grupp som kräver ar-
betsmetoder som passar dem. Kulturrelativistisk kunskap om barn, uppfostran 
och familjerelationer har knappast någon plats i en sådan utveckling. Men be-
hövs. Som avslutning på avsnittet om psykologens arbete med invandrade fa-
miljer inom hälsovården presenteras några motiv för att en kunskapsbas inom 
kulturmöteskunskap behövs.

– Det kulturella mötet. Ett möte över kulturella gränser innehåller en mängd 
aspekter med associationer till samförstånd och tillit. Man behöver veta i vilka 
situationer familjer tenderar att underkommunicera sin kultur. Man behöver 
veta hur man blir uppfattad som rådgivare i ett möte med en förälder. Man 
måste också kunna ta reda på hur familjen uppfattar frågor om hälsa och upp-
fostran, vilka teorier de själva har på området och hur de vill samtala om det 
(Olin Lauritzen, 1990). Man ska kunna upptäcka föräldrar som lider av svi-
terna av trauman och ombesörja den behandling som behövs fram till det 
läge i deras process där det blir möjligt att remittera till specialistklinik för 
traumabehandling.

– Föräldrautbildning för invandrade föräldrar. Det är svårt att upp märk-
samma mödra- och barnhälsovårdens psykolog i Sverige utan att nämna rollen 
inom den internationellt unika föräldrautbildningen. Psykologerna hade un-
der 70-talet en viktig roll i utvecklingen av föräldrautbildningen som i första 
hand vände sig till nyblivna förstagångsföräldrar, med mödra- och barnhäl-
sovården som organisatorisk aktör. De var representerade i utredningen som 
utformade föräldrautbildningen och de fungerade initialt som handledare för 
personalen som arbetade som gruppledare. Därefter har personalen alltmer 
skött grupperna själva. Vid granskning av utfallet av föräldrautbildningen un-
der 90-talet konstaterades att invandrade föräldrar nås i liten utsträckning. 
Inte mycket talar heller för att manualbaserade program kommer att förändra 
den bilden (Nyberg, 2010). Då erfarenheterna av föräldrautbildningen proble-
matiserades utifrån invandrarföräldrars låga närvaro undersöktes i några min-
dre projekt hur man skulle kunna få till en fungerande föräldrautbildning i 
de mångkulturella bostadsområdena, erfarenheter som dock knappast tagits 
till vara (bl.a. Nyberg, 2000, 1998). Detsamma gäller en omfattande beprövad 
erfarenhet från en hälsovård inom familjecentralens gruppverksamheter. Här 
behövs psykologens kunskaper om barn, föräldraskap och migration i plane-
ringen av en adekvat föräldrautbildning för de invandrade familjerna.
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– Andra familjesystem bland invandrade familjer. Man behöver vara bekant 
med andra familjesystem än kärnfamiljen: att utgå från den utvidgade familjen 
som modell, i samtal med familjer från de flesta länder som flyktingfamiljerna 
kommer ifrån, är en förutsättning för att förstå deras familjerelationer. Den ut-
vidgade familjen är inte bara flera personer, utan relationerna mellan dem och 
synen på varandra skiljer sig mycket från det familjesystem som benämns kärn-
familj och släktingar. Det kan till exempel vara så att man har en helt annan 
individsyn än den personal man möter i Sverige, individen med en föränderlig 
personlighet kan i stället vara individen med en tämligen oföränderlig karak-
tär med fasta egenskaper. Det får avgörande betydelse om man försöker arbeta 
med exempelvis systemteoretisk familjeterapi. Idéerna om en god uppfostran 
kan skilja sig. Utvecklingspsykologiska idéer finns ofta hos de utlandsfödda fa-
miljerna, men skiljer sig ofta från både anknytningspsykologiska idéer och den 
eriksonianska1 utvecklingsteorin. Synen på en god konfliktlösning skiljer sig 
ofta åt. När den utländska familjen inbjuds till samtal om meningsskiljaktig-
heter, till exempel på dagis, så kan det bli en kränkning mer än en lösning för 
föräldrarna. En god konfliktlösning för dem kan 
vara att slippa mötas, att vända sig och gå, etc. 
Skuld och skam fungerar ofta annorlunda i dessa 
familjer än i mottagarlandet. En kartläggning 
av familjerelationerna i den utvidgade familjen 
krävs i en psykologkontakt med stöd eller terapi 
(Nyberg, 1993).

Psykologen vid mödra- och barnavårdscentra-
lerna får genom sitt möte med utlandsfödda fa-
miljer en erfarenhetsbaserad utbildning både ge-
nom det konsultativa arbetet med personal och 
i direkt kontakt med familjerna. En sådan kun-
skap är väsentlig att föra vidare till nyanställda 
psykologer men självklart också att ta tillvara 
inom yrkesutbildningen till psykolog. Flykting-
familjen har varit psykologens patient i ett halvt 
sekel och det finns mycket kunskap att tillvarata.

1 Erik.H.Eriksson (1902–1994)
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Ett samtal mellan Stefan de Fine Licht och Bertil Svenson

Vad är speciellt med att vara psykolog inom MBHV?

B: Det var ett så stimulerande och roligt arbete att vara psykolog vid mödra- och 
barnhälsovården. Jag höll på i 20 år och tänker många gånger på den tiden. Det 
är ett arbete som kräver så mycket på olika plan. Det var betydelsefullt, kunde 
jag uppleva, att jag var man i mötet med blivande och nyblivna föräldrar. Ibland 
var det svårt att veta hur unga gravida kvinnor såg mig. Var jag en pappa, en 
morbror, en bror? Det var funderingar som fanns med även om jag var profes-
sionell i min kontakt.

S: En tjänst var utlyst vid MBHV, jag tänkte att den kan inte jag som är man 
söka. Det gick en tid och så återkom annonsen, jag sökte tjänsten och fick den. 
Och det ångrar jag inte. Det är så inspirerande och intressant att vara psykolog 
inom MBHV. Och det är inte fel att vara man i den här verksamheten. Ofta 
har jag upplevt att gravida kvinnor tycker att det har varit bra att prata med en 
man och uttryckt att de fått en bättre förståelse för sin partner genom att jag har 
kunnat tillföra ett annat perspektiv.

B: Jag var med i varje föräldragrupp både på MVC och BVC, ibland pappor för 
sig. Då kunde jag ta upp om frustrerad sexualitet. Men egentligen var det vik-
tigt att båda i paret var med och diskuterade detta.

S: Under de här tjugo åren som jag har jobbat har det kanske hänt 3–4 gånger 
att en kvinna sagt att hon inte kan prata med mig som är man. Jag skyggar inte 
för att lyfta fram sexuella ting, det kanske jag gjorde i början men inte nu. Och 
kvinnor skyggar inte inför att prata om det. Genom att tala om sexualiteten i 
samband med graviditeten och efter förlossningen kan det leda till att kvin-
nan får en större förståelse för sin man. Egentligen skulle det vara fifty/fifty – 
kvinnliga och manliga psykologer – inom MBHV. Det har aldrig varit mer än 
en handfull män. Flera har kommit och gått, men vi har sällan varit mer än 3–5 
åt gången i hela landet.

B: Det är väl så att ju längre ner i åldrarna man kommer och ju yngre barnen är 
inom en verksamhet, desto färre manliga psykologer är det väl –  när det gäller 
de mjuka frågorna. Varför är det så?

S: Den första tiden med babyn är det ju fortfarande mamman som man ser som 
den närmaste och sen dyker väl pappan upp mer och mer efter hand. Det är fort-
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farande så att många pappor inte känner sig så engagerade den första tiden utan 
först när babyn är 1 eller ändå mer 2 år, då kommer pappan in på allvar. Och det 
är en del mammor som klagar på att det är så.

B: Då vet inte papporna vilken viktig funktion dom har för den sköra relationen 
mamma och barn. För nånstans handlar det ju om den store hannen vid grot-
töppningen som skall hålla de vilda djuren på avstånd så att anknytningen kan 
äga rum. Relationen som mamman och barnet bygger upp, den kan man inte 
gå emellan. För den startar ju inte där, den startar ju i moderlivet. En pappa i en 
föräldragrupp var orolig för att han höll på att bli en ”mullig mansgris”– som 
man sa på den tiden. Jag frågade hur han tänkte. ”Jo, min fru och jag har alltid 
gjort allting tillsammans, t.ex. betalat alla räkningar vid varje månads slut. Men förra 
månaden (barnet var ca 3 månader) sa jag: nu tar jag räkningarna!” (med kraftig 
basröst). Psykologen: ”hon kanske hade annat viktigt att göra”. Och så tittade han 
på mig, och så var det som att det gick upp för honom: ”ja, det kanske inte var så 
farligt”. Sen vet jag inte hur det blev – han kanske har fortsatt. Men det handlar 
om att man kan se att det finns nånting som är viktigare i livet nu än invanda 
rutiner eller principer. Och då kan man väl ta en komplementär roll. Men om 
man inte vet hur man skall göra? Det kan ju handla om det där manliga, grab-
biga, att män tror att man måste göra något för att visa att man duger. Ja, det är 
ett gissel. Och där tror jag faktiskt att vi som män och psykologer behövs som 
goda modeller.
Men ibland kan det vara en begränsning att vara man och psykolog t.ex. män 
som inte vill att kvinnan skall prata med mig – en del är ju svartsjuka. Men när 
det gäller professionaliteten, då menar jag att könet inte spelar någon roll. Så 
enkelt är det ju inte, det handlar om så många andra betingelser i situationen.

S: För övrigt när det gäller kontakten med personalen i en kvinnodominerad 
organisation, med barnmorskor och BVC-sjuksköterskor, som jag träffar i kon-
sultation, där har jag inte någon auktoritär roll. I dom samtal vi för, då bekräf-
tas jag som man, och det trivs jag väldigt gott med. Men jag tycker inte det är 
bra med enkönade arbetsplatser utan tycker det skall vara en blandning, även 
om jag personligen tycker att det går bra att vara ensam man på min arbetsplats, 
att det är jag själv som utgör den manliga delen av blandningen … (skratt).

B: Jag håller med dig. Ja, som när jag skulle sätta en blöja på ett spädbarn och det 
kom en barnmorska som käckt och uppmuntrande sa: ”ja där såg man att det var 
en man som lyckades knyta den blöjan” – med snibb.

Föräldrarollen och föräldraledigheten

S: Det är väl ändå så att mamman och pappan uttrycker sin relation till barnet 
på olika sätt. Och där mamman ändå dominerar i början. Och så kommer pap-
pan mer och mer med – under förutsättning att mamman släpper in honom. 
Det har en del mammor svårt med. Sedan klagar dom: han kan inte natta, han 
kan inte mata, han kan inte byta. Då kommer man ju i ett läge där pappan och 
babyn måste få möjlighet att bekanta sig och bli tryggare med varandra.
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B: Och att de inte måste göra på samma sätt med barnet. Jag hade en mamma i 
en föräldragrupp med bara tjejer som fick med sig alla i gruppen att skratta åt 
att hennes man hade satt på en blöja bakvänt. Då sa jag: ”men du, det är ju mycket 
svårare. Då får man ju lyfta och tejpa bak i stället”. Och då blev det väldigt tyst. Ja 
vad händer? Ja, möjligen läckte den. Det jag upplevde med flera män var att de 
inte riktigt orkade stå där i grottöppningen, för det kom ju inga vilddjur. Så 
dom drog iväg och blev litet frånvarande, upplevde inte att de behövdes. Och 
alltför många mammor som hade fullt upp med barnet, dom skulle behövt upp-
leva att det var gott om han hade stått där vid hennes sida – helt enkelt brist på 
kommunikation.

S: När de hamnar i den här situationen att bara mamman kan allting, då måste 
man ju se till att pappan får chans att lära sig så att man kan ha barnet växelvis 
och avlösa varandra. Då räcker det inte att mamman lämnar över till pappan 
men står över honom och instruerar, eller går in i ett annat rum. För både bar-
net och mannen vet att hon finns där och kan ta över om det behövs. Det bety-
der att han inte tar hela ansvaret, han vet att det finns en bakjour. Och barnet 
vet att mamman är där. Det enda som hjälper är ju att mamman ger sig iväg från 
hemmet, drar iväg med sina kompisar över en helg, till ett spa eller nånting. Så 
får pappan och barnet lösa det, ja sådant diskuterar jag med föräldrarna.

B: Om barnet skriker när det är med pappan – risken är stor så länge amningen 
pågår. Då står han ju sig slätt. Samtidigt är det viktigt att barnet inte alltid får 
bröstet i munnen så snart det skriker. I sådana lägen kan ju pappan få möjlighet 
att hitta på något annat för att trösta barnet. För det kan inte vara så att barnet 
behöver bröstet varje gång det skriker. Det blir ju en betingning. Och detta är 
ju något för båda föräldrarna att ta tag i. Den där modersrollen som naturen har 
givit, den kan vi inte göra så mycket åt, men att vara föräldrar, det kan vi göra 
massor åt.

S: Det här är ju en sak som har frustrerat politikerna, att det är så svårt att få 
papporna att ta ut sin föräldraledighet. Och det har ju inte alltid fungerat så bra 
med att kvotera heller. Det blir också en väldig ilska i familjerna när dom inte 
får fördela föräldraledigheten själva som dom tycker passar dom. Och det hand-
lar ju mycket om ekonomi. Det är ju fortfarande oftast mannen som tjänar mest 
pengar. Och kvinnan kanske har arbetat deltid. Det är ju mönster som är van-
liga och som man hoppas ska jämnas ut med tiden.

B: Men vi som pappor behöver uppleva att det funkar att ta hand om spädbar-
net, med nästa barn kan du kanske bjuda mamman på längre ledighet om hon 
önskar, för då vet du att det funkade för dig som pappa. Du är ju installerad i din 
roll som spädbarnspappa. Om det nu är så att mamman har en så självklar roll i 
början och det gör att mannen är obenägen att ta ut föräldraledighet när barnet 
är litet, då blir jag sorgesam. Om inte pappor inser hur viktiga dom är för barnet 
från första början och ser sin chans att vara nära. Men jag kommer att tänka på 
att när en av mina killar var med i en fotbollsgrupp – då dök papporna upp. Där 
har de en funktion. Så där nånstans i 4-5-årsåldern, då är det litet mer rejält! Vi 
kan köra barnen dit dom vill och vi kan gå i djurparker. Men det finns ju en risk 
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att vi inte förändrar mansrollen på det sättet. Då får ju våra barn också för sig 
att de måste prestera, de måste tjäna ihop till att vara pappa. Medan mamma är 
något man är och bara blir.

Men hur mycket tar vi tillvara pappans engagemang i sitt spädbarn? Om vi 
ska förmedla hur fantastiskt det är att vara förälder, då kanske vi måste hitta 
en särskild ingång för de nyblivna papporna, det sker ju inte automatiskt. Jag 
sa en gång ”när kvinnan är gravid då är mannen bredvid”. Vi kan känna på ma-
gen och vi kan gå till mödravården – men det är väldigt mycket som vi slipper, 
foglossning, illamående, ja, jag är gärna utan det. Men som man är jag ett led i 
detta, det här måste få spela in, jag kan inte fatta annat än att det finns en me-
ning med det. Jag tänker på vad som ofta märktes i föräldragrupper, när man 
fick sitt andra barn. Då fick många pappor en uppgift med ”fjolårskalven” som 
nu stöttes bort och som var lite vilsen, precis som pappan. Då hände det väldigt 
mycket mellan pappan och det äldre barnet, så var det för mig med min äldste 
son, något annat mellan oss som inte fanns under min föräldraledighet. Nu var 
det grabbarna som gick ut på sta’n. Men min fru sa: ”tycker inte du om M (den 
nyfödde) lika mycket?” Jag kunde inte fatta vad hon menade. Det var det att jag 
inte stod och tittade när hon ammade som jag gjort med första barnet, då jag 
möjligen kunde få rapa honom. Men nu med det andra barnet fanns jag inte där 
och gjorde det. För henne hade det varit så viktigt.

Man skulle önska att de här synpunkterna kom fram ute i samhällsdebatten, 
det här med våra subtila behov som nyblivna föräldrar. Som psykolog borde 
man föra ut all den erfarenhet som man får i den här verksamheten. Vi har ju 
skaffat oss en så stor kunskap och man ser många exempel på att den kunskapen 
skulle behövas för olika samhällsreformer.

Närhet och sexualitet

S: Amningsfrekvensen sjunker, men det tror jag inte i första hand beror på att 
kvinnan och mannen skall dela föräldraledigheten så lika att kvinnan avstår 
från att amma för att ge sig ut på arbetsmarknaden. Nej, här tror jag vi har med 
olika moden, trender att göra, det är tidsandan. Förr var det ganska vanligt att 
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mammorna  satt och ammade sina bebisar medan de satt i samtal hos mig. Nu 
är de litet mindre benägna att göra det. Det var ju heller inte ovanligt att kvin-
nor satt på café och ammade, inte så vanligt nu. En sorts prydhet som böljar 
upp och ner. Vi har ju på senare tid kommit att förknippa sexualiteten med så 
mycket negativt. Om man jämför med 70-talet och med den sexuella revolu-
tionen på 60-talet. Och när kvinnorna slängde BHn; den fria sexualiteten. Sex 
var något naturligt. Men när vi fick HIV och AIDS och när vi började prata om 
människohandel och övergrepp och pedofiler, som dom där belgiska pedofi-
lerna som plågade barn, så har vi alltmer laddat sexualiteten med en massa ne-
gativa saker. På 70-talet var det något positivt och glatt och härligt.

B: Ja, och nåt ömt och nära. Och jag undrar: hur är det med närheten nu? Jag 
tycker jag ser fler och fler som bär sina barn i sele med barnet vänt ifrån sig och 
som kör barnvagnar med barnen vända från sig. Jag undrar vart är vi på väg? 
Och jag hoppas att vi alla tycker det är fel och att detta skär rakt igenom könen. 
För sexualitet är ju närhet. Och detta är kanske något som den nyblivne pappan 

kan bli provocerad av, att barnet har tagit den nära platsen. Det är ju en stor del 
i frustrationen. För att inte tala om när båda parter är överens om att nu skall 
vi återuppta vårt samliv. Så gör man det med liv och lust och så börjar brösten 
läcka. Då kommer det lilla barnet och gör sig påmint igen. Det har jag hört 
många killar tala om och det är förstås väldigt avtändande. Eller som en pappa 
sa: ”det var som att han stack ut huvet och sa: du trodde hon var din nu va!” Men det 
är ju ingen fara med dom män som kan formulera detta. En sak är om amning 
går ur modet, men om närhet går ur modet. Då blir man djävligt rädd alltså! 
Jag kan inte förstå att man kan konstruera bärselar så att det går att sätta det 
lilla barnet som behöver närhet helt vänt ifrån sig.

S: Det här är uppe i föräldragrupperna. När jag är med där, vill man ibland höra 
vad psykologen tycker. Och då säger jag som du, att barnet behöver i första hand 
inte se världen utan behöver få känna tryggheten av kontakten med föräldern.
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B: När barnet vill se världen, då vänder det sig om och tittar och kikar över ax-
eln. Det är en sådan övertro på stimulans, att det måste hända något. Stimulans 
för det späda barnet går via huden. Och via munnen. Det här är horribelt. Jag 
var på stormarknad nyss och såg ett barn i vagnen som satt och stirrade rakt ut 
mot folksamlingen där och hade inte stängt av. Jag hade lust att gå fram och 
säga hur fel det var. Och så pratar vi om att psykosomatiska problem ökar bland 
barn – stress, vad utsätter vi barnen för?

S: Vi pratar ju mer om anknytning, det finns en större medvetenhet bland för-
äldrar om anknytningens betydelse, det brer ut sig. Men sen kanske de inte är så 
klara över vad det innebär, men vi pratar mycket mer om det nu. Man kan an-
vända det begreppet för att prata om sånt som om det är bra eller dåligt med att 
barnet sitter vänt från föräldern. Men föräldrar vill vara moderna. Och de här 
vagnarna är fräcka. Och man vill vara fräck. Så det blir en avvägning: hur fräck 
skall man vara och hur anknuten skall man vara!

Psykologens insatser med enskilda föräldrar

S: Kvinnan är nästan alltid den första patienten. Det är väl så att kvinnor är mer 
benägna att söka hjälp än vad män är. På något vis sitter det längre in för en man 
att söka psykologkontakt. Men jag träffar också män enskilt.

B: Och det finns kvinnor som söker för sina män, kan man säga. Problemet är 
egentligen inte hennes utan något som mannen borde jobba med.

S: Då händer det att jag föreslår ett samtal med mannen eller med båda två. El-
ler så föreslår jag att mannen söker sig en egen psykologkontakt. Men ofta så 
tror hon inte att han kommer att göra det. Att jag träffar mest kvinnor handlar 
inte enbart om att den här verksamheten så tydligt har med kvinnor att göra. 
Jag tror att det generellt är så att kvinnor är mer benägna att söka psykologhjälp 
än män.
I kontakten är jag medveten om att jag är man och att det är en kvinna jag har 
framför mig. Jag tänker mycket i termer av manligt och kvinnligt. Det kan bli 
väldigt tydligt i situationen med ett nyfött barn. Den nästan tvingar fram de 
traditionella könsrollerna. Det är kvinnan som ammar och mannen är ute i yt-
tervärlden och jobbar. Och en del kvinnor kan ju känna sig väldigt obekväma 
med det. ”Och vi som var så överens om att vi skulle dela lika och ta hand om barnet 
tillsammans och nu är jag hemma med barnet och han är ute i skogen eller träffar kom-
pisar”. Och så är man fast i detta. Hur kan man justera det och få en lite bättre 
balans?

B: Jag tänker på hur viktigt det var att skilja på vad som är modersrollen och fa-
dersrollen och vad som är kvinno- respektive mansrollen. Föräldraskapet, det 
är det vi skall arbeta med. Det är ju inte primärt modersrollen, jo att se att den 
utvecklas väl, men primärt är det ju föräldraskapet vi ska fokusera på. Det som 
angår oss alla som arbetar som psykologer inom MBHV, och som vi har att för-
hålla oss till – det är att glappet är så stort mellan det som ses som det natur-
liga och samhällsutvecklingen. Och vi har så många roller att leva upp till att 
det ibland har gett mig svindel. Ja, du ju var med när Lisbeth Brudal talade om 
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 ”regression i reproduktionens tjänst”. Och den resan har man ju gjort med en och 
annan väntande mamma. Med den kunskapen hoppas man ju att man kan bistå 
professionellt, både kvinnan och mannen, oavsett vad psykologen har för kön.

S: Det händer att jag träffar kvinnor som säger: ”… ja, vi har delat upp det väldigt 
traditionellt. Jag är hemma och sköter hemmet och han jobbar”. Dom tycker om att 
ha det så. Dom trivs. Och så känner dom sig skamsna inför väninnor som för-
söker få till sitt förhållande så jämlikt som möjligt och dela allt lika. Då brukar 
jag säga att det gäller för varje kvinna och man att finna en balans som man 
trivs med i sitt förhållande, och den balansen kan se mycket olika ut i olika 
parförhållanden.

B: Här kommer det här med jämställt kontra jämlikt in. Jämlikhet har med 
rättvisa att göra. Men går det att mäta? Vi måste få tillåta oss att vara olika. Vi 
har olika behov, det är så mycket som styr det. Och det är viktigt att man ska-
par diskussion kring detta. Det gäller att inte vara så naiv att man tror att man 
får bättre pappor genom att tvinga dom att ta ut lika mycket föräldraledighet. 
Och det ska inte vara så att om mannen inte tar ut sin ledighet så fryser den 
inne. Jag tror att många män behöver en spark i häcken men inte genom att ho-
tas. Jag tror på kunskap och upplysning och att man går ut och talar om varför 
man behövs som man och pappa, långt innan man kan gå på fotboll och föräld-
ramöten, det här litet mer handfasta. Vi behövs som män tidigt i de små nära 
situationerna.

Vad frågar föräldrar om nu?

S: Det handlar mycket om hur man gör när barnet inte vill sova, inte vill äta, 
när barnet protesterar. Man kan ju tala om det i utvecklingstermer, men dom 
frågar mera hur man hanterar detta? De allra flesta pappor är medvetna om att 
det förväntas av dom att vara med i de här situationerna. Men det finns dom 
som undviker det också. Många pappor är medvetna om att ”när jag får barn  
då kommer jag inte att kunna träna tre kvällar i veckan”. Medan andra vrider sig 
som maskar inför det här och det måste man förändra.

B: Jag minns ju det här med kvinnor som sa att mannen fortsätter som förut och 
träffar kompisar och så. Men är det så nu att även mammorna håller fast vid sin 
träning, sina intressen när barnet är nyfött. Är det vanligare nu?

S: Det skulle jag tro, men ofta är det nog kvinnorna som viker ner sig. Jag försö-
ker stötta kvinnorna här: ”han behöver komma ut och träffa kompisar men det behö-
ver du också”. Så jag har ofta anledning att peppa henne i att hon också behöver 
ut och träffa sina vänner. ”För att du ska fungera som en bra mamma så måste du få 
ditt”.

B: Kommer man snabbare tillbaks till ”verkligheten” idag efter förlossningen 
och fortsätter med det man gjorde innan?

S: Jag kan inte säga direkt hur det hänger ihop. Men det med amningsfrekven-
sen, det kan man fundera över vad det egentligen är. Det var ju så självklart att 
man skulle amma tidigare. Och det skapade ju ibland mycket vånda för en del 
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kvinnor. Det finns de som är bittra på barnmorskor på BB som absolut ska ha 
igång amningen. Och så åker mamman hem och försöker själv att få till det. En 
hel del kvinnor känner ångest över att de inte fick amningen att fungera. Och 
då kommer frågorna: vad ställer detta till för anknytningen och vad ställer det 
till för immunförsvaret? Den ångesten finns på ett annat sätt idag än den gjorde 
tidigare.

B: Vi hade den diskussionen med barnmorskor och BVC-sjuksköterskor om att 
det är en fungerande amningssituation som är en överlägsen matsituation. Men 
då det inte fungerar och man får skuld för att det inte fungerar, då kan man 
fråga ”vad gör skulden för immunförsvaret och vad gör skulden för anknyt-
ningen?” En del barn tar bröstet direkt och allt fungerar. Andra har det svårare 
och om det sammanfaller med en orolig mamma, kort vårdtid på BB och en 
oförstående barnmorska, då fungerar det inte.

MBHV-psykologens viktigaste roll

B: Att begripliggöra ungar, och begripliggöra de processer för kvinnor och män 
som de lever mitt i när de väntar sitt barn.

S: Att vi kommer in som psykologer i en väldigt viktig och kreativ fas i livet, 
mycket stimulerande för mig som psykolog och ett speciellt tillfälle i livet för 
människor. Ja, såna påverkansmöjligheter i en period i livet då man kan göra 
stor nytta med små medel.

B: Jag kände ofta i föräldragrupper när jag gick därifrån: fasen vad vi har pratat 
om viktiga saker – och dom förstod! För det handlade om deras vardag.
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1 Skriften ”Fri uppfostran” ovan utgavs av Föreningen för Praktisk Psykologi. L. Bernstein, M. Hertzman-Ericson, M. Israel, 
E. Jansson, G. Mattson, I. Sylvander. Rydals Boktryckeri AB Stockholm, 1949

2 Först i slutet av sextiotalet började vi få psykologer inom MHV

Föräldrastöd – ett fenomen i samhälle och tid
Antonia Reuter Birgitta Toomingas 

Hur började det?

Svensk föräldrautbildning i formell mening startade i och med att barnmor-
skor på 1920-talet gav blivande mödrar råd och information. De undervisade 
om kost och hygien för att minska risker för dålig hälsa hos både mor och barn 
i den höga mödra- och barnadödlighetens skugga (Höjeberg, 2009). Hälsa och 
överlevnad var målet. Ett mål som också delades av alla de ”Mjölkdroppar” som 
fanns sedan ett par årtionden (jmf Weiner, 1995).

Ett tiotal år senare lanserade Alva Myrdal tanken med för-
äldracirklar som med tiden kom att arrangeras i ABF:s regi. 
Hon hade studerat barnpsykologi i USA för Arnold Gesell 
och Charlotte Bühler, i Genève hos Jean Piaget och även för-
djupat sig i socialpsykologi (Halldén, 1990, s. 144 ff). Sve-
rige led av krisen i befolkningsfrågan vilken kom att bana 
en av de vägar som gav upphov till det stora socialpolitiska 
projekt där vi bland annat fick vår kostnadsfria mödra- och 
barnhälsovård. Ett generellt hälsofrämjande perspektiv 
tog välgörenhetens och fattigvårdens plats. En satsning på 
föräldrar behövdes för att det skulle bli fler och välmående 
barn. En lag om föräldrautbildning var på förslag: ”Ingen 
borde få ingå äktenskap utan ett intyg om att ha de mest elemen-
tära kunskaperna om uppfostringskonsten” (Mattsson, 1983,  
s. 151) – ett frö till den ”svenska generella föräldrastödsmo-
dellen”. Då som nu vilar föräldrastödet i mycket på amerikansk grund. Man får 
ett intryck av att såväl föräldrar, d.v.s. mödrar, som barn skulle uppfostras. 

Efter kriget kom nya företeelser; hemmafruar – bland dem som hade råd, stora 
barnkullar, fri uppfostran1 och ”sunt förnuft” i föräldrabibeln av Dr Spock 
(Spock, 1950), där barnet sågs ur dess eget perspektiv, ”föda utan fruktan/
smärta” (Read, 1950, /Vellay, 1961) och de första psykologerna inom BHV på 
femtiotalet2. MVC och oftare kvinnoklinikernas sjukgymnaster erbjöd av-
slappning och Röda Korset arrangerade barnavårdskurser (Lundh, 1974). För-
äldrar uttryckte ett nymornat barnintresse: om utveckling, om beteenden och 

”små bekymmer” (jmf Gottfarb, 1970) och BVC ville sprida kunskap. Med det 
följde premiären för föräldragrupper med psykolog och BVC-sjuksköterska. 
Föräldrar lärde av varandras erfarenheter, blivande mödrar slappnade av och 
tog kontroll över sitt födande. Prevention, tilltro och autonomi färgade tiden. 
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3 Young- Bruehl (2012, s. 292–293), skriver: … Swedish child developmentalist, who rejected this rationalization (av aga), 
(as … Brazelton and Greenspan did in America), started an educational campaign. Unusual for the time, the Swedish 
researches asked children for their stories and thoughts …, the developmentalist drafted a law banning corporal punish-
ment in schools or in public for consideration by the Swedish Parliament, … after the Parliament passed the law, a second 
research and educational program followed. Through the public health service, brochures and pamphlets prepared by 
developmental psychologists and childrens- rights advocates were made avaible to all parents, and free state-sponsored 
parenting education and free therapy were guaranteed to those who admitted that they have a problem refraining from    

“punishing” their children
4 Under åren 68–79 hade dryga tusentalet föräldragrupper hållits enbart i Stockholm

Årtiondena därpå präglades av ett intensivt samhällsengagemang. I ett förän-
derligt samhälle med bristande barnomsorg och starka jämställdhetskrav bör-
jade konturerna till föräldrautbildning av modell -79 framtona. Kvinnor ville 
ut och behövdes på arbetsmarknaden – samhällets ambition var att bidra till att 
arbete och föräldraskap skulle göras möjligt, barnen skulle inte komma i kläm. 
Inte heller fysiskt genom lagen mot barnaga och engagemanget kring den som 
fick stor uppmärksamhet, inte minst internationellt3. ”Daghem för alla” var 
parollen och motargumenten låg i synen på kvinnors och mäns plats i och utan-
för hemmet. Blivande föräldrar och föräldrar i alla åldrar sågs som resurser med 
goda argument för sina behov. Arbetskraftsomflyttningar, urbanisering och 
migration hade på alla sätt gjort avståndet till de äldre generationerna längre. 
Deras stöd, kontinuitetsskapande och tradering behövde kompletteras med nya 
strukturer (Liljeström, 1978). Engagemanget var brett, det gick genom alla åld-
rar och samhällsskikt. I tidsandan låg frågor om kvinnlighet/manlighet och re-
produktionsnära frågor; rätten till smärtfri förlossning och fri abort domine-
rade jämte viljan att diskutera och kämpa tillsammans med jämlikar. Att verka 
i grupp var nytt och kraftfullt. Försöksverksamheter med grupper inom både 
MHV och BHV startades tidigt. Den snabbt växande psykologkåren var en del 
i detta och många kom att intressera sig för frågorna i avhandlingar, uppsatser 
och projekt inom vård, omsorg och utbildning. En ansenlig kunskap samlades 
och blev ett av skälen till att 1979 års föräldrautbildning blev närmast symbio-
tiskt förknippad med kunniga och erfarna psykologer från dessa områden. De 
bidrog med inspiration, initiativ, kunskap, erfarenhet4. De fanns med i utred-
ningar och försöksverksamheter och fick en närmast unik funktion i sjösätt-
ningen av hela reformen och för upprätthållandet av en hög kvalité.

Haningerapporterna, skriftserien ”Föräldrar och barn”, samt Socialstyrel-
sens principprogram för MBHV liksom själva föräldrautbildningsbetänkandet 
blev betydelsefulla för utvecklingen av föräldrautbildningens utformning och 
innehåll. Nya MBHV-psykologtjänster tillkom, särskilt ute i landet, och där-
med följde ett stort behov av erfarenhetsutbyte där yrkesföreningen blev viktig.

HANINGEPROJEKTET IN PERSONA (1978).  
f.v: SUZANNE KAPLAN (GOLDMAN), INGA GUSTAFSSON, KRISTINA FERNLUND OCH ELISABETH STAM
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5 SOU 1975:87, kap 8 
6 I samband med att propositionen antogs kom lagändringar som möjliggjorde att båda föräldrarna samtidigt kunde nyttja 

föräldraförsäkringen för att delta i grupperna

Hur var det tänkt?
Arbetsgruppen för samhällets barnomsorg, ”Barnomsorgsgruppen”, skissade 
ett föräldrastöd i fyra faser under hela livscykeln5. Foster, späd- och småbarn 
skulle få njuta dess frukter då föräldrar tillsammans med andra i samma situ-
ation gavs möjlighet att dryfta glädjeämnen, farhågor och praktiska spörsmål 
och även få visst kunskapsbehov uppfyllt och utvecklas inför och i sitt föräldra-
skap. Åter i arbete skulle föräldrar mötas i förskola- och skola kring då aktuella 
frågor. Under högstadietiden var både de unga och deras föräldrar målgrup-
per. Sex- och samlevnadsundervisningen och barnkunskapsämnet skulle utö-
kas med ansvarsfull sexualitet, samtal om frigörelse och övergång till vuxenliv. 
Möjligheten att ur ett eget barnperspektiv värdera vad de ville ta med sig i sitt 
framtida föräldraskap tänktes bidra till mognad. Deras föräldrar skulle samti-
digt få tillfälle att mötas för utbyte och stöd kring sina erfarenheter som tonårs-
föräldrar och kring normer och gränser för sina snart vuxna barn. Under värn-
pliktstiden skulle samtal om manlighet, samliv, föräldraskap och barn äga rum 
innan cirkeln slöts i och med graviditet och det nyblivna föräldraskapet.

Föräldraskapets villkor och barns behov skulle hela samhället ta del av. Alla 
generationers erfarenheter och behov skulle tas till vara, man tänkte sig ge-
mensamma mötesplatser inom förskola, skola, bibliotek, etc. Hela arbetet an-
dades samverkan, tilltro och gemensamhetsprojekt. Det låg i allas intresse att 
de nära behoven löstes i så stor utsträckning som möjligt utifrån medborgarnas 
intressen, med samtida strukturella familjepolitiska förändringar. Den 15 mars 
1979 antog riksdagen Regeringens proposition 1978/79:168 om föräldrautbildning 
och förbättringar av föräldraförsäkringen m.m. De nya reglerna trädde i kraft den   
1 januari 1980.

Föräldrautbildningens principer var tydliga i proposi-
tionstexten. Man skulle rikta sig till alla. Arbetet skulle ge-
nomföras av ordinarie personal inom ramen för det regul-
jära arbetet och vara en integrerad del av detta. Metodiken 
skulle bygga på kunskaper och erfarenheter och bedrivas 
med ett psykosocialt arbets- och förhållningssätt, psykoso-
ciala frågor skulle uppmärksammas i större utsträckning 
med föräldrars frågor och erfarenheter som utgångspunk-
ter. Man förordade att arbetsformerna skulle utvecklas 
i enlighet med principerna och påpekade även värdet av 
sammanhållna grupper – i linje med föräldrautbildning-
ens mål och för kontinuitet mellan MHV och BHV.

Det övergripande målet, att stärka föräldrarna i deras föräldraskap, skulle 
nås via de tre delmålen; att ge ökade kunskaper, skapa möjligheter till kontakt 
och gemenskap samt skapa möjligheter till medvetenhet om och påverkan av 
samhällsförhållanden6 (Ibid). Med detta blev föräldrautbildning något av en 
institution i det allmänna medvetandet och den blev, och är fortfarande, vida 
omtalad internationellt. Den häcklades också, man tillskrev den en revolutio-
när politisk skolning, när det i själva verket kunde handla om att gå samman 
för att få säkra lekplatser för barnen. Vid den tiden var samhällsfrågor inget 
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för gemene man och här gavs utrymme för demokratiskt inflytande i det sista 
delmålet. Föräldrautbildningen är fortfarande omtalad men sakförhållandena 
har bleknat …

Hur blev det, sett ur vårt föreningsperspektiv  
och på ett samhällsplan? 7

Insatserna kring barnets födelse och första år drogs successivt igång under en 
treårsperiod. Socialstyrelsen och landstingen via landstingsförbundet hade en 
central position. Regeringen avsatte under motsvarande tid öronmärkta (!!) 
pengar för ett stort antal nya MBHV-psykologtjänster8 och för dessa psykolo-
gers gedigna ”föräldragruppsledarhandledarutbildning”, speciellt kring grupp-
metodik/dynamik och gruppledarskap9 samt olika funktioner som psykologen 
kunde arbeta utifrån, något man inte såg mycket av i den dåtida psykologut-
bildningen. Utbildningen följdes upp för erfarenhetsutbyte på det lokala planet. 
Entusiasmen var stor, kryddad med lite avvaktan: hur skulle det gå?

Runtom i landet utformade MBHV-psykologer på egen 
hand eller tillsammans med MBHVs övriga professio-
ner fortbildningskoncept. Psykologerna axlade ibland 
länsövergripande organisationsansvar10 med återkom-
mande studiedagar efter att de först utbildat om föräld-
rautbildning och förankrat föräldrautbildning på led-
nings-, tjänstemanna- och politikernivå. På några håll 
fördelades handlednings-, metodutvecklings- och upp-
följningsansvar på befintliga tjänster, material11 utfor-
mades och spreds, manualer skrevs. På våra studiedagar 
informerades om nya metoder (t.ex. Kalmér, 1973), ofta 
med betoning av förhållningssätt och samverkan, med 
åtföljande livliga diskussioner. Befattnings- och arbets-
beskrivningar för psykolog- respektive gruppverksam-
heterna saknades; man fick arbeta efter muntliga över-
enskommelser med propositionstexten och Socialstyrelsens material som stöd. 

Föräldrautbildningen kom snabbt att utformas på olika sätt. Faktorer som 
personalens såväl iver som rädsla och föräldrars påtryckningar fick stor bety-
delse. Tillströmningen av blivande föräldrar/småbarnsföräldrar blev också 
oväntat stor. Efterfrågan tillgodosågs på en del håll genom en modell där olika 
resurspersoner inbjöds; familjerådgivning, bibliotek, försäkringskassa, social-
tjänst, öppen förskola m.fl. enheter introducerades och fick möjlighet att ge in-
formation, bland annat för att öka sin attraktivitet för föräldrar. Vid denna typ 
av grupper där barnmorskor och BVC-sjuksköterskor fungerade mer som sam-
mankallande för gruppen var fortbildnings- och handledningsbehovet lågt. På 
en del enheter består denna typ av grupper.

Inom MHV sågs snart en betoning på förlossningsförberedelse framför för-
äldraförberedelse, liksom på informationsöverföring mer än föräldrars egna 

7 Utvecklingen belyses huvudsakligen genom kollegers synpunkter i enkätsvar
8 En täckning över hela landet krävdes för genomförandet. Det utvecklingspsykologiska kunnandet var avgörande för att det 

blev just psykologer man satsade på
9 För normalgrupper
 10 MHV- och BHV-enheter, centrala team och motsv., oftast på landstingsnivå, fanns ännu inte överallt
 11 Som broschyren: ”Att umgås med barn 2 – 7 år” jämte utbildningsunderlag för sjuksköterskans användning av densamma, 

broschyrerna ”Nu är jag … år” och SFPH:s broschyrer
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12 Benägenheten att vilja träffa psykologen är dock mer avhängig personalens tilltro till vederbörande
13 I strid med salutogena principer

frågor. På det hela taget blev det så som det var tänkt med barnmorskor och 
BVC-sjuksköterskor som gruppledare. Psykologmedverkan i grupperna ef-
terfrågades, beordrades och eftertraktades, också av psykologerna själva som 
ett angeläget och stimulerande inslag i arbetet för att därigenom få del av för-
äldrars erfarenheter, funderingar och frågor. Man blev även presenterad som 
person inför ev. framtida kontakt12 ”så man kan se att psykologen är en helt vanlig 
människa”.

Psykologresurserna utökades, ibland tillämpades riktad rekrytering för att få 
fler manliga, och finsk-, grekisk-, serbokroatisk- resp. turkisktalande kolleger 
för att öka pappors och mångkulturella gruppers deltagande. Variationen var 
stor när det gäller psykologens medverkan i grupper. Det skedde ofta av sär-
skilda skäl: oerfaren personal, specifik frågeställning som ”barns utveckling”, 

”om barnet skadas eller dör vid förlossningen” eller ”svår” grupp. Flera kolleger 
ansåg att normalt föräldraskap inte borde innehålla expertmedverkan13 utan 
hörde hemma hos den ordinarie personalen, där psykologen erbjöd konsulta-
tion/ handledning och fortbildning. Andra medverkade reguljärt kring frå-
gor som stimulans, kontakt, separation, gränssättning och uppfostran, enstaka 
psykologer i uppåt ett par hundra grupper. 

Utöver fortbildning och handledning till den ordinarie personalen i denna 
helt nya arbetsuppgift – med hela det bakomliggande konceptet, ingick även 
kontinuerligt stöd kring föräldragrupperna och i deras övriga psykosociala 
arbete. MBHV- psykologen skulle också utgöra ”föräldrastödsbryggan MVC-
BB-BVC”, och därtill slutligen erbjuda kortvarig individuell föräldrakontakt 
med fokus på föräldrablivande och föräldraskap, relationen till barnet och dess 
utveckling samt reproduktionsrelaterade kriser – en inriktning som med tiden 
kom att bli den dominerande uppgiften på flera ställen.

Takten med vilken psykologtjänsterna tillsattes varierade. 
Tillgång och intresse var då som nu den springande punk-
ten, särskilt i glesbygd. (Detta specialområde för psykologer 
är ännu idag knappt omnämnt på psykologprogrammen.) 
Väl på plats möttes många av diffusa eller obefintliga be-
skrivningar av uppdraget. Sammantaget bidrog detta till att 
tanken med psykologfunktionen infriades i varierande grad. 
Där personalens behov av handledning och fortbildning var 
lågt fick psykologen ofta enbart ett rent utrednings- eller 
behandlingsuppdrag. På andra håll växte grupptraditioner 
som byggde på gruppernas egna frågor och det ömsesidiga 
utbytet vilket gav ett annat handledningsbehov. 

Förändring och utveckling i landstingen
Kunskapen och medvetenheten om intentionerna med föräldrautbildningen 
och om handledar- och fortbildaruppdraget har på sikt kommit att utvecklas 
olika inom landstingen. Uppdragens förändrade utformning har varit en orsak 
liksom omsättning på psykologtjänsterna, särskilt i glesbygdslänen. Bristande 
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 14 I en del landsting är MHV knutet till sjukhusens kvinnokliniker
 15 Har exempelvis gällt äldre förstföderskor, ”mammor till spädbarn och egna mamman”, unga och/eller ensamstående för-

äldrar, temagrupper kring svårigheter med sömn, mat, reglering, gränser eller kring olika svårigheter och trauman som 
akuta kejsarsnitt, ”svår förlossning”, IVF, intrauterin eller perinatal död

kontinuitet har omintetgjort överföring av relevanta kunskaper och erfaren-
heter; indragning av tjänster blev ibland följden. Kollegerna har förvaltat det 
ursprungliga uppdraget olika, från att erbjuda kontinuerlig handledning och 
fortbildning, till återkommande nytändnings-”driver”, deltagande i enstaka 
gruppträffar och slutligen till litet eller inget engagemang.

Allt detta har skett, om än i lägre omfattning, inom MHV där utvecklingen 
ibland styrts av kvinnoklinikernas önskemål14 med självklara undantag som i 
Västmanland. Där var MBHV-psykologerna modeller och pionjärer i en vida-
reutbildning för föräldrautbildning – en 10-poängs högskolekurs i samverkan 
med Örebro universitet (80-tal). 

Psykologerna har överlag drivit att pappans/partnerns roll och funktion, 
både under graviditet och förlossning och senare efter barnets födelse, behöver 
uppmärksammas i gruppverksamheten. En gång var lapisförbud, tillgång till 
rooming-in, och det framfödda barnets plats på mammans bröst heta psyko-
logfrågor. Många kolleger slet för de sammanhållna grupperna liksom för fler-
barnsföräldrars plats, med växlande framgång.

Riktade grupper kom brett på 80-talet då man sam-
manförde föräldrar med gemensamma svårigheter el-
ler riskfaktorer15. Spädbarnsverksamheter inspirerade 
till grupper där barn med regleringsproblem var be-
kymret. Det finns flera exempel på psykologledda rik-
tade grupper som pågår sedan flera decennier. Det är 
här MBHV-psykologens kompetens kommer till bäst 
nytta hävdar de som lägger tyngdpunkten i det mer 
behandlande.

Kollegerna är klara över när föräldrautbildning har 
fungerat som bäst. Tydligt (och lite defensivt) uttryckt:

”När den finns!” ”Det är när landstingen ser till att föräld-
rautbildningen är en självklar och oantastlig del i MHVs och 
BHVs verksamhet, där grupperna börjar på MVC med båda de blivande föräldrarna 
som ibland kan dela upp sig när de talar om förändringar i parrelationen och samver-
kan som föräldrar”. 

De anger också att ”... multikulturella grupper och flergångsföräldrar breddar erfa-
renhetsbasen och möjligheterna att knyta kontakter med människor i samma belägen-
het”. Det är en tillgång med personal som ”... är lyhörd och ger föräldrar initia-
tiv att ventilera sina funderingar och behov och samtidigt ansvarar for alla angelägna 
frågor”. Det är viktigt ”… att se det generella, att här handlar det om människor – 
inte patienter”. Man skiljer mellan föräldrauppgiften och professionella förhåll-
ningssätt visavi barn. 

Med en öppen stämning, träffar på sen eftermiddagstid i slutet av veckan, är det 
optimalt. Å andra sidan upprepas ”… ständig risk för nedläggning – skälet som all-
tid – resursbrist …”.  Man talar om dåliga organisatoriska förutsättningar, brist 
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på riktlinjer, att föräldrautbildning glöms bort vid upphandlingar, om pres-
sad, ibland ny, outbildad personal och stor okunnighet på många nivåer i orga-
nisationen. ”Det hänger på gruppledarens sätt att vara, intresse och förutsättningar”, 

”Man tappar mycket när man ska följa ett kursliknande program” menar många, ”med 
inhoppare (inbjudna gäster) blir det ofta generellt prat om ofarliga saker …” i stället 
för om exempelvis relationer i familjen och hur de kan utvecklas. 

Hur innehållet utvecklats över tid är svårt att överblicka tycker många. Barns 
sömn och föräldrars strävan att utveckla sitt föräldraskap bär över tid men tar 
sig nya uttryck. Att få ihop barn, familjeliv, arbete, personlig utveckling och 
karriär gäller idag, ”Föräldrar är pålästa, vill ha verktyg och quick-fix”. 

70-talets uttryck: ”… det är rimligt att hinna med att försörja sig, ta hand om bar-
nen, försöka få sova och emellanåt träffa släkt och andra småbarnsfamiljer under små-
barnsåren …” framkallar lite sneda leenden – men idén kanske inte är så dum … 

I föräldrautbildningens början talade man mycket om barnet, sin längtan ef-
ter det, dess utveckling, behov och föräldraansvaret. Nu hör man mer om för-
äldrars behov kontra barns behov, om beroende, autonomi och affektreglering, 
men också föräldrars ambition att ”göra rätt”, ”anknyta rätt”. Under senare 
år har flera kolleger varit engagerade i introduktion av samspels- och anknyt-
ningsorienterade program, företrädesvis ”Vägledande samspel” (Hundeide 
2001). Med familjer från andra länder och kulturer blir det mycket tal om social 
utsatthet, flyktingskap och trauman. Där behöver man aktivt styra in på föräld-
ra-barnfrågor. När våld och missbruk präglar familjer är också barnens behov 
långt ner på agendan och måste lyftas. Hbtq-föräldrar har under åren snabbt 
smält in i grupperna genom att de delar belägenhet och har samma frågor som 
alla andra föräldrar. Forskning visar att frågorna är likartade över tid (Rydén, 
2004). Alla tycks genom åren ha behov av att på något sätt hantera konflikten 
mellan ideal och verklighet.

Samhället och föräldrautbildningen

På samhällsplanet blev föräldrautbildningen en angelägen fråga. Att den be-
hövde utvecklas slogs fast (SoS, Allmänna råd 1981:4). Hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:783) kom med krav på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 
De stora frågorna, om att få kunskap om föräldrautbildningens räckvidd och 
framför allt måluppfyllnad, fick en ännu tänkvärd problematisering (Lager-
berg, 1983). Med tiden började föräldrar också skaffa sig stöd via internet utöver 
böcker. Pappagrupper, ofta organiserade utanför MHV och BHV, etablerades.

Förväntningar och besvikelser uttrycktes i riksdagsmotioner och samhälls-
debatt vilket resulterade i utredningar, basprogram och konferenser16. Man 
konstaterade en uttunning av gruppverksamheten, förskjutning till medicin-
ska och fysiska frågor på bekostnad av relationsorientering och psykosocialt 
fokus. Flera professioner dikterade behovet av riktad föräldrautbildning. An-
svaret övergick helt till de centrala MHV- och BHV- enheterna i landstingen17.  

  16 Skydda skyddsnätet, (SoS, 1992), Hälsovård före, under och efter graviditet. (SoS-rapport 1996:7), Socialstyrelsen
 Kartläggningen Stöd i föräldraskapet, Ds 1997:6, Socialdepartementet
 17 Där MBHV-psykolog med samordningsansvar oftast ingår
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18 WHO, Ottawa Charter for Health Promotion 1986
19 Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161 s. 43)
20 1997 års utredning efterföljdes av ett regeringsuppdrag först 2001
21 From denna tidpunkt inräknas ej strukturella åtgärder i föräldrastöd
22 Innebörden av ”verklig nytta” blev att föräldrastödet skulle vara evidensbaserat
23 Med program avses en strukturerad, ofta manualbaserad, metod med teoriförankrade, fast ingående komponenter
24 Dessa tre begrepp används ofta synonymt på missvisande sätt, såväl i publikationer som i diskussioner

I den nya utredningen (SOU 1997:161) skulle huvudsakligen föräldrautbild-
ning under förskole- och skoltiden utvecklas där psykologer från dessa arenor 
var självklara experter. 

Debattörer med erfarenheter från arbete med samhällets mest utsatta fick stort 
utrymme att uttala sig, forskarsamhället tillfrågades inte alls. Mest högljudd 
var förväntan på att föräldrautbildningen skulle ha en specifikt indikerad ef-
fekt; den skulle vara utformad så att vi inte skulle behöva se dåtidens värstingar 
i framtiden. Forskningsrönen och debattinnehållet var delvis diametrala (jmf 
Johansson, 2004, 2007). Föräldrautbildningens och MBHVs hälsopromo-
tiva syften förbleknade. Märkligt nog, för ”empowerment”-begreppet låg i ti-
den18. Dess grundsyn är att individen själv har kraft att söka den information 
och kunskap hon/han behöver samt är kapabel att ta kontrollen över sin situa-
tion. När betänkandet kom skrev man: ” Föräldragruppernas diskussion bör bland  
annat bygga på föräldrarnas egna frågor och intressen. Experter och specialister ska fin-
nas till hands när föräldrar frågar efter deras kompetens och stöd”19.

Föräldrautbildning som begrepp blev härmed inte längre förenligt med detta 
synsätt. I stället föreslogs ”Stöd i föräldraskapet” som också blev betänkandets 
namn. Begreppet avsåg innefatta alla samhällets insatser för att främja föräldra-
skapet. Utredningen föreslog även att ansvaret för föräldraskapet skulle flyt-
tas från Socialstyrelsen till Statens folkhälsoinstitut, då man ansåg föräldra-
stöd vara kopplat till hälsa. Samverkanseran var kommen. Föräldrastöd efter 
tiden kring barnets födelse skulle beröra aktörer från landsting, skola och soci-
altjänst och inkludera institutioner på många olika nivåer.

Efter några års stiltje fick FHI 200120 regeringens uppdrag ”att samla in, analy-
sera och sprida kunskap om föräldrastöd av olika slag21 som kan utformas för att göra 
verklig nytta”22, ”En central fråga är hur erbjudandet till föräldrar ska se ut för att det 
ska nå alla de föräldrar som bör nås med stödet” (FHI 2004 sid, 30-31). En tanke-
väckande formulering, talar man om alla eller om vissa?

Ett tilläggsuppdrag kom. Allt föräldrastöd skulle inkluderas i rapporten 
”Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former för föräldrastöd” (Ibid). I den 
fastslogs några problem inom MBHVs föräldrastöd: svårigheter att nå upp-
ställda mål och hålla samman grupperna från MHV till BVH, oklarhet om 
långtidseffekter, att stödet var avpassat för mödrar och mer utbildade föräld-
rar samt svårigheter att nå mindre socialt gynnade grupper liksom personer 
av utomnordisk härkomst. Där presenterades RCT-studier och där framhölls 
program23, verksamheter och metoder24 med tveksam relevans för den svenska 
målgruppen. FHI rekommenderade att kommunerna skulle samordna all för-
äldrastödsverksamhet, inklusive den som erbjudits inom MHV och BHV. 
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MHVs och BHVs hittillsvarande föräld-
rastöd var mycket ofullständigt beskrivet 
och analyserat i rapporten. Trots påstöt-
ningar togs kunnandet hos de föräldra-
stödserfarna professionerna ej tillvara. Där-
för togs ett gemensamt initiativ till ”Tidigt  
föräldrastöd – en fördjupad beskrivning 
och analys av det tidiga föräldrastödet inom 
MBHV” (2007), av FHI ursprungligen 
tänkt att bli Föräldra stöd 2.0. 

MHVs och BHVs föräldrastöds insatser  
togs även upp i en del utredningar25, se-
nare också hos SKL inför ”Modell områdes -
projektet” (SKL, 2009). Merparten ba serades 
på Psykiatriutredningens preventionsför-
slag26. Anmärkningsvärt är att MHVs och 
BHVs verksamhet i dessa sammanhang be-
skrivs utan att dess egna företrädare medver-
kar eller tillfrågas. Vår egen profession om-
nämns i huvudsak som en utredningsresurs. 

”Nya verktyg för föräldrar” välkomnades men kom också att skapa debatt, 
protester och krav på åtgärder. Debatten kretsade kring struktur och innehåll, 
det vetenskapliga urvalet, teoriförankring, evidens och tyckande. Teorier för-
enklades, schematiserades och manualiserades, befintliga programinnehåll 
togs för givna. I de föreslagna programmen förekom kränkande inslag i strid 
med barnkonventionen, kulturella skillnader i barnuppfost ran beaktades inte. 
Etik och föräldrasyn diskuterades knapphändigt och negligerades i den vidare 
texten och i förslagen, något som föräldrastödserfarna såg som remarkabelt och 
ytterst allvarligt.

Delar av detta fick till följd att regeringen gav Barnombudsmannen i upp-
drag att ta fram ett föräldramaterial med utgångspunkt i barns rättigheter (BO 
2011). Nya program för små barn som bygger på barnkonventionen utveckla-
des27. Diskussioner om begreppen ignorering och time-out ledde till ett förtyd-
ligande på FHI:s hemsida. I de enskilda programmen har begreppen bytts ut 

– oklart med vilken effekt. I de kanske mest omtalade ”Nanny”-tv-programmen 
brukas ignorering och time-out flitigt (Dahlstedt, elektr.). Med bildens kraft 
har de troligen haft störst inverkan på gemene man och består oförändrade. 

Örebro universitet (ÖU) som tidigt profilerat sig i föräldrastödsfrågor och Sta-
tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick senare olika uppdrag där 
evidensfrågan belystes till en del. Från ÖU konstaterades att program för riktat 
bruk har låg relevans för föräldrars upplevelse av stöd (Stattin, 2012:1). SBUs 
litteraturöversikt (2010) belyste utöver effekt evidensbegreppet (s. 343 ff.), etik, 
genus, föräldrasyn och kränkningar (kap 6). Man fann några program som är 
intressanta att gå vidare med, dock inget för universellt bruk.

TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD 
 – en fördjupad beskrivning och analys  

av det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården

Dokument sammanställt av representanter för: 
 
Svenska barnmorskeförbundet 
Svensk förening för obstetrik och gynekologi 
Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
Riksföreningen för barnsjuksköterskor 
Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas yrkesförening
Svenska Barnläkarföreningen 

verksamma inom Mödra- och Barnhälsovården 

November 2007

25 Bl.a.Källan till en chans – Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81) och  
Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och 
funktionshinder (SOU 2006:100)

26 Socialdepartementet 2003:09, Regeringskansliet PM 42:06
27 ABC, www.allabarnicentrum.se/subpage/bakgrund och Ömsesidig respekt, www.omsesidigrespekt.se/index.php
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Som svar på FHI:s förenklingar gav SFPH ut ”Ta föräldrar på allvar. Om för-
äldraskap och föräldrastöd” (2010) – med en mångfasetterad syn på föräldrar 
och deras funktion i samhället.

”Tidigt föräldrastöd” påtalade bland annat att det svenska föräldrastödet ej 
fanns kartlagt, att föräldrastöd i grupp behöver kvalitetssäkras avseende tids-
mässiga och organisatoriska förutsättningar samt gruppledarkompetens. Där 
underströks också behovet av att utveckla nya inhemska stödformer i grupp. 
Den integrerande funktionen betonades: ”föräldrastöd sker i varje möte”. Ett na-
tionellt utvecklings- och kompetenscentrum för föräldrastöd föreslogs liksom 
aktuella nationella styrdokument för MHV och BHV. Under arbetets gång 
konstaterades att de identifierade problemen med det svenska föräldrastödet 
(FHI 2004, s 151–154) har internationella motsvarigheter. ”Tidigt föräldra-
stöd”, som spreds via internet, kom att få betydelse för tänkandet inom MHV 
och BHV och för den nya föräldrastödsutredningens arbete. Föreningen med-
verkade bland annat i utredningens konferenser, internremissförfarande och i 
direktkontakter. 2009 framlades betänkandet ”Föräldrastöd – en vinst för alla. 
Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldra-
skap” (SOU 2008:131). Ett föräldrastöd ”som är bra för barnen, föräldrar vill ha 
det och det är en vinst för samhället” (Ibid, s. 23).

På trettio år har den tidigare breda socialpolitiska ansatsen för föräldrar döpts 
om till föräldrastöd och mer än någonsin blivit en utbildning mot givna mål 
där föräldraskapet än mer blivit ett redskap och en tydlig hälsoparameter.

”Alldeles vanliga föräldrar ska lära av metoder för föräldrar  
med problem för att bli alldeles vanliga föräldrar”28

Hur ser det ut idag?29

Aktiviteten är hög. FHI ansvarar för kunskapsspridning30 och har förmedlat 
stimulanspengar till verksamheter där program utprovas för svenska förhål-
landen. Projekten riktar sig mest till skolbarnsföräldrar. Universitet och hög-
skolor gör oberoende utvärderingar och studier. Samverkan är stor på alla plan, 
även inom Norden31 och på EU-nivå32. Ett fokus ligger vid implementering 
med moderna marknadsföringsmetoder. Kommunala föräldrastödssamord-
nare förordas, några har tillsatts med åtföljande effektivitetsvinster. Utöver ti-
digare introducerade program ingår nu även nyskapade inhemska varianter33 i 
det universella utbudet för småbarnsföräldrar. De bygger bland annat på barn-
konventionen, emotionell coachning, hantering av informationsöverflödet och 
frågor kring sömn och mat.

I MHVs föräldrastöd har tidigare principer, arbetsformer och mål helt el-
ler delvis kommit i skymundan liksom frågor som social profil eller avsedd 
effekt. Krav på mer förlossningsförberedelse har bland annat lett till enstaka 

28 Margareta Lundgren, journalist och MBHV-psykolog i Göteborg, har myntat uttrycket i ett debatt  inlägg ang. föräldrastöd
29 Avser sommaren 2013
30 Nationella/regionala konferenser, ”Uppslagsverk barn och unga”, ” Magasin föräldrastöd 1-3”, ”Dialogforum”
31 Deltagande i ett samnordiskt projekt i Nordens välfärdscenters regi; www.nordicwelfare.org/PageFiles/415/ 

Slutkonferens,%20presentationer/Kristin_Marklund.pdf 
32 www.eurochild.org
33 ABC, www.allabarnicentrum.se/subpage/bakgrund, Ömsesidig respekt, www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-

i-sverige/foraldradialog/oss-foraldrar-emellan/, Glädje och utmaningar; ett Oregoninspirerat förskoleprogram för små-
barnsföräldrar, www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/
foraldrastod/lokala-projekt/utvardering-och-utveckling/smabarnsforaldrar/
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katederföreläsningar, ofta i klinikregi, och nygamla ”instant”profylaxkurser 
(”Anna” i st.f. ”Signe”)34 jämte traditionella grupper. Bland dessa har olika 
typer identifierats: expertgrupp, ”frågelåda”,”samkväm med erfarenhetsstyrt ytligt 
småprat”, samt en ”bekräftande gruppmodell” som utgår från föräldrarnas frågor 
jämte adekvat information utifrån ett genusperspektiv, en modell som förordas 
av Hallgren (1997), gärna kompletterad med individuella samtal om diskus-
sionerna, då gruppdeltagare visar sig tolka ett och samma innehåll på olika 
sätt. Fokus på mer motiverade gruppledare, gruppdynamik, informations-
hanteringshjälp och inkluderande förhållningssätt betonas. Problembaserade 
approacher används, ibland med olika pedagogiska attribut. Man skapar meta-
forer för gruppledarroller som ”trädgårdsmästare” etc. Omfattande relations-
stödjande program tillfogas35 eller får ta det ordinarie föräldrastödets plats av 
prioriteringsskäl.

Erfarenheter från andra delar av världen är att föräldrastödet inte kan för-
medla den realistiska bild av födandets och föräldraskapets såväl praktiska som 
känslomässiga och sociala aspekter, som blivande föräldrar vill ha (jmf Cronin, 
2003, Choi et al., 2005) – en erfarenhet och diskussion som även vi hade på 
1970-talet. Vår slutsats var då att detta är och förblir en omöjlighet, men sam-
talen om dessa övergångshändelser i livet kan vara viktiga genom att fun gera 
som ”vaccinering”, en antecipatorisk rådgivning36. Nolan (1997) påtalar att 
stöd inför föräldraskapet måste utformas utifrån de blivande föräldrarnas egna 
livserfarenheter; som det är nu är innehållet i huvudsak definierat av professio-
nen. Kvinnor och män har inte själva formulerat sina kunskapsbehov. Det talas 
ibland om verksamheter av kvinnor, med kvinnor, för kvinnor.  Man frågar sig 

”Mamma, barn, var är karln ?” 37 och när får han ett eget tilltal? 

MHVs föräldrastöd i dess olika former behandlas intensivt på magister- och 
avhandlingsnivå och i projektform. Riktade verksamheter utifrån risk- och 
missbruk utgör nya föräldrastödsinsatser38 och riktade grupper för bland annat 
IVF-gravida och för föräldrar med erfarenheter av tidigare traumatisk förloss-
ning har tillkommit, ibland med syftet att få fler vaginala förlossningar. 

Man kan ana en vilsenhet kring hur man ska satsa och på 
vad. Behovet av förändring uttrycks klart från forskarhåll 
(Waldenström m fl., 2011). Gagnons (2004) metastudie ger 
inga säkra belägg för några insatser. Socialstyrelsen har i sin 
pågående kunskapsöversikt inte funnit några studier som kan 
utgöra grund för riktlinjer. Blå boken39 anger att förberedelse 
för förlossning och föräldraskap ska gälla med barnets hälsa 
och välfärd som yttersta mål.

Frågorna är inte enkla och inte minst begreppen kring uni-
versellt föräldrastöd är snåriga. Insatserna ska attrahera alla, 
inte peka ut någon och, nota bene, vara verksamma nog att 

34 Avser ”Annas profylax”, www.profylaxgruppen.se resp. Signe  Jansson, som infört och anpassat metoden i Sverige och 
fått ge namn åt ”Signekursen”, www.jordemor.se/index.phpoption=com_content&view=article&id=48&Itemid=60

35 PREP. Prevention and Relationship Enhancement Program. Jmf/www.apa.org/research/action/marital.aspx
36 Samtal eller råd kring händelser/skeenden, ofta av existentiell art, som den rådfrågande kommer att ställas inför.  

”Råden” kan te sig svårgripbara i förhand men upplevs ofta ”som ”hand i handske” när tillfället inträffar
37 Rubrik från en av våra genusorienterande konferenser. ”Mamma, barn, var är karln? – om män och fäder i vårt samhälle”
38 som MBHV-teamet i Haga (i Gbg), resursenhet för gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn
39 SFOG:s ARG-rapport nr 59, 2008. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv hälsa
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tillgodose ”de som bäst behöver” utan att ”skada” övriga. Koutakis (2012) tyd-
liggör kopplingen mellan hälsopromotion och universella ansatser när det gäl-
ler programval. Han konstaterar att inlärningsbaserade program inte är ända-
målsenliga som program för universellt bruk, där program har ett annat syfte, 
nämligen hälsopromotion. Det behövs olika former av kompletterande föräld-
rastöd för att kunna nå alla syften.

Tankar och reflektioner

När vi engagerat oss i föräldrastödet till gagn för de små barnen har frågor 
väckts som borde finnas på agendan. 

Hur kommer det sig att intentionerna i 1979 års föräldrastöd fått uttunnas och 
för skjutas och tidvis delvis upphöra, i synnerhet som det har status av en av riks-
dagen antagen proposition med noga angivna principer, mål och tidsmässiga, 
organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar? 

Varför talar vi inte om att de flesta nu aktuella föräldrastödprogram endast är 
ett sätt att via kunskap och övning försöka komma i närheten av vad merparten 
av föräldra-barn-par utvecklar helt automatiskt – inte ett tillskott som alla be-
höver? Varför är eventuell skada av föräldrastöd i praktiken en icke-fråga?

Hur kommer det sig att vi tror att det är brister hos det svenska föräldra-
stödet som gör att ”alla de föräldrar som bör nås med stödet” inte nås, och att 
vi därför måste introducera utländska program? Den frågan brottas man med 
världen över och där har de importerade programmen funnits länge … 

Varför tar vi inte till oss omvärldens syn på Sverige som ett föregångsland för 
barn och föräldrar och låter detta sporra till egen vidareutveckling i stället för 
att ängsligt bete oss som om vi missat något40? 

Varför har vi inte gett upp tanken på att alla människor är så lika att en enda 
stödform, Föräldrastödet med stort F, skulle kunna gynna alla?

Varför talar man så mycket om gränser och så lite om känslomässig tillgäng-
lighet och den oumbärliga uppgiften att ta hand om barns svåra känslor? Om 
omsorgssystemets och anknytningsprocessens förelöpare?

Och slutligen, hur tänker vi oss få kunskap om hur föräldrastöd fungerar/
icke fungerar med ensidig satsning på RCT-studier? 

Själva undrar vi vad man kunnat uppnå om föräldrastödet fullt ut fått ut-
vecklas som det var tänkt.

I det brittiska ”Sure Start”-programmet som helt utformats på evidens-
baserad forskning och praktik drogs under 2000-talet följande slutsats:  

”Man får konstatera att komplikationerna med att skapa och forska på föräldrastöd och 
få effekter på psykisk hälsa inte har uppmärksammats och tolkats tillräckligt väl för att 
överbrygga missförstånd och okritisk tilltro. Frågorna måste problematiseras kontinuer-
ligt och den diskussionen är värdefull att följa, till gagn för en ’bättre’ bästa kunskap”41. 
 En sådan diskussion för en ”bättre” bästa kunskap vore angelägen även hos oss.

40 Jmf Barlow, 2006 och Young-Bruehl, 2012
41 Barett H. Evaluating Evaluations. Evaluating recent evaluations of Sure Start, Home-Start and Primary Age Learning Study. 

Research & Policy for the Real World. Family and Parenting Institute. Citatet härrör från en tidigare elektronisk publikation. 
Resonemanget finns vidareutvecklat i http://familyandparenting.web-platform.net/Filestore/Documents/publications/
FPI_Eval_Hi_(2).pdf Här i översättning av författarna
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Varje ny föräldrastödsutredning har slagit fast att föräldraskapet har blivit 
svårare, så svårt att det inte kan utvecklas och genomföras av egen kraft. El-
ler gick det bra förr men inte nu? I så fall, ska man då enbart individualisera 
problemet? Har föräldrastödet gått från att vara en samhällsstruktur till en 
individuell fråga: ”Är jag en bra förälder?” Gått från att vara en övergripande 
fråga i samhället om barns och familjers livsvillkor till en uppgift för en föräld-
racoach? Fokus idag är på det tidiga samspelet i föräldra-barnrelationen. De 
samhälleliga förutsättningarna blir långt mer perifera än barns och föräldrars 
egenskaper, personlighet och hälsa. För blivande och nyblivna föräldrar tycks 
det råda två synsätt att förhålla sig till, ett som litar till föräldrars ansvarsta-
gande, omdöme och goda vilja42 och deras möjlighet att ömsesidigt stödja var-
andra. Man löser svårigheter på egen hand eller tar hjälp av andra i en huma-
nitär anda. Ett andra synsätt är att föräldrar måste utbildas och få kunskap i 
organiserad form där mer rationella, hälsomässiga, samhällsekonomiska och 
privata vinster tonar fram. Denna kommersiella del av föräldrastödet i form 
av en reell marknad (Halfon, 2002) som vuxit fram, där aktörerna ges tillgång 
även till offentliga arenor, är föga uppmärksammad. Det handlar om mycket 
stora belopp bara i Sverige43. Några alternativ till detta fenomen kommer från 
SBU: ”betydande nationella resurser läggs idag på program vars effekter vi vet mycket 
litet om. Det vore rimligt att en del av dessa resurser öronmärktes till nationellt samord-
nade randomiserade studier” eller ”i stället för att lägga pengar på ineffektiva metoder 
satsa på strukturella åtgärder” (SBU 2010, s. 30).

Fonagy (2004, s. 433) framhåller: ”Om kända men ineffektiva program/metoder 
implementeras uppstår svårigheter för implementering av mer effektiva metoder i ett 
senare skede. Det är en betydande risk att man bygger upp en ’immunitet’ hos såväl be-
slutsfattare som föräldrar och gruppledare genom att ge ’subclinical dosis’ som har liten 
betydelse på generell nivå”(i författarnas översättning).

Slutord

Under det senaste decenniet har forskningen om och kring föräldrastöd ökat 
förståelsen för att det är en komplex fråga. Evidens blev en garant och nära nog 
ett modeord och man kan fråga sig varför man så okritiskt har tagit över evi-
densresonemanget i detta sammanhang (jmf Leff, 2002). Det tycks ju mer bero 
på graden av det problem som föräldern (och barnet) har, relationen till den 
som leder programmet, om föräldern har gjort något för att ändra situationen, 
delat den med någon, blivit avlastad och avbördad än vilket program som er-
bjudits. Och av att föräldern har ett reellt problem, inte information om att ett 
problem kan dyka upp. Av att föräldrar kan känna att de kan se och nyttja sina 
resurser, förändras till det positiva i synen på sina barn, på partnern och inte 
minst synen på sig själva (jmf Stattin, 2012). MBHV-psykologernas kompe-
tens och halvsekellånga engagemang på föräldrastödsarenan har haft bäring på 
många nivåer. Vi har inte alltid nått ända fram men våra sammantagna kunska-
per och erfarenheter talar för att vårt aktiva bidrag har stor relevans nu liksom 
tidigare (jmf Nelson & Mann, 2011).

 42 Samhällets grundantagande
 43 Dialogforum 2011
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Idag handlar det om att kunna bidra till ett aktuellt, kunskapsförankrat44 
och medvetet förhållningssätt45 hos MBHVs alla professioner där man beaktar 
de ständigt växande rönen kring föräldrablivande och föräldraskap, de späda 
och små barnens psykologi, de växande neuropsykobiologiska implikationerna, 
graviditetstidens hälsopotential och den speciella hänsyn man behöver ta till 
målgrupperna på de folkhälsoarenor som MHV och BHV utgör. Genom att få 
till stånd ett välgrundat och integrerat förhållningssätt hos professionen kan vi 
därigenom på ett psykoedukativt avpassat sätt, individuellt eller i grupp, bidra 
till gynnsammare förhållanden mellan föräldrar och föräldrar och barn. Detta 
utan att behöva riskera att programmens kognitiva prägel skapar ett häm-
mande ”filter” dem emellan. Effekterna på barns hälsa och välfärd av hembe-
sök, där kontinuiteten och förhållningssättet är det bärande, vilket visats i flera 
studier (jmf Olds, 2007, och Eckenrode et al., 2010), kanske kan inspirera till 
satsningar i denna riktning.

Ett medvetet förhållningssätt har en mängd poänger och en huvudsaklig 
nackdel, nämligen svårigheten att renodla orsak – verkan jämfört med struk-
turerade program. Knäckfrågan är: ska utvärderbarheten få styra över ”bästa 
kunskap”? Föräldrastöd har, med rätta, kommit för att stanna. Det är på ett 
sätt avhängigt tidsanda och rådande sammanhang, på ett annat berör det eviga 
frågor. Därmed behöver det såväl värnas som utvecklas. De svenska förutsätt-
ningarna – närhet till och stort förtroende hos målgruppen, intresserade barn-
morskor och BVC-sjuksköterskor, lärosätenas engagemang och allt vi lärt oss 
hittills – på gott och ont – borde vara optimala förutsättningar för ett kraft-
fullt fortsatt utvecklingsarbete av föräldrastöd under denna tid i livet. Förhopp-
ningen är att föräldrar i detta alltid ska mötas av budskapet att föräldraskapet 
är glädjerikt och möjligt! Förvisso en utmaning, men också en chans till positiv 
utveckling, i ett samhälle som främjar och ger förutsättningar för ett gott för-
äldraskap, med ett brett utbud av stöd och insatser vid behov på olika nivåer.

Vi kan inte ”fastna i metoder” vi måste se till barns och föräldrars kraft och 
till deras livsvillkor46.
 

44 Bl.a. byggt på delvis samma innehåll som finns i olika program
45 jmf Cook, Dickens & Fathalla, 2003, Köhler & Reuter, 2012, Rydén, 2004, s. 54–55
46 jmf det aktuella framhållandet av ”advocacy”, t. ex i ”Etik i socialt arbete, Etisk kod för socialarbetare” Akademikerförbun-

det SSR, 2006
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Konsultation – en metod i folkhälsoarbetet
Birgitta Rydén Birgitta Toomingas

Psykologernas arbete inom mödra- och barnhälsovård går till stor del ut på 
att via lämpliga tillvägagångssätt bistå den ordinarie personalen med stöd och 
kunskaper. På så sätt når man indirekt 100 % av målgruppen, blivande för-
äldrar, föräldrar och barn, med hälsofrämjande och preventiva åtgärder från 
ett psykosocialt perspektiv. Merparten av detta personalinriktade arbete ut-
görs av psykosocial mentalhälsokonsultation1, avpassad för MHV och BHV, ett ar-
betssätt som i vårt land utformades inom ”Haningeprojektet” (Gustafsson &  
Kaplan-Goldman, 1980). Det var ett omfattande metodutvecklingsprojekt i en 
tid då vikten av ett psykosocialt arbetssätt ofta påtalades.

Den för tiden aktuella forskningen uppmärksammade betydande anpass-
nings- och omställningskrav i den utvecklingskris som graviditetstiden, för-
lossningen och det nyblivna föräldraskapet innebär. Slutsatsen i projektet var 
att det behövdes psykosocialt förebyggande och stödjande insatser med MVC och 
BVC som arenor och med den ordinarie personalen som huvudpersoner. Dessa antogs 
behöva och uttryckte själva behov av fördjupade insikter om omställningspro-
cesserna, om föräldra-barnrelationer och om interaktionen familj – samhälle. 
Arbetet kom därför att utformas som fortbildning och konsultation, enskilt 
eller i grupp. Projektet kom att stå modell för personalinriktat arbete över hela 
landet (Gustafsson & Kaplan-Goldman, 1981). Konsultationen kom att för-
ankras i teorier från likartade insatser som bedrevs internationellt.

Vad är då konsultation? Guvå och Hylander (2012, s. 173) ger ett talande ex-
empel från förskolan, väl översättbart till MBHV: ”När det kommer någon utifrån 
med andra tankar ser jag barnet på ett nytt sätt och jag blir annorlunda mot honom och 
det gör att han beter sig på ett annorlunda sätt”. Genialt och enkelt – men förvisso 
ett resultat av en sammansatt och komplicerad process. Detta bistånd bygger på 
en genom åren utvecklad ”grundteori” med stöd i övergripande teoribildningar 
och förklaringsmodeller.

Mental Health Consultation blev känt i samband med mentalhälsoreformen 
i USA 1963: “Community Mental Health Act”. En av arkitekterna bakom 
denna var Gerald Caplan, barnpsykiater och psykoanalytiker, professor vid 
Harvard University, med ett djupt samhällsengagemang och med en orubblig 
tro på möjligheter att förebygga psykisk ohälsa. I “The Theory and Practice 
of Mental Health Consultation” (1970) beskrev Caplan tillvägagångssättet vid 
konsultation med en teoretisk förankring i en humanistisk och psykodynamisk 
människosyn. Hans grundtanke var att den psykologiska kompetens som finns 
hos erfarna psykiatriker och psykologer skulle behöva förmedlas till vårdgivare, 

1 Fortsättningsvis benämnd konsultation
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 pedagoger och socialarbetare för ett mer kompetent 
omhändertagande av människor med olika svårighe-
ter, orsakade av psykologiska och sociala omständig-
heter, speciellt i krissituationer.

Vi var flera psykologer som vid upprepade tillfällen 
under 1970-talet hade förmånen att delta vid Caplans 
seminarier i Stockholm, i Svenska föreningen för psy-
kisk hälsas (SFPH) regi. Hans pedagogiska förmåga 
och tydlighet lade grunden till vår egen utbildning 
och inskolning i konsultrollen inom MBHV. Caplan 
skriver:”… a process of interaction between two professional 
persons, the consultant who is a specialist, and the consultee, 
who invokes the consultants help in regard to a current work 
problem, with which he is having some difficulty, and which 

he has decided is within the other ś area of specialized competence” (Caplan, 1970  
s. 19). Han betonade att konsultationsinsatsen till personalen skulle vara accep-
terad och förankrad, helst avtalad, i arbetsledningen, som ansvarig för nödvän-
diga förutsättningar. Konsultanderna måste ha tillåtelse att delta, konsulten 
måste ha rätt och möjligheter att bedriva sitt arbete där och då.

Caplans ambition var att konsultanden skulle göra en bättre insats genom 
att få hjälp att förstå sina egna reaktioner när de stod inför svårigheter med kli-
enter. Konsultation bygger på ömsesidig respekt för varandras yrkeskunnande, 
på jämställdhet och dialog, den ene är inte förmer än den andre. För konsulten 
gäller att förmedla ett lyssnande med intresse och empati, ett förhållningssätt 
som förhoppningsvis kan förmedlas till konsultanden så att gynnande parallell-
processer uppstår (jmf Johnston & Brinamen, 2009,  s. 572).

Caplan utvecklade sitt metodiska tänkande till att även omfatta samarbetet 
inom verksamheter – här MHV och BHV – ofta i teamwork med olika yrkes-
kategorier. Detta benämnde han collaboration (1993). Den arbetsformen skil-
jer sig från konsultation främst genom att psykologen går in som expert med 
fullt eget ansvar för att bidra till lösningar och behandlingsplaner för enskilda 
barn, föräldrar, familjer, men utan konsultens möjlighet att välja fokus. Colla-
boration är väl tillämpbart inom MBHV där psykologen har dubbla uppdrag 
som både konsult och kliniker och på många håll ingår i det lokala arbetslaget. 
Vid collaboration handlar det oftast om samarbete kring ett enskilt kliniskt 
ärende som, ofta återkommande, diskuteras vid teamkonferenser där psykolo-
gens kunnande läggs till den medicinska kompetensen för att planera för ett så 
gott resultat som möjligt för barnet och familjen. I detta sammanhang har inte 
övriga teammedlemmar friheten att välja om de vill acceptera eller förkasta 
psykologens synpunkter som är fallet i konsultation. Collaboration kan även 
innebära att psykologen gör direkta klientinsatser.

I den diskussion kring konsultation som råder mellan konsulter inom olika 
verksamheter och organisationer förekommer en uttalat ”renlärig” linje. Den 
säger att man som psykolog med konsultationsuppdrag inte kan tillhöra 

GERALD CAPLAN
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samma organisation som dem man är konsult åt. Organisationers uppbyggnad 
och konsulters tillhörighet har stor betydelse för möjligheterna att få till stånd 
bärande konsultationsprocesser. Som konsult gäller det dock att förhålla sig till 
förutsättningarna, snarare än att betrakta teorier som ”ogiltiga” och arbetsfor-
mer som omöjliga. 

Vissa konstellationer kan vara problematiska som när konsult och konsul-
tander har samma chef, och för att komplicera det ytterligare, när denne chef 
ibland även ingår i konsultationsgruppen. Möjligheten till det fria samtalet 
bland konsultanderna begränsas i sådana fall. Det kan även uppstå problem om 
olika chefsnivåer saknas eller är diffusa, vem ska man då vända sig till om nå-
got inte fungerar som avsetts? (Jmf Gustafsson, 2004.) Ur ett annat perspektiv 
kan ett mer ortodoxt synsätt få till följd att området blir mindre beforskat inom 
verksamheter där man anses arbeta mindre renlärigt.

Inom MHV och BHV som ständigt möter nya människor – gravida, föräld-
rar och barn – ser arbetet annorlunda ut än exempelvis i skolan och förskolan. 
Konsultanderna har sällan en daglig direktkontakt med de blivande föräld-
rarna eller familjerna. De har inte heller samma typ av eget bidrag och ansvar i 
relationen. Målet för konsultationen inom förskola och skola är huvudsakligen 
att återställa och vidmakthålla professionaliteten medan det inom hälsovården 
dessutom gäller en mer kontinuerlig professionsutveckling. 

Med utgångspunkt i MBHV-psykologens dubbla uppdrag avslutas ofta varje 
konsultationsärende med att man kommer överens om att konsultanden ut-
forskar frågan vidare och/eller fortsätter kontakten med föräldern, med konsul-
tens och konsultationsgruppens fortsatta stöd. Man kan också tillsammans se 
att svårigheter ligger på en sådan nivå att de rimligen inte kan klaras av inom 
ramen för BVC-sjuksköterskans eller barnmorskans psykosociala arbete. För 
dessa barn och föräldrar krävs gemensam planering, tvärprofessionellt samar-
bete eller vidare hänvisning.

Detta får till följd att MBHV-psykologen behöver kunna 
växla mellan konsultation och collaboration – en grannlaga 
uppgift om kräver stor medvetenhet om prioriteringar, ni-
våer, uppdrag och en tydlighet för att konsultationen inte 
ska glida ut i överkrav eller i ett ensidigt överlämnande av 
ärenden. Inga Gustafsson säger i intervju 2012: ”Det finns 
ett mångfaldstänkande där olika arbetsmetoder kan samsas 
bara man vet vilken hatt man har på sig vid varje tillfälle: 
den pedagogiska hatten vid konsultation och den kliniska 
hatten vid collaboration”.

Allteftersom konsultationsteorin har utvecklats, mest 
inom pedagogiska och organisationsteoretiska samman-
hang, har det tillkommit en betydligt större medvetenhet 
om hur organisatoriska förhållanden inverkar och samspe-
lar både på individ- och gruppnivå (jmf Boalt-Boëthius & 



98

Konsul tat ion – en metod i  fo lkhälsoarbetet

Jern, 1996). Nya aspekter på metodiken och själva processen har utvecklats, vil-
ket beskrivs av bland andra Ekenbark (1995) och Guvå och Hylander (2012). 
Denna utvidgning av teorin kring konsultation både underlättar, förtydligar 
och komplicerar i vårt konsultativa arbete. Teorier kan ju betraktas som san-
ningar, som modeller eller mer pragmatiskt som verktygslådor ur vilka olika 
aspekter kan tas fram beroende på vilka utgångspunkter och mål som gäller 
och hur förutsättningarna ser ut. Sådana val får olika följder på kort och lång 
sikt, något som vi psykologer behöver försöka överblicka (jmf Dahlgren, 2008).

Elisabeth Tullhage (2010) skriver i sin studie om konsultation och teamar-
bete inom MBHV: ”Min slutsats är att vi behöver uppvärdera det arbete vi gör som 
konsulter inom mödra- och barnhälsovården. Sjuksköterskorna och barnmorskorna är 
nöjda med psykologernas arbete. Men vi behöver tänka teoretiskt igenom vad det är vi 
gör, formulera vår tysta kunskap i ord”.

Teoriskapande är ju en ständig process där MBHV-psykologer förhoppnings-
vis med tiden kommer att bidra i högre utsträckning även inom detta område. 
Utöver ett teoretiskt stöd per se, är psykologernas tillgång till relevant utbild-
ning inom området en förutsättning för MBHVs hälsofrämjande och förebyg-
gande arbete. Verksamheternas ursprungliga tilldelning av psykologtjänster 
med en mycket hög andel personal, föräldrar och barn grundade sig på att häl-
sofrämjande och förebyggande arbete skulle vara den centrala arbetsuppgiften. 
Ligger tyngdpunkten i arbetet vid utredande och behandlande insatser krävs 
en annan personaltäthet. 

Sedan början av 1980-talet har vi haft konsultutbildningar på olika håll i 
landet, ofta tillsammans med psykologer inom skola och förskola, något som 
uppskattats. För möjlighet till en större djuplodning i sådant som är relevant för 
våra utgångspunkter ser man även gärna utbildningar som riktar sig direkt till 
MBHV-psykologer.

Konsultationskunnande har även god bäring i föräldrakontakter. ”Föräld-
rakonsultation” – föräldrar konsulterar MBHV-psykologen – är en insats som 
har utvecklats och blivit omfattande. Metodiken är hälsofrämjande i det att 
föräldrarna betraktas som jämställda, viktiga och kompetenta. Erfarenheten 
visar att de problem som föräldrar formulerar nästan alltid löser sig relativt 
snabbt. Föräldrar uttrycker ofta en förvåning över att de själva tilltros så mycket 
av psykologen, att de räknas med. Förälderns ofta orealistiska oro brukar avta, 
självtillit, lust och glädje ökar och man ser sitt barn mer ur barnets eget per-
spektiv. Föräldrar reflekterar över sina antaganden och handlingssätt, tar mer 
överlagda beslut och vågar pröva alternativ eller avvakta och lita till att barnet 
visar vägen. Det är en erfarenhet som föräldrar har med sig även då kontakten 
avslutats. Föräldrakonsultation är ett effektivt föräldrastöd, ofta med mycket 
kortvariga kontakter. 
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Pionjärernas synpunkter på konsultationsinsatsen2

”Konsultationen är kärnan i vårt arbete ”
”Det är en intressant men svår arbetsuppgift”

Uppgiften kräver erfarenhet både hos psykologen som konsult och hos den 
medicinska personalen som konsultander. Flera kolleger påtalar behovet av 
fortbildning i konsultationsmetodik och handledning för att få den säkerhet 
och kunskap i rollen som är så väsentlig för att skapa en trygg atmosfär och 
struktur i arbetssituationen med den medicinskt utbildade personalen. 

För att konsultationen skall bli effektiv och eftertraktad av personalen be-
hövs arbetsledningens stöd och intresse. Som ett exempel nämns Hallands läns 
landsting där arbetsledningen tog initiativ till kontinuerlig gruppkonsultation 
i samråd med den i början av 1970-talet nyanställde BHV-psykologen. En ut-
värdering gjordes efter ett års verksamhet. Resultatet återfördes till grupperna 
och diskuterades tillsammans med psykologen. Denna form av fokusering på 
konsultationsarbetet medförde att verksamheten fick bestå som en självklar re-
surs för MBHVs personal under flera årtionden. De flesta pionjärerna hade inte 
självklart stöd och förankring hos överordnade utan fick själva initiera grupper 
med sjuksköterskor, så småningom barnmorskor och i vissa fall även läkarna 
vid MVC och BVC, för att pröva ut vägar för en fungerande konsultation.

Motståndet hos personalen kunde från början vara mycket starkt: ”Det var tungt 
att få in konsultationen i personalgrupperna som en självklar del i arbetet”.

Psykologerna var en ny och främmande yrkesgrupp i den medicinska orga-
nisationen och vissa sjuksköterskor kände sig tvingade att delta i dessa grupper. 
En del kände sig obekväma i en för dem ovan gruppsituation, och några menade 
att det var svårt att avsätta tid för ett arbetsmoment som man inte såg poängen 
med. Det fanns en okunskap om vad det var för mening med konsultation och 
det fanns inte sällan svårigheter att formulera sig kring en frågeställning. 

”... men andra hade sällan något att ta upp. Vår rädsla för konflikter kan nog ha hin-
drat oss att lösa detta konstruktivt. Vi hade själva ingen handledning förrän i mitten 
av 80-talet”

Det var tydligt att trygghet i personalgruppen var viktig, liksom säkerhet i 
den egna professionen som BVC-sjuksköterska eller barnmorska. Långa geo-
grafiska avstånd gjorde att den ofta ensamma psykologen hade svårt att få till 
tider så regelbundet att man kunde tala om en gruppkonsultationsprocess. Det 
blev oftast fråga om glesa möten för individuell konsultation med en ensam 
sjuksköterska på en avlägsen ort.

Konsultationen har utvecklats och flera menar att den viktigaste arbetsuppgif-
ten är att få till stånd fungerande konsultationstillfällen med personalen; ”All-
tid viktigast av allt. Prioritet 1 i tidsplanering. Personalen blev beroende! Positivt! Av-
görande betydelse för kunskapsgivande och trygghetskapande i BVC/MVC-personalens 
yrkesroll”.

2 Följande avsnitt bygger på enkätsvaren från pionjärer resp. nu verksamma kolleger
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Psykologerna har förkovrat sig genom egen fortbildning och handledning i 
konsultationsmetodik. På flera håll startade psykologen sin verksamhet med att 
anordna fortbildningsgrupper för sjuksköterskorna, ofta kring psykologiska, 
lokalt angelägna teman. Dessa träffar fick så småningom alltmer karaktär av 
konsultation, i så motto att sjuksköterskorna använde sig av tiden med psyko-
logen för sina behov av ökad kunskap om och förståelse för en speciell gravid 
kvinna, ett spädbarn eller en familj. Ett sätt att utveckla det personalinriktade 
arbetet var att markera ett frivilligt deltagande och erbjuda personalen tider för 
gruppträffar kring ett aktuellt tema.

Inom MVC och BVC, dit ständigt ”nya” blivande föräldrar och föräldrar 
med nyfödda och små barn kommer, finns behov av psykologisk kunskap och 
teori att omsätta till konstruktiva förhållningssätt. Psykologerna har själva 
utvecklats i konsultrollen från att ha varit alltför pådrivande och ansvarsta-
gande till att alltmer kunna förmedla tilltro till personalens egen kompetens 
och resurser och med tiden även fått allt större kunskap om konsultandernas 
yrkesroller.

Den jämställda dialogen, ett av konsultationens kän-
netecken, har blivit till god hjälp i det ständigt pågående 
förändringsarbetet till följd av nya ”synsätt och pålagor” 
från olika statliga myndigheter och från landstingen cen-
tralt. Den har även relevans vid implementering, i ter-
mer av förståelse och integrering av all den nya kunskap 
som forskning om psykisk hälsa/ohälsa, barnafödande, 
spädbarn och anknytning bidrar med på central MBHV- 
enhetsnivå. Flera kolleger nämner också hur konsulta-
tionskunnandet varit till hjälp vid samverkan med när-
liggande organisationer som BB, neonatalavdelning och 
socialtjänst när dessa har efterfrågat MBHV-psykologens 
kompetens3.

Parallellt med konsultationen utvecklades teamkonferensen, hälsovårds-
konferensen. Som teammedlem deltog man i diskussionen kring förslag till åt-
gärder för ett barn eller en familj. Kollegerna understryker vikten av att vara 
medveten om vilka roller som gäller i samarbetet med den huvudsakligen 
medi  cinskt utbildade personalen; som medarbetare vid teamkonferensen och 
konsult vid konsultationstillfället. Likaså att de ofta fick ta konsultrollen under 
en teamkonferens. Det gällde att vara lyhörd, att snabbt kunna växla synsätt 
inför olika förslag till insats:, samarbete, individuell kontakt med psykologen 
eller hänvisning till annan instans, konsultinsats. Teamkonferensen kräver en 
ständig medvetenhet om sekretess eller informerat samtycke med barnet, för-
äldern, familjen. En svårighet som nämns var att få hela teamet samlat, framför 
allt att få med läkarna. Alla som arbetade vid MVC respektive BVC bjöds in till 
teamkonferensen.

3 Vanligtvis är dessa ej MBHV-psykologens konsultander
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Konsultation i ett nutida perspektiv
”Jag skulle vilja använda den metafor som så tydligt beskriver skillnaden mellan att 

vara skolpsykolog … till att arbeta som psykolog inom mödra- och barnhälsovården … 
I skolans värld fick jag både lägga ut rälsen och köra tåget, dvs. först tala om vad jag 
skulle kunna bidra med som psykolog och sedan utföra arbetet. När jag kom till MVC 
och BVC var det bara att köra tåget, sjuksköterskor och barnmorskor kunde ställa rätt 
frågor och remittera rätt gravida, föräldrar och barn”

De flesta av våra pionjärer har nog på tungan att säga: det skolpsykologen fick 
göra, det gjorde vi! Med denna väl lagda grund ser kollegerna av idag fortfa-
rande konsultation som ”ett självklart och viktigt instrument att öka personalens 
kunskaper”. Uppgiften beskrivs som ”ett enträget arbete att föra ut psykologisk kom-
petens; förebyggande arbete kommer inte alltid och knackar på, utan det gäller att ar-
beta offensivt, bjuda in och bjuda upp”.

När konsultationen sker kontinuerligt anger man att både konsultandens och 
konsultens kunskap ökar vilket stimulerar hälsofrämjande arbete, prevention 
och tidiga insatser. Konsultation erbjuds oftast regelbundet, vid inbokade tider 
i samtliga distrikt, till BVC-sjuksköterskor för sig och barnmorskor för sig, in-
dividuellt eller i grupp, eller till både BVC och MVC i blandade grupper. Från 
de flesta distrikten nämns att distriktsläkare, eller gynekolog respektive barn-
läkare vid MVC och BVC deltar. Det påtalas också att det numera är svårare att 
få med läkarna i såväl konsultation som på teamkonferenser, än det var under 
1980– 90-talen. Läkarna konsulterar däremot ofta psykologen spontant, sär-
skilt vid brydsamma akuta situationer. Planerad och inbokad telefonkonsulta-
tion är ett regelbundet arbetssätt när geografiska avstånd gör det svårt att få till 
sammanträffanden så ofta som är önskvärt. Psykologen anlitas även av andra 
samarbetspartners inom vårdkedjan MVC-BB-BVC, t.ex. kurator, BB-perso-
nal och personal inom neonatalvården. Barnmorskor på BB som arbetar med 
gravida förlossningsrädda kvinnor har i vissa fall också möjlighet att konsul-
tera MBHV-psykologen. Förskolepersonal nämns också. I dessa sammanhang 
finns stora skillnader i MBHV-psykologers uppdrag samt olika lokala förut-
sättningar och överenskommelser som reglerar möjligheterna.

Har personalens inställning till konsultation ändrats över tid?

Flera psykologer tycker sig ha märkt en utveckling hos konsultanderna från 
ett mer medicinskt åtgärdstänkande – till ett mera psykosocialt processinriktat 
tänkande.

”Medicinsk personal har utökat sina kunskaper om psykologisk påverkan och stäl-
ler mera frågor om välbefinnande än förr, … en attitydförändring hos personalen att 
ställa fler frågor om psykologiska och sociala faktorer och problem. Personalen visar en 
större öppenhet och förståelse för relationers betydelse för individen och för familjens 
välbefinnande” 

”När vi utbildade om förlossningsdepressioner fick jag ett svar av en BVC-sjuksköter-
ska att hon aldrig hade sett en förlossningsdepression på 25 år (och det hade hon säkert 
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inte, så lyhörd var hon inte), men ett sådant svar skulle vi aldrig få nu. Man är mycket 
mera införstådd med psykosociala svårigheter än man var från början, vilket också 
medfört att antalet remisser till oss ökat kraftigt, även om man (personalen) är be-
redd att ta en del själv”

”De som arbetar inom MVC och BVC är väldigt intresserade och duktiga. De blir 
mer och mer pålästa, de som varit med länge, men också de som kommer nya får med sig 
mer psykologisk kunskap från sin grundutbildning”

Några psykologer påpekar att de inte ser några positiva förändringar på grund 
av att byte av personal och omorganisationer som hindrar konsultationens ut-
veckling. I några av de 23 svaren sägs: ”Fluktuerar väldigt över tid. Just nu har vi 
en stor omorganisation och då påverkas alltid all form av samarbete/samverkan”.

”Man märker direkt då personalen är pressad och stressad, då upphör frågandet 
kring psykosociala frågor, egentligen helt adekvat, de säger själva att man ju inte kan 
fråga om det man inte har tid att hantera på ett vettigt sätt”

Förutsättningarna för fungerande konsultation är inte heller givna en gång för 
alla. 

”… jag ser en risk för att denna förankring (hos arbetsledningen) minskar då den är 
en ’färskvara’, dvs. man måste arbeta på relationerna till MVC/ BVC. Hos oss fortsät-
ter förankrandet och MVC/ BVC är mycket angelägna om både konsultationerna och 
vårt nära samarbete”

Har frågeställningarna förändrats?

Tidigare var det fler frågor kring föräldragrupper, nu är de fler kring individu-
ella barn och föräldrar. Förändringar i verksamheternas basprogram har haft 
inverkan på personalens frågeställningar. Kunskapsutveckling, fortbildning 
och frågor som är aktuella inom MBHV för tillfället – verksamheter där nya 
trender snabbt blir uppenbara – påverkar innehållet i konsultationerna liksom 
konsultandernas personliga erfarenheter och intresseområden. 

Vissa konsultationsträffar blir alltjämt ärendekonferenser med återkoppling 
av psykologens insatser till barn och föräldrar, bedömningar, utredningar eller 
behandlingar. Personalen kan även överlämna, ”remittera” muntligt till psy-
kologen efter att ha talat igenom en problematik kring en familj, ett barn, en 
förälder.

Det har skett en ansenlig fördjupning av personalens frågor. Det är inte 
längre fråga om rena ”ärendekonferenser”, snarare en samling kring hur man 
ska tillämpa och förhålla sig till psykologiska teorier och förklaringsmodeller i 
det dagliga arbetet. Det finns även ett intresse för den egna yrkesrollen, t.ex. att 
få till ”lyssnande samtal” i sin egen yrkesutövning.
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Vilka frågor tar personalen upp?

Numera handlar det mer om samspelet mellan förälder och spädbarn, inte 
minst efter införandet av screening för nedstämdhet och depression. Det är fler 
diskussioner kring underlaget för bedömningar och stödjande samtal.

En psykologverksamhet fokuserar på anknytning och samspel som tema i 
konsultationer, andra har fokus på kvinnor som är ”gravida och som har svårt att 
bli psykologiskt gravida”, dvs. svårigheter hos kvinnor att stanna upp i den pro-
cess som graviditetsutveckling innebär och låta omställningen få ha sin gång. 
Frågor kring föräldrar till barn med beteendeavvikelser och föräldrar med låg 
förståelse för barnets behov är andra teman som nämns. Diskussioner om avvi-
kelser vid olika utvecklingsstadier hos det enskilda barnet liksom utfall vid 2,5- 
och 5-6- årsscreening och vid kontakt-kommunikations-screening förekommer. 

Frågor kring barn kan även röra övervikt, mat, trotsbeteende och vuxnas 
gränssättning eller avsaknad därav. Det finns ständigt frågor kring socialt tung 
problematik och kring barn där man är rädd för att de far illa och kring samver-
kan med socialtjänsten. Konsultationen kan här medföra att personalen får nya 
infallsvinklar som kan bidra till att finna lösningar i låsta lägen (jmf Andersson 
1998).

Konsultation över tid  
– med tonvikt på implementeringsprocessen

Det har varit ett krävande arbete att komma fram till den rätt självklara posi-
tion som MBHV-psykologer har i dag bland konsultanderna, inom de centrala 
MHV-BHV-enheterna i landstingen och i varierande grad – högre upp i organi-
sationerna och på samhällsnivå. Ju mer personlig erfarenhet desto bättre förstå-
else för konsultationens funktion och betydelse – från båda håll.

”…ett pionjärarbete att synliggöra psykologens kompetens och roll, en del både sjukskö-
terskor och föräldrar var lite ’skraja’ för psykologen. Under slutet av 80-talet och under 
90-talet förändrades detta ganska snabbt. Det blev en ökad efterfrågan av oss”

”Till en början mycket svårt, inte heller lätt att vara så få (psykologer), två halvtider, 
en i varje länsände”

”Det vi höll på med sågs nog mycket som ’flum’…”

”Numera känns det som självklart att vi psykologer finns i verksamheten, vid ned-
dragningar under förra året protesterade barnmorskor och BVC-sjuksköterskor kraft-
fullt och ansåg att de inte kan utföra sitt uppdrag utan rimlig tillgång till psykolog” 

Flera av psykologerna nämner chefers och arbetslednings större förståelse idag 
för psykologens sätt att arbeta, såväl arbetsledning som personal har en större 
kunskap om och respekt för psykologens arbetsuppgifter. Men i kontakter med 
privata aktörer i samband med nya upplåtelseformer4 för MHV och BHV har 
det åter blivit tydligt vilken karaktär av färskvara en sådan här arbetsmetod har 
som många gånger varken ses som en del i helheten eller förstås som en nödvän-
dig förutsättning för MHVs och BHVs universella uppdrag. 

4 MBHV-psykologernas verksamheter är på vissa håll fortfarande en fri nyttighet, på andra håll ingår de i vårdvalet där förut-
sättningarna för arbetet blir avhängigt den kravspecifikation som respektive landsting ställer upp
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Hälsofrämjande arbete versus behandling? Behandling tenderar att vinna 
för det vet man vad det är. Inga Gustafsson ord: ”att vara MBHV- psykolog är att 
ständigt vara missionär” gäller till dess vi får riktlinjer som ger oss en formell 
självklarhet. Detta bör rimligtvis inte vara den enskilde psykologens självpå-
tagna ansvar längre – sextio år tycker vi kan räcka.

Till sist – konsultationsarbetets utveckling i ett nötskal
”Primärvården vilade på mycket kompetenta och erfarna distriktssköterskor, stolta 

över sina medicinska kunskaper och med erfarenhet av att klara sig själva i alla lägen 
då de ofta var utan läkare. Den nya professionen (psykologen) sågs på med skepsis och 
misstro. Psykolog var inget man hade önskat eller såg vitsen med. Man var ju inriktad 
på att upptäcka eller bota sjukdom. Att jobba sig in på området var tufft men alltefter-
som äldre sjuksköterskor ersattes av yngre med en lite annan utbildning lättade situa-
tionen. De som vi nu kan uppleva som oförstående är knappast sjuksköterskorna utan 
det kan vara distriktsläkare som står inför prioriteringarna att se sjuka människor eller 
friska barn. Alltså fortfarande en klämfråga – medicinsk inriktning mot psykosocial 
helhetssyn. Med tiden har det ändå blivit en väldig skillnad och som psykolog är man 
både efterfrågad och välkommen nu”
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Psykologens arbete inom Mödra- och barnhälsovården är främst ett förebyg-
gande arbete för att främja psykisk hälsa hos barn och familj. Arbetet är även 
inriktat på att upptäcka risksituationer och utvecklingsavvikelser, allt för att 
kunna sätta in tidiga insatser och på så sätt öka möjligheterna till en god psy-
kisk hälsa. Det förebyggande arbetet kan ske utifrån tre nivåer där många anser 
att det endast är den första som är förebyggande arbete (jmf Caplan, 1970 och 
Gustafsson, 1996).

Primärt förebyggande arbete: preventiva aktiviteter i hälsosyfte där målet är 
att minska antalet fall av mental ohälsa hos befolkningen, t.ex. hälsoundervis-
ning eller föregripande konsultation till bl. a. den gravida kvinnan och hennes 
partner och till nyblivna föräldrar.

Sekundärt förebyggande arbete: man försöker hitta tidiga symtom (akuta 
eller milda) på psykisk ohälsa. Ett exempel är att man i början av 2000-talet in-
förde EPDS på BVC för att fånga upp deprimerade spädbarnsmammor.

Tertiärt förebyggande arbete: Behandling för att minska antalet personer med 
bestående defekter eller sjukdom. Man försöker reducera svårigheterna för per-
soner som varit sjuka så att de kan komma tillbaka till ett fullständigt funge-
rande i samhället igen. Exempel kan vara behandling av psykisk sjukdom.

Kunskapsmässigt utgår psykologen från den normala utvecklingen hos barnet 
samt de miljöer och situationer som främjar den. Perspektivet är att främja ut-
veckling och inte att hitta fel. Eftersom barnet är i fokus så handlar det om att 
se barnet i sitt sammanhang och underlätta för barnet att få positiva relationer 
till viktiga personer i sin omgivning. 

Caplan (1970) som förespråkare för mentalhälsokonsulta-
tion har varit något av en frontfigur för psykologerna inom 
mödra- och barnhälsovården. Konsultationen är ett personligt 
möte mellan psykologen och en eller flera barnmorskor eller 
BVC-sjuksköterskor för att ge stöd i deras yrkesroll som är att 
finnas till för alla gravida och små barn och deras föräldrar. Man 
kan under konsultationen diskutera ärenden där man har svårt 
att förstå familjen men även sina egna reaktioner på familjen.

För att främja hälsa hos barn är det viktigt att identifiera så-
väl risk-, frisk- som skyddsfaktorer hos både barnet och i dess 
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miljö. De faktorer som främjar hälsa hos ett barn som redan har problem på 
olika områden eller som växer upp i en svår riskmiljö behöver inte vara samma 
faktorer som förbättrar hälsan hos ett barn som mår någorlunda bra. Därför 
bör psykologen ha gedigna kunskaper i utvecklingspsykologi, relationspsyko-
logi och socialpsykologi så att insatserna blir optimala för just den enskilda fa-
miljen och dess unika behov. Eftersom den totala livssituationen varierar så 
mycket hos olika barn förväntar man sig också att de kommer att ha skilda för-
utsättningar att tillgodogöra sig olika typer av hälsofrämjande åtgärder. Det är 
viktigt att inte använda behandlingsmetoder, lämpade för insatser vid definie-
rade problem och svårigheter, i det primärt förebyggande arbetet (Gustafsson, 
2004) eftersom sådana metoder inte självklart har en skyddande effekt på den 
som ännu inte har definierade problem.

Mödra- och barnhälsovårdspsykologens arbete är som sagts tidigare ett före-
byggande arbete där det inte handlar om att ställa diagnos utan arbeta för att 
stärka de starka sidorna hos barnet och familjen. Detta sker genom att främja 
utveckling och undanröja hinder så mycket det går. Det är alltid familjens ut-
vecklingspotential med barnet i centrum som står i fokus för arbetet. Att arbeta 
förebyggande i en organisation som hälso- och sjukvården är inte alltid enkelt. 
Inom sjukvården har man alltid en identifierad patient att behandla och skriva 
journal på, medan det inom mödra- och barnhälsovården ofta kan vara svårt 
att ta ställning till vem eller vilka man skall skriva journal på. Inte ens då det 
gäller en gravid kvinna är det enkelt. Det är inte bara den gravida personen det 
gäller utan också i allra högsta grad barnet i magen – som förhoppningsvis är 
väldigt närvarande i samtalet – liksom den gravidas partner, även om det bara 
sitter en person i besöksrummet. Arbetet är hela tiden inriktat mot anknytning 
och relation.

Från början var det erfarna psykologer från barnpsykiatrin som sökte sig till 
MHV och BHV för att kunna vara med och förhindra att barn far illa eller ut-
vecklar riskbeteenden. Genom sin erfarenhet av att försöka reparera så hade de 
en god grund att stå på i det förebyggande arbetet även om det förebyggande 
arbetet skiljer sig från behandling och kräver andra arbetsmetoder och tillväga-
gångssätt. Exempel på psykologens kontakter direkt med föräldrar och barn är 
föräldrasamtal, utredningar av enskilda barn och insatser till familjer.

Några exempel 

Här kommer några exempel för att belysa komplexiteten i det förebyggande ar-
betet även om problematiken kan förefalla ganska entydig. En uppgift kan vara 
att få den deprimerade mamman att se sitt barn, att orka vara närvarande för 
barnet åtminstone någon liten del av dagen, medan det är fadern eller annan 
närvarande person som har huvudansvaret tills mamman orkar allt mer. Psy-
kologens uppgifter blir i det här exemplet att ge råd och stöd till alla inblandade. 
Ett annat exempel är att få föräldrar att upptäcka vilka styrkor deras barn har 
och inte bara se hindren, t.ex. att barnet är svårtröstat eller har sömnsvårighe-
ter. Ytterligare ett exempel kan vara att stötta en förälder att orka vara förälder 
till ett sjukt eller för tidigt fött barn och även orka med friska och aktiva syskon. 
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En sådan familjesituation innebär en stor utmaning och kräver mycket stöd, 
humor och förståelse. Man kan inte som psykolog inom hälsovården bara vårda 
en identifierad patient utan hela systemet måste fungera för barnets bästa.

Vid familjesamtal kan barnet vara fysiskt närvarande eller vara närvarande 
i samtalet med föräldrarna utifrån hur de uppfattar och upplever barnet. Of-
tast är det bra att som psykolog ha träffat barnet tillsammans med föräldrarna 
innan man börjar prata om barnet och bestämma om man skall gå vidare med 
någon form av utredning antingen kring barnet självt eller kring anknytningen 
i familjen. Ibland räcker det med att väcka föräldrarnas nyfikenhet kring det 
barn de har, för att de skall börja upptäcka och glädjas åt sitt alldeles unika barn. 
Då är det inte nödvändigt att psykologen ser det fysiska barnet.

Arbetsformer 
Samtal med föräldrar med fokus på föräldrarollen, på barnet och på samspelet 
dem emellan. Samtalen kombineras ofta med observationer. Några vanliga frå-
gor vid föräldrasamtal kan vara: ”När börjar barn sova hela nätter?” Då blir det 
ofta en bra diskussion kring vad som är ”hela nätter” för just de här föräldrarna 
och vad som är den kortaste tid de kan tänka sig att barnet skall kunna sova. 
Andra vanliga frågor är kring mat och matsituationer och när man kan lämna 
barn till barnvakt och hur länge, vid olika åldrar. Blyghet och ”främlingsrädsla” 
är också vanliga frågor från föräldrar. I varje diskussion är det viktigt att utgå 
från det enskilda barnet och dess familj.

Barnutredningar kan vara allt från spädbarnsbedömningar med t.ex. Brazelton 
(Neonatal Behavioral Assessment Scale) till utredningar med det lilla men nå-
got äldre barnet. Då kan det handla om en kombination av test, observationer 
och samtal. Barnutredningar görs oftast för att se i vilka hänseenden ett barn 

LILLIAN GOTTFARB I SAMTAL
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behöver stöd för att utvecklas optimalt och var barnet har sina starka sidor som 
kan ha skyddande effekt för barnet i t.ex. förskolan och senare skolan. Samtal 
med föräldrarna sker både före och efter bedömning av barnet. MBHV-psyko-
logen som är expert på det späda barnets och förskolebarnets utveckling och 
behov har ett helt batteri med olika metoder att använda, förutom mer eller 
mindre strukturerade observationer och samtal. Den erfarne psykologen kan 
använda sig av vissa item från ett test för att bekräfta eller förkasta en teori 
kring barnet, eller som en kollega uttryckte det för flera år sedan ”jag är expert 
på att göra delar av Griffiths” (Griffiths utvecklingsskala för barn under skolål-
dern) Eftersom det inte är – utom i extrema undantagsfall – aktuellt att ställa 
diagnos på så här små barn, så behöver testen inte alltid genomföras helt efter 
manual utan finnas som en kunskapsbas hos psykologen, som kan använda sin 
kunskap kring de olika testen till att kombinera uppgifter som passar för ett en-
skilt barn och de frågeställningar som gäller för just det barnet.

Det blir dock allt vanligare att olika specialresurser inom kommun och lands-
ting kräver en diagnos för att ta emot ett barn i behov av stöd och behandling. 

Då finns en fara att psykologen tvingas diagnostisera och be-
handla i stället för att förebygga. En fallgrop som är lätt att 
falla i är att bli någon form av ”mini-BUP” och inrikta sig 
på diagnosställande och behandling och att koncentrera sig 
på de ”sjukaste”. Men detta är inte vårt uppdrag som mödra- 
och barnhälsovårdspsykologer. Socialstyrelsen konstaterar i 
en utredning 2002 (Vårdens värde) att en för stark satsning 
på ”de mest behövande” inom sjukvård och socialtjänst kan 
bli dyrbar i längden. Genom att inte förebygga och inte sätta 
in tidiga åtgärder skjuter man problemen framför sig. De ti-
diga insatserna och det förebyggande arbetet kan förhindra 
försämring av olika funktioner och utslagning på sikt.

Familjearbete. Jag har alltid som psykolog inom mödra- och barnhälsovården 
sett mig som en service till familjen för att barnen skall få en så bra start i li-
vet som möjligt, även om föräldrarna inte riktigt räcker till utan viss hjälp. Då 
handlar det om sekundärt förebyggande arbete när problemen ännu är ganska 
små och förhållandevis lätta att åtgärda. Det är genom dessa snabba och ef-
fektiva insatser som ofta mångårigt lidande kan undvikas och goda förutsätt-
ningar för familjen kan byggas. Exempel på sekundärt förebyggande arbete är 
behandling av sömnproblem hos små barn eller att behandla en depression hos 
en nybliven förälder. Att finnas till för trötta och ledsna föräldrar och att visa 
på barnets förmåga att ta kontakt med sina föräldrar, men också visa att barnet 
ibland behöver vila sig lite, att som psykolog förklara att det inte handlar om 
att barnet avvisar sin förälder om det vänder sig bort. Att få föräldrarna att se 
barnet och dess olika sätt att ta kontakt med dem är en mycket viktig del av psy-
kologens arbete.

Tertiärt förebyggande arbete är då problemen är manifesta men även ett ter-
tiärt förebyggande arbete kan vara primärt förebyggande för en annan person 
i familjen. Att t.ex. arbeta tillsammans med vuxenpsykiatrin kring en psykiskt 
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sjuk spädbarnsförälder kan vara livsviktigt för barnets utveck-
ling och för den andra förälderns förmåga att fungera som en 
närvarande förälder för sitt barn. Mödra- och barnhälsovårds-
psykologen kan här göra ett stort arbete genom att stötta den 

”friska” föräldern och relationen till barnet och sedan också 
hjälpa till med barnets anknytning till den förälder som varit 
sjuk, allt eftersom kraft och ork återvänder.

Den ”individuella kontakten” är som framgår av ovanstå-
ende inte en kontakt med en individ utan ett helt system som 
skall fungera och samarbeta för barnets och familjens bästa. 
Koncentrationen på vad som är i fokus kan vara lite olika över 
tid men också under ett specifikt samtal, även om allt har sin 
utgångspunkt i barnet och relationen till föräldrarna.

Slutord

Psykisk hälsa, som är psykologens ledstjärna, kan ses som ett tillstånd hos den 
enskilde som i olika livssituationer kontinuerligt påverkas av växelspelet med 
omgivningen där individen skall kunna utveckla och hävda sin egen integri-
tet, upprätthålla och bibehålla sociala relationer, ha tillgång till varierande psy-
kiska förhållningssätt samt ha medvetenhet om och tilltro till egna resurser. 
Detta är vad all ”uppfostran” syftar till.

Det primärt förebyggande arbetet är oerhört viktigt men ofta ganska svårt 
att utvärdera, åtminstone på ”kort” sikt, eftersom det ännu inte alltid finns nå-
got problem som kräver någon form av åtgärd (Dahlgren, 2008). Vid utvärde-
ring av t.ex. föräldragrupper som riktas till alla blivande och nyblivna föräldrar 
uttrycker föräldrarna ofta att de känner sig tryggare i sin föräldraroll, något 
som också gör att relationen till barnet blir tryggare och familjen stärks.

I det sekundärt förebyggande arbetet då problemen ännu är små eller nya och 
även i ett tertiärt förebyggande arbete då problemen är manifesta, finns en risk 
att psykologen fastnar i, eller tvingas in i, ett produktionstalstänkande (antal 
åtgärder). Det är ofta bara ”åtgärder” som ger ”pinnar” i statistiken, inte det 
bredare förebyggande arbetet. Om det primärt förebyggande arbetet blir efter-
satt blir psykologens arbete mer en form av ”akutmottagning” för blivande och 
nyblivna föräldrar, ett behov som är oerhört stort och bara blir större om det 
primärt förebyggande arbetet blir eftersatt. 

FRÅN PSYKOLOGMOT TAG-
NINGEN VID MBHV I VÄ RMLAND
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Studier
Mödrahälsovårdens resp. barnhälsovårdens behov lokalt av psykologens kun-
skap i utveckling av program, arbetsmodeller och informationsmaterial var 
ett vanligt skäl till utvecklingsarbete, ofta i samråd med de centrala teamen. 
Likaså har samverkan inom landstinget eller mellan landsting och kommun 
kring aktuella frågor om föräldrar och barn lett till flera projekt, många på psy-
kologens initiativ. Framför allt från 1990-talet och framöver i tiden har mycket 
sådant arbete genomförts och i flera fall utmynnat i forskningsinsatser. 

De metodprojekt från 1970-talet och fram till nutid 
som MBHV-psykologer initierat och ansvarat för eller 
deltagit i utgörs av uppsatser för legitimation till psykote-
rapeut och i samband med psykologspecialistutbildning, 
pilotundersökningar inför / inom forskarutbildning, ar-
beten i samband med PTP1- tjänstgöring, specialistkurser 
samt psykologexamensuppsatser.

Studierna har framförallt kommit till vår känne-
dom i enkäterna. Det finns troligen ett stort mörker-
tal då instanser för systematisk insamling av rapporter 
saknas. Sedan ett tiotal år tillbaka försöker föreningen 
samla uppgifter om olika projekt på hemsidan. Saknade 
rapporter kan återfinnas inom respektive landstings 
psykologgrupper.

Studierna i bilaga 3 presenteras för varje 10-årsperiod, grupperade efter teman.

MHV-BHV centralt, basprogram, utredningar, metodböcker, 
folk hälsorapporter
Det pågår ständigt förändrings- och utvecklingsarbete på central nivå inom 
MBHV. Psykologerna på de flesta håll i landet medverkar i utveckling av bas-
program och metodböcker. Även på nationell nivå är MBHV-psykologer del-
aktiga i framtagandet av nationella program, riktlinjer och vägledningsdoku-
ment. På flera håll har de författat lättillgängliga skrifter och broschyrer2, med 
frågeställningar som är aktuella för blivande föräldrar och för föräldrar och 
barn i olika sammanhang i familjens liv. På 1970-talet handlade det främst om 
barnets utveckling och beteenden: syskonrivalitet, nattskräck, mat, sömn (allt-

1 Praktisk Tjänstgöring för Psykologlegitimation, ett års heltidstjänstgöring
2 Broschyrmaterialet redovisas endast undantagsvis i bilagan. Finns tillgängligt i respektive landsting
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jämt mycket aktuellt) och språkutveckling, ofta i samarbete med logoped och 
lokala bibliotek. Att vara adoptivförälder, att umgås med barn, nämns som äm-
nen för broschyrer. Det har gjorts videofilmer för föräldrar om mat och sömn, 
och om samspelet med barnet.

På senare tid finns material riktat till föräldrar med psykisk ohälsa i samband 
med barnafödandet, och till dem som befinner sig i kris samt om barn och sorg. 
I flera landsting har psykologerna under 2000-talet tagit fram skriftlig infor-
mation om sin verksamhet, om vad de kan stå till tjänst med och vad insatsen 
innebär. 

Projekt inspirerade av psykologens erfarenheter och kunskapsläget

Graviditet och födande
Den psykologiska graviditetsutvecklingen, kvinnans förlossning och upplevelse 
av denna och hur den nyblivna mamman mår har engagerat MBHV-psykolo-
gerna alltmer ju mer man lärt av egna kliniska erfarenheter och av pågående 
forskning. Sedan mitten av 1990-talet har forskningsfokus flyttats till konse-
kvenserna av föräldrars psykiska hälsa samband med barnafödande. EPDS-scre-
ening vid BVC har inspirerat psykologerna till olika projekt.

”Jag kan gissa att EPDS har ändrat ett visst fokus och perspektiv och ger tanke åt möd-
rarnas/föräldrarnas mående även inom BVC-verksamheten: det är bra!”

Föräldrautbildning – Föräldrastöd 
Studier av föräldragrupper har genomförts under flera decen-
nier. Med tiden har psykologens engagemang i föräldrautbild-
ningen förändrats3. Psykologerna har bl.a. tagit initiativ till 
s.k. ”riktade grupper” som i flera fall studerats metodiskt och 
utvärderats. De flesta har koncentrerats kring barn som inte 
sover och med problem i matsituationen. Därnäst kring barns 
beteenden: trots och trilskande, syskonsvartsjuka, bajspro-
blem, etc. Grupper har arrangerats för kvinnor efter en svår 
förlossning, bl.a. akut kejsarsnitt och för dem som fött prema-
turt, och för nedstämda föräldrar. Grupper med tonårsföräl-
drar har i flera fall anordnats i samverkan med socialtjänst 
eller ungdomsmottagning. Grupper med adoptivföräldrar, 

3 jmf sid 84–87
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tvillingföräldrar och invandrade föräldrar har utvärderats. Flera modeller har 
skapats för att få pappor att komma till grupperna efter att barnet är fött.

Barnets utveckling 
 På flera håll uppdrogs åt psykologen att konstruera en utvecklingsskala 
för 4-årsbedömningen och utbilda personalen i 
förhållningssätt och tänkande kring metodens 
användning. Psykologerna, ofta i samarbete med 
personalen, har också skapat ”utvecklingsmallar” som 
ett verktyg för att komma till tals med barn och föräldrar 
kring vad som sker i barnets liv just för tillfället. De 
åldrar som nämns är: 2 månader, 6 månader, 8-9 
månader, 18 månader, 2,5 år,  
3 år, 4 år och 5,5 år.

”Vid ca 6 månader hade jag som psykolog en rutinkontakt med 
föräldrarna för att informera om barnets aktuella utvecklings-
stadium och inspirera till åldersrelaterad kontakt och lek. Det 
mötet var ett led i min strävan att avdramatisera kontakten med 
 psykolog och visa vilken kunskapskälla detta utgjorde”

Spädbarnsverksamhet och föräldra-barn-samspel 
Spädbarns- och samspelsforskningen, framförallt från 1980 och framledes, 
har inspirerat psykologerna till utvecklingsarbeten och initiativ till 
spädbarnsverksamheter på flera håll i landet, ofta i lokal samverkan mellan 
kommun och landsting. Sedan 1980 har 21 olika projekt och verksamheter 
utvecklats och studerats4 av de MBHV-psykologer som besvarat enkäten. 
En expansiv uppbyggnad av spädbarnsverksamheter förekom under 
1980-90-talen, flera var samverkansprojekt. I 26 enkätsvar framkommer 
att psykologerna först drivit initiativet genom att uppvakta politiker och 
beslutsfattare och därefter aktivt utvecklat verksamheterna. De var bl.a. 
influerade av den första spädbarnsverksamheten, Viktoriagården i Malmö, 
skapad av psykologen Margareta Brodén 1982.

Insatser till invandrare och flyktingar  
Studier kring insatser till familjer som kommit från andra 
länder och kulturer har bedrivits på flera håll i landet, nio 
sådana projekt finns redovisade. Dessa nio är speciellt 
inriktade på invandrargrupper. De flesta andra projekt 
innefattar dessa familjer på lika villkor som alla andra 
blivande och nyblivna föräldrar. Eva Nybergs metodiska 
arbeten med kvinnor och familjer belyser komplexiteten 
som det innebär att som personal förhålla sig med respekt 
till olika uppfattningar och traditioner hos gravida och 
nyförlösta kvinnor.

4 redovisas i bilaga 3
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Utveckling, granskning, och utvärdering av psykologens insatser
Psykologerna har utvecklat arbetssätt som prövats i studier samt granskat och 
utvärderat sina egna insatser. Haningeprojektet kom att utgöra 
en grund för och inspiration till metodutveckling genom åren. 
Det finns 33 metodarbeten rapporterade som berör de egna in-
satserna. Intresset för detta tilltog under 1990-talet, särskilt 
märktes en sådan aktivitet bland MBHV-psykologerna i Stock-
holm. Där har det handlat om konsultationen som metod, om 
utveckling av det personalinriktade arbetet, utvärderingar av 
speciella arbetssätt, bl.a. hembesöket som ett arbetssätt i det 
individinriktade arbetet. Det har gällt vårdtyngd och behov av 
psykologmedverkan, och det har handlat om analyser av föräld-
rars och personals syn på psykologens insatser (jmf Sara Grün-
bergs pågående projekt)5.

Insatser i samverkan med landsting och kommuner.

Psykologen har medverkat i, och i flera fall initierat projekt i samverkan med 
andra aktörer inom kommun och landsting. På 1970-talet var flera engagerade 
i metodutveckling kring barn med särskilda behov i samarbete med förskolan.

“Jag arbetade fram ‘Slussgrupper’ för barn med särskilda behov mellan 4 och 6 år, 
som sedan slussades till 6-årsgrupp i förskolan. Detta initierades tillsammans med 
BHV-överläkaren i början av 70-talet”

“Som psykolog startade jag en förskoleverksamhet för barn med försenad språkutveck-
ling i samarbete med logoped”

Det har också handlat om utveckling av helt nya verksamheter som riktar sig 
till föräldrar och barn generellt, som Öppen förskola på 1970-80-talen och Fa-
miljecentraler på 1990-2000-talen6. I en tredjedel av enkätsvaren framkommer 
en aktiv medverkan av psykologen i utvecklingen av familjecentraler. Den ex-
pansiva uppbyggnaden av spädbarnsverksamheter var ofta samverkansprojekt.

Inspiration och utbildningar
Kunskaper och teorier

Var har psykologerna hämtat inspiration och kunskaper för sitt arbete7?

”I början handlade det om dåtidens utvecklingspsykologi och vi har dessutom haft det 
pedagogiska benet. Vi har följt den utvecklingsteori om varit aktuell i tiden och inom 
området ... vi har forskat och varit med och skapat utvecklingspsykologiska teorier och 
kunskap”

”Jag har varit och är fortfarande oerhört eklektisk – jag gillar det som fungerar i prak-
tiken – anpassat efter person och situation”

Så uttrycker sig kolleger som var med i början på 1970-talet. Som exempel på 
den utvecklingspsykologiska kunskapen vid den tiden nämns Jean Piaget och 

5 se bilaga 3
6 samverkan mellan främst MBHV, socialtjänst och öppen förskola
7 I detta kapitel anges ej referenser, se Referenser samt bilaga 3
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Erik Homburger Erikson. Objektrelationsteoretikerna med 
framför allt Donald Winnicott som förgrundsfigur gjorde starkt 
intryck. Likaså den kliniska forskningen kring separation, Anna 
Freuds studier och John Bowlbys teori kring barnets anknyt-
ning till vårdaren och det lilla barnets trygghetssökande, något 
som efterhand har fått stor betydelse. Psykoanalytiker som The-
rese Benedek, Grete Bibring, Helene Deutsch och Karen Horney 
fanns som inspirationskällor för det tidiga arbetet inom MHV 
liksom Elisabeth Lagercrantz pionjärarbete.

”Fokus på det fungerande, normalperspektiv, samspel och anknyt-
ning. Dessa aspekter har funnits med hela tiden. Normalperspektiv 
innebär bl.a. att barn är barn. Det barn behöver, det behöver dom pre-

cis där dom är. Normalperspektiv innebär också insikten att vi alla är människor obe-
roende av ålder”

Det som har haft störst betydelse är teorier och forskning om spädbarn och sam-
spelet med vårdaren. Spädbarnsforskningens utveckling under 1980–90-talen 
har betytt mycket och de forskare och kliniker som lyfts fram är Daniel Stern, 
Selma Fraiberg, Margaret Mahler, Margareta Brodén och Berry Brazelton. Stu-
dier kring intersubjektivitet, kommunikationen mellan barnet och dess för-
älder nämns också med forskare som Edward Tronick och Colwin Trevarthen 
och deras spädbarnsstudier utifrån bl.a. utvecklingspsykologiska och neuro-
biologiska ansatser.

Silvan Tomkins affektteori med Alf Nilssons uttolkande är betydelsefull, 
även den framväxande neuropsykologiska forskningen. Här framträder namn 
som Antonio Damasio och Alan Shore med boken ”Affect regulation and the 
Origin of the Self ” och Gerald Edelman med ”Bright Air, Brilliant Fire: On 
the Matter of the Mind”.

För psykologernas insatser kring graviditet och barnafödande 
var forskning om ”födandets psykologi ” – ”tokologi” (Lisbeth 
Brudal), en viktig kunskap som växte fram under 1980-talet. Bl.a. 
ordnade IHPU kurser i ämnet.

Genusteorier, kvinnoforskning – och mans-
forskning – gör sig ständigt påminda i MBHV- 
psykologens arbete. Forskningens framväxt har 
skett parallellt med psykologernas pionjärinsat-
ser och utvecklingen av MBHV-psykologernas 
verksamhetsfält. Den framväxande kunskapen 
om kvinnor och män med psykisk ohälsa i sam-

band med barnafödandet har engagerat, särskilt den kliniska 
forskningen om post partum depression. Kunskaper i kristeori 
och traumapsykologi har likaså varit väsentliga för insatserna. 
För den bredd som arbetet med hälsopsykologiska insatser krä-
ver nämns också det salutogena perspektivet (Antonovsky),  
familjeteorier, inte minst Paolo Freires pedagogiska teori som 
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hade betydelse för utvecklingen av föräldrautbildningsmetodiken i slutet av 
1970-talet.

”Den teoretiska grunden ... är psykodynamisk och samspelsinriktad. Anknytningste-
ori, affektpsykologi, objektrelationer, temperamentsforskning, neurobiologisk forskning, 
självpsykologi och mentalisering ligger till grund för arbetet. Spädbarnsforskning och 
kunskap om spädbarnsutveckling de senaste 20 åren har haft mycket stor betydelse och 
vi har successivt lärt oss att arbeta mer och mer med samspelsbehandling … Naturligt-
vis utvecklingspsykologisk kunskap som är och har varit bas hela tiden. Psykodynamisk 
kunskap, objektrelationsteori, Selma Fraiberg, Bowlby, Winnicott, Greenspan har va-
rit betydelsefulla. Anknytningsteorier”.

Så uttrycker sig en nu verksam kollega. Från distrikten i 
hela landet är synpunkterna tämligen samstämmiga. Späd-
barnsforskningens kontinuerliga landvinningar sedan mit-
ten av 1980-talet går hand i hand med den aktuella neu-
ropsykologiska forskningen, något som genomgående lyfts 
fram. Nyare forskningsansatser kring intersubjektivitet, 
affektreglering och mentalisering fängslar liksom Daniel 
Sterns forskning kring spädbarnet och dess samspel med 
omgivningen. Även objektrelationsteorier, särskilt Donald 
Winnicott återkommer i svaren där även anknytningsteo-
rin har stort utrymme med namn som John Bowlby, Mary 
Ainsworth, Mary Main och svenska forskare som Anders 
Broberg och Pia Risholm Mothander.

Kunskaper kring graviditet och barnafödandet är betydelsefulla, bl.a. po-
ängteras ny forskning om hur ångest, depression och stress hos modern kan 
inverka på fostret och det nyfödda barnet (Vivette Glover). Nya rön om förloss-
ningsrädsla och posttraumatiskt stressyndrom efter svår förlossning lyfts fram 
liksom John Cox och Birgitta Wickbergs forskning om post partumdepressio-
ner. Familjeteorier, kris- och traumateori och i viss utsträckning genusteorier 
och kognitiva teorier nämns även.

Fortbildning och vidareutbildning
”…jag tycker det förutom föreningens nationella konferenser har funnits dåligt utbud 

för oss MHV-BHV-psykologer”

”...en ständig, livslång egen fortbildning har också bidragit till ny kunskap så klart. 
Jag har haft fantastiska kolleger som givit mycket i utbyte. Vi träffas fortfarande idag 
trots att vi alla nu är pensionärer!”8

Som ofta ensamarbetande psykolog, inom ett stort geografiskt område, var 
man intensivt kunskapssökande. Denna ”utsatthet” fordrade vakenhet för kun-
skapsläget inom området och för annan forskning och kunskap med anknyt-
ning till vårt arbetsfält. Enkätsvaren speglar detta sökande efter kunskap och 
lämpliga metoder för att utveckla denna speciella yrkesroll.

8 Enkätsvar från psykologer som var med i början på 1970-talet
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Bland utbildningar är olika psykoterapiprogram domi-
nerande. Flera av pionjärerna har gått legitimationsgrun-
dande psykoterapiutbildningar parallellt med sitt ordinarie 
arbete och en del har skaffat sig specialistkompetens9. Un-
der 1970-talet introducerades olika familjeterapeutiska me-
toder i landet. Många uppger att de utbildade sig i familjete-
rapi och tog även initiativ till lokala utbildningar med bl.a. 
Virginia Satir. Salvador Minuchin nämns liksom systemte-
rapi. Gruppdynamiska teorier var viktiga på 1970-talet och 
utbildningar i gruppsykoterapi och gruppsamtal var ett sätt 
för psykologerna att möta kraven att utbilda och handleda 
personalen i arbetet med föräldragrupper. Olika korttidste-
rapeutiska metoder, bl.a. Peter Sifneos  och David Malans och kristerapi, inspi-
rerad av Gerald Caplans och Johan Cullbergs arbeten nämns. En del kolleger 
lärde sig beteendeterapi och KBT.

Från 1980-talet ökades kunskapen om spädbarnets förmåga till samspel. Flera 
psykologer förkovrade sig i samspelsbehandling, som Marte Meo-metoden. I 
ett antal svar finns uppgifter om fortbildning i utredningsteknik. I början av 
BVC-psykologarbetet var utbildning i Griffiths spädbarns- och småbarnstest 
ett måste.

Handledarutbildning för psykologer omnämns också liksom konsultationsut-
bildning. Stockholmskollegerna uppger några omfattande utbildningar som 
samtliga förväntades delta i: konsultationsmetodik; spädbarnsd iagnostik; sam-
spelsbehandling; graviditetspsykologi.

Flera av psykologerna i landet tar upp utbildning i genusvetenskap och kvin-
nopsykologi, andra har skaffat specialkunskap i spädbarnsdiagnostik bl.a. i 

”Brazelton Neonatal Behaviour Scale” med utbildning på plats i Boston eller 
hos Hanne Munck i Köpenhamn. Dessutom nämns diverse utbildningar med 
relevans i det breda kunskapsbehov som finns inom MBHV i mötet med ge-
mene man: samlevnad, barnmisshandel, sexologi och utbildningar med hälso-
perspektiv, som Antonovskys verk.

Den årliga nationella konferensen för psykologer vid MHV-BHV uppskattas 
och har setts som en värdefull kunskapskälla.

Eftersom MBHV-psykologer ofta har fått söka sin egen kunskap har många va-
rit uppmärksamma på internationell kunskapsutveckling och forskning. Flera 
av psykologerna har gjort studiebesök vid Tavistock Clinic i London, och i Oslo 
hos Lisbeth Brudal och vid Nic Waal-institutet där Anne-Marit Duve gjorde 
spädbarnsstudier på 1980-talet. Många kolleger har deltagit vid internatio-
nella kongresser/konferenser inom vårt forskningsområde, arrangerade av bl.a. 
WAIMH, Marcé Society, ISPOG (International Society of Psychosomatic Ob-
stetrics and Gynaecology).

Arbetsgivarnas över lag positiva inställning till deltagande i utbildningar 
framhålls.

9 Enl. Sveriges Psykologförbunds specialistordning
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Förkovran hos nu yrkesverksamma psykologer 

Pionjärernas fick leta sig fram och själva skaffa den kunskap som fanns tillgäng-
lig 20-40 år tillbaka och som var relevant för de krav som psykologerna då ställ-
des inför inom MHV-BHV. Nu finns mer av beprövad erfarenhet och betydligt 
större kunskap om graviditet, föräldraskap och spädbarn och samspelet mellan 
föräldrar och det lilla barnet. Psykologerna i nutid vet vad de behöver, de har 
erfarenhet och betydligt fler etablerade metoder och utbildningar att tillgå i 
jämförelse med det som erbjöds pionjärerna. Nu finns förhoppningsvis en ökad 
kunskap och medvetenhet på både organisations- och arbetsledningsnivå om 
vad psykologerna står för, vilket underlättat förståelsen för vad de behöver för 
typ av fortbildning och vilka kunskapstillskott som kan vara gynnsamma för 
verksamheten.

De flesta svaren rör olika behandlingsmetoder, relevanta inom MBHV där det 
inte är fråga om långvariga och tidskrävande behandlingsinsatser. Utbildning 
i korttidsterapeutiska tekniker lämpliga för bl.a. deprimerade mödrar som In-
terpersonell terapi omnämns av flera, liksom andra metoder som KBT, Intensiv 
psykodynamisk korttidsterapi och Motiverande samtal.

Flera psykologer har utbildat sig i samspelsbehand-
lingar. Även här nämns Marte Meo- metoden, men också 
Watch, Wait, & Wonder, (se sid 125), och Lausanne Tri-
adic Play (LTP), en observations- och behandlingsmetod 
som utvecklats av Elisabeth Fivas-Depeursinge m.fl.

Många nu yrkesverksamma kolleger har vidareut-
vecklat sina kunskaper i utredningsteknik. De näm-
ner dels testutbildningar men ock så utbildning för att 
kunna hantera EPDS och handleda personalen i ar betet 
med nedstämda mammor. Ett intresse för att lära mera 

om mäns reaktioner i samband med barnafödandet framskymtar, något bl.a.  
Pamela Massoudi forskat om.

Havandeskapspsykologi är fortfarande av stort intresse, flera uppger konsul-
tationsutbildning, några har utbildning i grupprocesser och ICDP (Vägledande 
samspel) samt trauma- och krishantering som ”Barn och trauma”. Några nu-
tida kolleger har genomgått eller håller på med forskarutbildning. Föreningens 
Nationella konferenser är av stor betydelse. Så även deltagande vid NFSU:s och 
WAIMH:s konferenser. Regionala utbildningskonferenser då psykologerna 
själva inom ett geografiskt område samlas kring egna utbildningsuppslag röner 
också stor uppskattning.

   

ELISABETH FIVAZ-DEPEURSINGE  
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PROFESSIONEN PRESENTERAR SIG VID WAIHM-KONFERENSEN I KAPSTADEN 2012
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En spädbarnsverksamhet
Dokumentation av samverkan på initiativ  

av mödra- och barnhälsovårdspsykologen

Birgitta Sandgren

Bakgrund

Att gå tillbaka i minnet, som mest mer än 25 år och med spridda anteckningar 
som stöd, blev en märklig resa i tiden, både rolig och sorglig. Sorglig för att Eva 
inte längre lever. Hon som så mycket satte sin prägel på spädbarnsverksam-
heten och som jag i 10 år arbetade tillsammans med och som sedan blev en kär 
vän. Rolig för att jag påminns om glädjen i gemenskapen i olika arbetsgrupper, 
som förvisso innehöll både hopp och förtvivlan men alltid ledde framåt. Det var 
ett gott klimat att arbeta i. Sett i backspegeln kan man konstatera att slutet av 
1900-talet för Oskarshamns del var en dynamisk utvecklingsperiod för samver-
kan kring barn och familj.

Som MHV-BHV-psykolog fick jag möjlighet att initiera flera arbetsgrupper 
med målsättningar att få till stånd nya verksamheter. Ytterst hämtades driv-
kraften i konkreta arbetserfarenheter från de olika områden jag varit verksam i:  
barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och från 1985 mödra- och barnhälsovård men 
självklart också från forskning och den litteratur som publicerades. I den första 
gruppen, den s.k. ”barngruppen”, var syftet främst att sänka trösklarna mellan 
olika arbetsplatser som arbetade med barn, öka kännedomen om varandra, in-
formera om innehållet i arbetet, om den aktuella arbetssituationen m.m. Här 
ingick representanter för MVC, BVC, barnomsorg, skola, socialtjänst, PBU (se-
dermera BUP), barnmedicin och barnhabilitering. Vi möttes 2–3 ggr per ter-
min. Den här gruppen blev en bas, där man också kunde diskutera behov av nya 
arbetsmetoder och sätta ihop arbetsgrupper för specifika uppgifter.

Som ett av flera exempel på mitt engagemang att utveckla nya samverkans-
former förutom spädbarnsverksamheten vill jag nämna EMMA, en grupp-
verksamhet, som sträckte sig över ett år, för unga, ensamstående, arbetslösa 
mammor med barn i åldern 1–3 år. Den kom till i samarbete mellan social-
tjänst, arbetsförmedling och mig med tillägg av BVC och barnomsorg i en 
referensgrupp.

En spädbarnsverksamhet – förberedelsearbete
Den viktigaste orsaken till att jag sökte mig till mödra- och barnhälsovården 
var att jag 1984–85 hörde om spädbarnsverksamheter. En tidigare arbetskamrat 
berättade om hur man i Karlshamn inom BUP:s dagverksamhet hade startat en 
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spädbarnsverksamhet, inspirerad av Margareta Berg Brodén och Viktoriagår-
den i Malmö. Inom barnpsykiatrin hade vi inte sällan kontakt med mammor, 
som sörjde att de den första tiden inte kunnat känna glädje eller uppleva kon-
takt med sin baby. Inom vuxenpsykiatrin arbetade vi med objektrelationsteo-
rin. Att få möjlighet att bidra till goda, tidiga relationer mamma-barn kändes 
så rätt.

Det visade sig lätt att väcka intresse hos de andra i ”barngruppen”. 1986 bild-
ades den s.k. ”spädisgruppen” med uppgift att undersöka förutsättningarna 
för en spädbarnsverksamhet i Oskarshamn. Representanter för MVC, BVC, 
barnomsorg, PBU (BUP) och socialtjänst började läsa och diskutera erfaren-
heter. Vi läste Selma Fraibergs “Clinical Studies in Infant Mental Health”. Så 
småningom gjorde vi studiebesök på Kungsängens spädbarnsverksamhet i 
Stockholm.

På länsnivå hade mödra- och barnhälsovårdspsykologerna varje termin 
minst en gemensam träff med docent Åke Nilsson som handledare i våra olika 
arbetsuppgifter. Åke var överläkare på psykiatriska kliniken i Västervik och 
på psykiatriskamottagningen i Oskarshamn. Han hade i sin avhandling 1970 
redovisat forskning kring kvinnor med emotionella anpassningssvårigheter i 
samband med barnafödandet. Han hade även varit engagerad på Socialstyrel-
sen i Mödra- och Barnhälsovårdsutredningen (1979). I honom hade vi ett gott 
stöd i att arbeta vidare för att förverkliga planer på lokala spädbarnsverksam-
heter. Tillsammans gjorde vi ett studiebesök i Oslo hos Lisbeth Brudal och An-
ne-Marit Duve. 

MHV-BHV-psykologerna i länet utarbetade en enkät för kartläggning av 
”behovet av behandlingsenheter för späd-och småbarnsfamiljer, där det allvar-
ligt riskeras eller redan har utvecklats tidiga relationsstörningar mellan för-
äldrar och barn” (stommen i enkäten fick vi från psykolo-
gen Erling Nyman, BUP i Karlskoga, där den hade använts 
i förberedelsearbetet för den kommande späd- och små-
barnsverksamheten där, Gryningen, 1987). Inventeringen 
genomfördes 1988–89 i norra länsdelen och omfattade MVC, 
BVC, förlossning, BB, barnklinik, PBU, barnhabilitering, 
socialkontor och vuxenpsykiatrisk mottagning – samtliga 
tänkta remittender. Familjernas anonymitet skyddades, 
men uppgifter om familjebilden gjorde att man kunde se om 
samma familj var nämnd på flera ställen. Ett omfattande 
arbete lades ner på ett individuellt uppföljningssamtal med 
uppgiftslämnarna. Det var tidskrävande men samtidigt ett 
gott tillfälle till kontaktskapande, kunskapsförmedling och 
erfarenhetsutbyte. Frågeområdena gällde bl.a. upplevelser kring graviditet och 
förlossning, missbruksproblem, psykiska symtom eller psykisk sjukdom hos 
föräldrarna, relationsproblem mellan föräldrarna, den observerade barn-för-
äldrakontakten samt barn i åldern 1–3 år som bedömdes ej må psykiskt bra.

Totalt rapporterade man i Oskarshamn 74 familjer som bedömdes ha be-
hov av stödjande åtgärder. Ungefär en tredjedel gällde barn i åldern 0–1 år. En 
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presentation av resultatet av inventeringen – som vi betonade inte var en veten-
skaplig rapport men väl ett gott utgångsmaterial för den planerade verksam-
heten – ingick 1990 i en välbesökt konferens i Kalmar, ”Tidiga relationsstör-
ningar i mor- och barnförhållande”, för inbjudna politiker och tjänstemän från 
hela länet. Åke Nilsson föreläste om ”Det första levnadsåret – vilken betydelse 
har detta för barndomen och vuxenlivet” och Anette Herslow om ”Erfaren-
heter från ett spädbarnspsykiatriskt projekt vid Viktoriagården”. Dagen rönte 
stor uppskattning.

I förberedelsearbetet ingick också presentation av tankar och planer för di-
rektion och politiska nämnder. Ämnet var nytt och väckte skepsis hos en del och 
varmt intresse hos andra. Konkreta berättelser, där relationen mamma-barn 
kunde åskådliggöras med hjälp av en docka i famnen, var fångande. I kombina-
tion med redovisning av forskning och kunskap var / är detta psykologens bästa 
redskap i dessa sammanhang.

Genomförande

Redan 1988 hade vi i ”spädisgruppen” kommit fram till att vi ville pröva en 
verksamhet inom befintliga ramar och att det skulle ske i samarbete mellan 
kommun och landsting. Barnomsorgschefen föreslog en förskollärare, Eva, 
som arbetade på Trollsländans öppna förskola, att samarbeta med mig i öppna 
förskolans lokaler. Hon hade vid något tillfälle varit inbjuden till ”barngrup-
pen”och då bl.a. berättat om hur hon reflekterade över relationer mellan barn 
och föräldrar i sin verksamhet. Under några månader avsatte vi regelbundet tid 
för att lära känna varandra och förbereda oss för det som vi döpte till ”Troll-
sländans minigrupp”, mini för de minsta, men också för att vi bara hade en ef-
termiddag i veckan för verksamheten.

I slutet på våren 1989 tog vi emot det första mamma-barnparet. Ganska snart 
växte gruppen till de fyra par som vi hade tänkt skulle vara max. Många gånger 
var det mammor och barn som jag redan hade träffat genom barnavårdscentra-
len och remitterat till oss på spädbarnsverksamheten. Dessa kontakter hade då 
ofta varit hembesök hos familjen – mamman och barnet. Här var det i stället vi 
som tog emot, månade om och bjöd på omsorg. Att vi var med i så många fler 
vardagssituationer innebar att vi tog del av samspelet mamma-barn på ett an-
nat sätt, som gav oss fler situationer att arbeta med. Gemenskapen i gruppen 
mellan mammorna blev också mycket betydelsefull. Efter den ovan nämnda 
konferensen kom socialchefen och primärvårdschefen under ett år på flera ge-
mensamma besök till oss och vi kände deras uppmuntran. 

Efter ett år utökades verksamheten till två eftermiddagar i veckan, fikat byt-
tes ut mot en välkomnande tallrik soppa (gjord på pulver – men så uppskattad, 
ett koncept som blivit bestående). Utökningen av tid innebar att vår grupp in-
kräktade på öppna förskolans verksamhet. Med de öppna lokalerna var det också 
svårt att kunna samtala avskilt. Primärvårdsföreståndaren kom med lösningen: 
Grindstugan, en f.d. portvaktstuga vid uppfarten till Gamla lasarettet, ett litet 
rosa hus med hemlik karaktär, en inbjudande och varm miljö. Där fanns ett triv-
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samt kök och två rum förenade med ett valv, 
en rymlig toalett med plats för två vid sköt-
bordet och på andra våningen två små rum, 
varav ett blev samtalsrum. 

Vi kompletterade inredningen med bl.a. 
en gungstol, en skumgummipool, en baby-
gunga i valvet mellan rummen, där vi fick 
se mer än ett mamma-barn-par hitta var-
andra på riktigt för första gången i en lek 
med närhet och avstånd, ett tygtält upp-
byggt på en rockring – med möjlighet för 
barnen att gömma sig i och laborera med 

separation – och lite möbler för små barn. Så blev det 1991 Grindstugans 
spädbarnsverksamhet.

Vi som arbetade i verksamheten

Efter en tid övergick Evas tjänst på Grindstugan organisatoriskt till socialtjäns-
ten med en halvtid som behandlingsassistent för arbete med spädbarnsfamil-
jer, aktualiserade på socialkontoret och som bedömdes kräva enskild behand-
ling, oftast på Grindstugan, och med den andra halvtiden i gruppverksamheten 
på Grindstugan. Oskarshamns kommun stod också för mat- och fikakostnader 
och en del andra inköp till verksamheten. Mödra- och barnhälsovårdspsykolo-
gens upptagningsområde omfattar även två grannkommuner. Avtal skrevs så 
att även de kommunerna fick tillgång till Grindstugan. Min tjänst, som från 
början, 1985, var 50 %, utökades successivt till en heltid och övergick från pri-
märvården till BUP. Sedvanliga uppgifter med handledning, konsultation och 
individuellt behandlingsarbete vid MVC och BVC innebar att tiden i späd-
barnsverksamheten begränsades till i genomsnitt 10–12 timmar/vecka. En 
ny halvtidstjänst för Grindstugan inrättades på BUP när jag år 2000 lämnade 
verksamheten för att börja trappa ner inför pensionen 2003.

Inspiration och kunskap
I Karlskoga ägde 1986 det första spädbarnssemi-
nariet rum, arrangerat av Karlskoga kommun och 
Örebro läns landsting, som samverkade i plane-
ringsarbetet för Gryningen. Det var det första av 
en lång rad årliga spädbarnsseminarier, från Smy-
gehuk till Vålådalen. Med aktuella föreläsningar 
och erfarenhetsutbyten kom de att bli en ovärder-
lig källa till kunskap och inspiration. Där kunde 
man följa den snabba utvecklingen av allt fler 
spädbarnsverksamheter i Sverige.

Kunskapsflödet blev under årens lopp stort. 
Många aspekter att se barnet fick vi genom 
Hanne Muncks introduktion av Brazelton (Neo-

GRINDSTUGAN, ROSA HUSET
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natal Behavioral Assessment Scale, NBAS) och Anne-Marit Duve med Du-
ve-metoden. Philip Hwang och Göran Wimmerström hade fokus på fadern. 
Moderns psykologi belystes bl.a. av Wendela Lundh och Eva Körner. Margareta 
Berg Brodén, Monica Hedenbro, Kay Karlsson och Kerstin Neander var några 
av dem som inspirerade oss med sina erfarenheter av samspelsbehandling. Leif 
Havnesköld introducerade Daniel Stern, som vi sedan ofta, ofta återkom till. 
Anders Broberg föreläste om anknytning och vi fick nya tolkningsmöjligheter 
av det vi såg i vårt behandlingsarbete. Jag följde en tokologikurs för Lisbeth 
Brudal och ”Barnets tidiga utveckling” med Karin Stjernqvist, Lunds univer-
sitet, som kursledare. Eva läste psykoterapi steg 1 och gick Marte Meo-utbild-
ning. Bit för bit infogades nya lärdomar. 

Tillsammans med andra spädbarnsverksamheter i Kalmar län och Öster-
götland skapade vi ett kontaktnät och besökte varandras verksamheter. Av så-
dana besök fick vi både bekräftelse och nya tankar. En speciell känsla var det att 
komma till Viktoriagården ”där allt började”.

Upplägget

Även efter flytten till Grindstugan bestod gruppen av fyra mamma-barn-par. 
Familjen kom vid första besöket tillsammans med remitterande till Grind-
stugan för att få mer information om verksamheten och berätta om vad man 
ville ha hjälp med. Det handlade oftast om problem med mat, sömn och skri-
kighet. En del mammor behövde stöd av remittenden även vid första besöket i 
gruppen. BVC stod för flest remisser. De kom också från socialtjänsten, öppna 
förskolan och vuxenpsykiatrin.

Förutom gruppverksamheten erbjöds mamman individualsamtal, som för-
lades i anslutning till grupptiden så att den av oss som inte hade samtal kunde 
vara med barnet. Vi strävade efter att papporna skulle vara med i ett samtal 
varje månad. Några gånger deltog föräldrarna i en tätare parterapi. Efter att 
mor-barn-paret hade slutat i gruppen följde en kortare eller längre uppföljning 
med återbesök på Grindstugan. Barnens förtjusning över att vara tillbaka var 
tydlig och de förväntade sig att få repetera det de hade brukat göra. För en del 
mammor fortsatte individualsamtalen. De flesta barnen var under sex måna-
der när de kom till oss och inskolningen i barnomsorgen var en vanlig slut-
punkt. Genom Evas erfarenhet som förskollärare skapade hon en trygg länk in 
i förskolan.

Grupptiden

Det fanns stående inslag i gruppsamvaron – med många anpassningar till be-
bisarna. Den välkomnande soppan i köket var en viktig del i mamningen. Se-
dan följde sångstund och lek med barnen och senare fikastund i soffgruppen. 
Vi firade framsteg och födelsedagar, gjorde påsk- och julkort med tryck av bar-
nens tår och fingrar – som blev påskkycklingar och tomtar. Vi uppvaktade ett-
åringen (och mamman) med en dikt och en snurra. Vi försökte vara i nuet och 
fånga ögonblicken, bekräfta och lyfta fram barnets uttryck och signaler och 
intentioner.
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Vi skapade situationer, t.ex. i sångleken eller med barnet i gungan, där mor 
och barn kunde mötas. Spädbarnsmassage kunde vara ett inslag. Tillsammans 
med mamman var vi med och upptäckte barnets unika personlighet. Vi ville 
vara lyhörda för mammans behov, se och bekräfta henne i mötet med barnet 
så att hennes självkänsla stärktes. Skapa en ”hållande” miljö, en varm, accepte-
rande atmosfär där svåra känslor kunde härbärgeras av oss. Mammorna hade 
ofta stor betydelse för varandra. Tillsammans i soffan kunde sitta en 17-åring, 
som redan lämnat skolan, tillsammans med en äldre akademikermamma och 
ha stort utbyte av varandra.

Vi prövade oss fram och använde bl.a. Marte Meo-metoden. Därutöver kan 
man inte peka på någon speciell metod utan vi använde oss av arbetssätt som vi 
integrerat från erfarenhet, forskning och andras metodarbeten som vi tagit del 
av. Att arbeta i en spädbarnsverksamhet är att utsätta sig för starka känslor. Den 
stora glädjen när en liten, tidigare sluten och ledsen baby blommar ut och möter 
världen, trygg i sitt samspel och med solig upptäckarlusta och får en mamma, 
som nu kan njuta av sitt barn. Men också frustrationen och smärtan när vi ser 
en baby som gång på gång blir avvisad av sin mamma och som inte heller vi hit-
tar nyckeln till. Hoppet finns om att det vi ger babyn ska hjälpa barnet i väntan 
på sin mamma.

”Hållandet” var primärt i arbetet med gruppen. Själva hade vi den verk-
liga förmånen att under många år ”bli hållna” av vår handledare, psykolo-
gen, psykoterapeuten Christina Bodén, som också handledde flera andra 
spädbarnsverksamheter.

Grindstugan i dag

En varm och trygg atmosfär möter mig när jag nyligen, 2012, gör ett besök 
på Grindstugan. Interiört är allt väsentligen sig likt, drygt 20 år efter star-
ten. Grundstrukturen i arbetet likaså, d.v.s. två eftermiddagar i veckan med 
två personal: en halvtids landstingsanställd psykolog och en socialsekreterare 
från kommunen med 40 % arbetstid. Psykologtjänsten innehas sedan några år 
av psykologen Marianne Holm Djurfeldt med lång erfarenhet, en stor fond av 
kunskap att tillgå från vårt arbetsområde och tillsammans med sin arbetskam-
rat i ett helhjärtat engagemang.

Kanske är arbetssättet nu litet mer flexibelt. Andra förändringar som vi berör 
vid mitt besök är att papporna fått större utrymme i behandlingen. Samarbe-
tet med vuxenpsykiatriska mottagningen har utökats och fler remisser kommer 
därifrån. Som en spännande och givande arbetsmetod nämner man ”Watch, 
Wait, & Wonder” (se nästa kapitel i boken).

Grindstugan är i dag den enda kvarvarande spädbarnsverksamheten i länet.
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Watch, Wait, & Wonder  
eller Reflekterande samspelsbehandling 

Anna Lannér Swensson

Arbetet med Watch, Wait, & Wonder (WW&W) startade 2004 som ett pro-
jektarbete inom Psykologverksamheten för mödra- och barnhälsovård i Nord-
västra Skåne, med uppdrag att söka och pröva metoder för samspelsbehandling 
för familjer med barn yngre än ett år, där föräldrar och barn är primärt invol-
verade i behandlingen, med metoder som är prövade och utvärderade och som 
harmoniserar med verksamhetens vårdnivå och verksamhetens övriga behand-
lingsinsatser för att därefter kunna ta ställning till implementering i den ordi-
narie verksamhetens utbud. Aktuell forskning visar att fokus i behandlingen 
inte enbart bör ligga på insatser som indirekt 
stödjer samspelets och anknytningens ut-
veckling utan även på direkta interventioner 
– barn kan inte vänta. Vi fann en kanadensisk 
behandlingsmetod ”Watch, Wait, & Won-
der” som överensstämde med de kriterier 
verksamheten satt upp. Metoden är utarbetad 
och beforskad på Hincks institute, Toronto, 
Kanada, av Elisabeth Muir, Mirek Lojkasek 
och Nancy Cohen och vänder sig till familjer 
med samspelsproblem där barnen är i åldern 
4 månader – 9 år. Metoden beskrivs som en 
barn-ledd psykoterapi.

Målen i WW&W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, into-
ning och mottaglighet för sitt barn; att öka känsligheten för och respon-
sen på barnets behov (moderlighet) och minska invaderande / egna behov 
i relationen; att öka positiva affekter och glädjen i relationen och göra 
barnet synligt. Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta ini-
tiativet och ges möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens; 
att öka förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.

Vår hypotes var att behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt om en övre 
åldersgräns hos barnet om 12 månader tillämpas. Ramen för behandlingen om-
fattade en behandlare, en behandlingskontakt/vecka och 8–10 behandlingstill-

NANCY COHEN, KALMAR 2009
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fällen. Vi planerade för att en leksession varar ca 5–10 min för ett 4–6 mån gam-
malt barn och upp till 20 min för ett barn 6–12 månader (Lannér Swensson & 
Waxby, 2008).

Benämningen Watch, Wait, & Wonder är slagkraftig och fångar kärnan i 
behandlingen precist medan den svenska översättningen iaktta, avvakta och 
reflektera blir mindre precis. Då behandlingen bygger på förälderns reflektion 
över sitt och barnets samspel valde vi att på svenska kalla metoden Reflekterande 
samspelsbehandling.

Behandlingsmetoden
Metoden är inte svår att sätta sig in i om man är van att arbeta utifrån ett an-
knytningsteoretiskt perspektiv, den kan förefalla skenbart enkel men visar sig 
vara en kraftfull terapiform som kan förändra samspelet från att vara invade-
rande, passivt eller oförutsägbart till ett mer tryggt, förutsägbart och auten-
tiskt relaterande mellan förälder och barn. Behandlingen är helt centrerad  runt 
samspelet förälder-barn, behandlingen leds av barnets aktivitet snarare än av 
förälderns eller terapeutens initiativ. I all föräldra-barn-behandling betonas 
vikten av en icke påträngande förälder och att förälderns emotionella tillgäng-
lighet är av primär betydelse. WW&W utnyttjar denna kunskap fullt ut. Be-
handlingen bygger inte på att lära ut hur en förälder skall vara, den är vare sig 
pedagogisk, korrigerande eller edukativ och arbetar inte utifrån beteendeinter-
ventioner. Behandlingen är inte en lekterapi, barnets lek tolkas inte.

Muir (1992) beskriver att WW&W arbetar utifrån en psykodynamisk mo-
dell på både beteende- och representationsnivå, metoden har sin utgångs-
punkt i anknytningsteori och utvecklingspsykologi. Interventionen är upp-
byggd kring den teoretiska tanken att det primära terapeutiska arbetet sker i 
det ”lekutrymme” som finns mellan mor-barn-paret parallellt med det ”lekut-
rymme” som finns mellan terapeut och mor-barn-paret. En av byggstenarna 
är  Winnicotts tankar om den tillräckligt goda modern “good enough holding 
mother” och kravlös närvaro “Mother’s nonintrusive presence; being present without 
making demands”.

Överföringsfenomenen i terapisituationer är ofta kraftfulla. Begreppet ”hol-
ding” är centralt och belyser terapeutens hållande funktion parallellt med mo-
derns hållande funktion. Terapeuten bör bekräfta att barn stimulerar oss till att 
känna starka känslor, det är barnets sätt att kommunicera. Därför är det viktigt 
att föräldern beskriver de känslor som samvaron med barnet väcker. Att göra 
ingenting kan också väcka känslor av oro och hjälplöshet. För förälder och barn 
kan sessionerna vara ansträngande då deras vanliga samspelsstrategier inte an-
vänds. Behandlingen upplevs utlämnande då relationen/interaktionen och dess 
brister visas upp. Arbetet kring att skapa en god och tillitsfull relation mellan 
förälder och behandlare inför behandlingen är av största vikt. När vi uppmanar 
mamman att vara närvarande, att se sitt barn och låta barnet styra samspe-
let samt svara på barnets initiativ, intervenerar vi på flera olika nivåer. Vi ber 
modern att vara tillgänglig, sensitiv och mottaglig för sitt barn. Ett utrymme 
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skapas där barnet får ta initiativet och kan visa upp sina behov, mamman och 
barnet får en chans att förändra sin relation och frigöra barnets strävan mot 
kontakt och utveckling. Genom att be modern följa barnets initiativ påskyn-
das en slags psykologisk kris, då modern inte kan påverka barnet eller skeendet. 
Barnet kommer att rikta moderns uppmärksamhet mot sina behov vad gäl-
ler relation/anknytning och utveckling, behov som föräldern på ett omedvetet 
plan undvikit att se för att kunna behålla sin inre representation av sig själv och 
sitt barn intakt. Målet för behandlingen är att hjälpa modern att bemästra sina 
negativa obearbetade samspelserfarenheter och den uppväckta ångesten så att 
hon kan följa sitt barns initiativ och behov. Sömn-, uppfödnings- och beteende-
störningar under barndomen är ofta en manifestation av olösta negativa sam-
spelsupplevelser (Cohen et al., 1999).

Praktisk tillämpning
Settingen för behandlingen skall vara förutsägbar, pålitlig och ge en känsla av 
kontinuitet. Utrustningen är en del av den terapeutiska ramen. Madrassen/ 
pölen/filten ligger färdig på golvet med leksakerna uppdukade runt kanterna, i 
samma ordning vid varje behandlingstillfälle. Terapeuten sitter i en stol en li-
ten bit ifrån föräldra-barn-paret. Rummet är i övrigt fritt från leksaker.

Behandlingen består av två delar: 

Den första delen är en barnledd leksession vilken varar 5–30 minuter, beroende 
på barnets ålder och föräldra-barn parets uthållighet och avslutas av terapeuten 
då barnet eller mor inte orkar mer, blir trött, ängslig eller orolig. Terapeuten in-
struerar modern att: vara på golvet med barnet; följa barnets initiativ; svara sitt 
barn, men bara på barnets initiativ; inte ta över eller rikta aktiviteten på något 
sätt. Det är barnet som bestämmer och ger förutsättningarna för interaktionen, 
barnet leder – mor1 följer. 

I den andra delen följer ett samtal om moderns observationer av sitt barn, hennes 
tankar och känslor, hennes upplevelse av barnets aktivitet, vad som känts lätt/
bra och om eventuella svårigheter som modern har upplevt då hon skulle följa 
instruktionerna. Terapeuten är i denna del nyfiken på moderns egna iakttagel-

1 I texten benämns förälder oftast som mor, metoden i sig är lämplig för både mor-barn- och far-barn-par

MATERIAL  0–1 ÅR        MATERIAL ÖVER 1 ÅR
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ser och bör därför följa upp och fråga vidare. Vad har du lagt märke till av (x) akti-
vitet? Vad har du tänkt på/ sett? Hur har det känts för dig att följa (x)? Hur tror du detta 
var för (x)? Vad tycker du hände mellan er? Hur var det för dig att följa instruktionen? 2

Reflektionerna kan sedan leda vidare till att beröra samspelet mellan mor 
och barn utanför terapirummet. Terapisessionen fortskrider med reflektioner 
över moderns anknytningserfarenheter till andra viktiga personer via de af-
fekter och tankar som väcks och benämns under behandlingen i samspelet med 
barnet. I reflektionsdelen belyser terapeuten vikten av att acceptera och tolerera 
känslor, att känslor är meningsfulla och möjliga att bära.

Terapeutens förhållningssätt
Mor och barn är tillsammans på golvet under den barnledda aktiviteten. Te-
rapeuten sitter i en stol en bit ifrån, tyst, närvarande, observerande, utan att 
intervenera, samma funktion som Winnicotts “good enough holding mother”. Te-
rapeuten förklarar för föräldern att han/hon inte kommer att interagera med 
barnet för att inte störa det som utvecklas mellan föräldern och barnet. Om 
barnet söker kontakt ska terapeuten rikta barnet tillbaka mot föräldern. Vissa 
mödrar placerar sig långt från barnet och tror att de inte får prata. Terapeuten 
bör låta detta ske. I samtalet med modern fokuserar terapeuten på moderns ob-
servationer/iakttagelser av barnet och samspelet samt moderns upplevelser av 
att låta barnet styra.

Det är viktigt att först få moderns beskrivning av sina observationer av bar-
net och samspelet dem emellan, före hennes tankar och känslor kring det hon 
upplevt. När modern berättar om sina upplevelser av samspelet, bekräftar tera-
peuten och kan även göra ytterligare kommentarer i samma linje. Då modern 
blir tyst och inte kan kommentera sina observationer finns risk att terapeuten 
blir alltför aktiv och delger modern sina egna observationer för att lätta mo-
derns och sin egen ångest – en motöverföring. Om modern uppger att hon inte 
ser att barnet gör något bör terapeuten hålla tillbaka impulsen att förmedla 
sina iakttagelser eller rätta modern.

Behandlingsprocessen
Behandlingsprocessen beskrivs (Cohen, 1999) utifrån ett bestämt mönster.

INLEDNINGSFAS: Det är snarare regel än undantag att det är svårt för modern 
att förstå vad som krävs av henne initialt. Föräldern kan upplevas vara invade-
rande, oengagerad/uttråkad, aktiv/överaktiv, eller trött. Hon kan säga att hon 
inte gillar att leka. Hon kan känna sig obekväm med situationen med att be-
handlaren sitter vid sidan och observerar. Under reflektionsdelen kan modern 
vara tveksam till att ge uttryck åt sina observationer och hon söker ofta terapeu-
tens observationer och svar. Modern kan uttrycka att barnet är olikt sig under 
samspelssituationen, ex. lugnare eller mindre kinkig i jämförelse med hur bar-
net är hemma. Det är vanligt att barnet inte kan leka och undersöka saker fritt, 
utan är upptagen av situationen och relationen till modern.

2 x står för barnets namn
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Terapeuten måste komma ihåg att den viktigaste relationen är den mellan mor 
och barn (fokus på dyaden – ej primärt modern) och att den främsta uppgiften 
är att göra det möjligt för modern att följa sitt barn. Terapeuten skall ej inter-
venera då modern inte klarar att följa instruktionen och invänta barnet, då in-
terventionen kan väcka känslor av hjälplöshet och värdelöshet. Oro och ångest 
smittar och hjälplöshetskänslor hos terapeuten i början av behandlingen är inte 
ovanligt. Det är viktigt att inte avsluta lekdelen för tidigt (eller hela terapin), 
utan låta processen få chans att utvecklas. Terapeuten intar en tillåtande, när-
varande, intresserad och hållande position.

MITTFAS: Modern känner sig efter hand mer bekväm med att följa sitt barn. Hon 
gör kanske fortfarande intrång i barnets lek, men inte lika mycket. Hon rät-
tar sig själv antingen spontant i leken eller efteråt i reflektionsdelen. I samtalet 
kan modern komma med fler observationer och spontana försök till tolkningar. 
Det äldre barnet kan visa lek som är kopplad till ett aktuellt tema. I mittfasen 
visar en del barn att de vill lämna rummet, de somnar eller agerar ut och bar-
nets beteende/reaktion är sannolikt ett försök att undkomma ångesten/oron i 
terapisituationen.

Terapeuten kan känna ångest då barnet riktar sig mot terapeuten eller vill 
lämna rummet. Det är då lätt att som behandlare känna sig ”elak” och tveksam 
inför metodens positiva effekter på samspelet. Terapeuten känner sig efterhand 
säkrare på metoden då modern och barnet blir mer bekväma med metoden.

AVSLUTNINGSFAS: Så fort modern känner ”sig bekväm i behandlingen” kan det 
vara dags att avsluta, ex. när modern känner tillit till relationen med barnet 
och inte primärt till terapeuten, eller när modern visar att hon blivit förälskad 
(falling in love) i sitt barn. Modern visar att hon njuter av sitt barn och sam-
varon med barnet. Modern kan notera att barnet kan vara helt upptaget med 
undersökande lek och/eller fri symbolisk lek. Modern börjar arbeta med frågor 
kring förlust, separation och vad som har saknats/saknas i hennes relation till 
sitt barn. Viss ängslighet inför avslut och separation kan förekomma.

När barnet är redo att avsluta behandlingen kan barnet leka på ett koncentre-
rat och organiserat sätt, utan moderns aktiva inverkan. Barnet gör inte intrång/
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stör då terapeuten och modern pratar under reflektionsdelen.

Barnet använder föräldern på ett tydligt sätt som en trygg bas som barnet kan 
utgå ifrån då han/hon utforskar omgivningen och leker med leksaker. 

Bedömning inför samspelsbehandling

Behandlingen förutsätter att föräldern har ett psykologiskt reflektions- 
utrymme vilket är avgörande för arbetet att reflektera över sig själv och rela-
tionen till barnet. Om barnafadern är negativ eller inte stödjande till behand-
lingen, kan detta medföra svårigheter för modern att genomföra behandlingen. 
Bedömning inför ställningstagande för eventuell behandling är, på min enhet, 
formaliserad. Den innefattar bedömning av samspelet med fokus på förälderns 
bidrag: förälderns känslomässiga närvaro och lyhördhet för barnets signaler; 
barnets bidrag: regleringskapacitet, sensitivitet, temperament, mognad och ut-
veckling; kvaliteten på samspelet: hur samspelet initieras och vidmakthålls, om 
det finns ett gemensamt fokus och turtagning kring detta och om det finns ett 
känslomässigt utbyte i kommunikationen.

För att mäta förälderns uppfattning om sitt samspel med barnen gör vi mät-
ningar före och efter samspelsbehandlingen. Vi har valt att använda PBQ (Post-
partum Bonding Questionnaire) som undersöker anknytning, ”rejection” och 
ilska, ångest, samt risk för misshandel). Det är ett lättadministrerat instrument 
som visar på måttliga såväl som svårare störningar i föräldra- barnrelationen. 
PBQ är ett självskattningsformulär (Brockington et al. 2001; Brockington et 
al. 2006). PBQ har tidigare använts för att undersöka i hur hög grad de föräld-
rar som sökt psykologmottagningen i Nordvästra Skåne, oavsett besöksorsak, 
uppfattat att de har samspelsproblem med barnet (Lannér Swensson & Waxby, 
2008). PBQ används idag som ett stöd i bedömning inför erbjudande om even-
tuell samspelsbehandling ofta tillsammans med EPDS och WMCI (Working 
Model of the Child Interview). Behandlingen följs upp efter avslutning med 
PBQ och vår sammanställning visar att samtliga föräldrar som hade en sam-
spelsproblematik, efter fullföljd behandling inte uppger några samspelsstör-
ningar (utfall under cut-off gränsen, se även Edhborg, 2004).

Reflekterande samspelsbehandling  
– en av verksamhetens behandlingsinsatser

Idag erbjuder vi reflekterande samspelsbehandling till föräldrar och spädbarn/
barn från 4 månaders ålder som kommit via remiss eller egenremiss. Behand-
lingen vänder sig till föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har 
svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig ned-
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stämda, oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner till-
sammans med sitt barn vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvå-
righeter; föräldrar som uppfattar sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller 
uppfattar att barnet reagerar påfallande starkt, t.ex. får vredesutbrott, är kläng-
igt eller lättstört.

Slutord – Att begrunda

Att börja arbeta med samspelsbehandling är inte helt okomplicerat, processen 
tar tid och kräver tålamod och tillit, både till sig själv som behandlare och till 
metoden. Det är vanligt att parterna känner motstånd och känslor av hjälplös-
het dyker upp hos både behandlaren och föräldern. Känslan av oro och ångest 
kan driva parterna till att avsluta, avbryta behandlingen i förtid eller ändra be-
handlingen för att undvika/lindra oron. Det är vanligare än man tror att även 
erfarna terapeuter har svårt att börja arbeta på annat sätt än det de är vana vid, 
risken är stor att man blir försiktig i överkant och inte vågar prova eller ger upp 
efter första försöket.

Jag vill uppmuntra alla kolleger att sätta sig in i behandlingsmetoden eftersom 
den visar sig vara en mycket kraftfull terapimetod som ger förbluffande resultat 
och gör stor skillnad för familjen, kanske i ett generationsperspektiv.
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med post partum deprimerade föräldrar  

i barnhälsovården
Annica Hjertqvist

Jag visste inte mycket om IPT, när jag 2007 började en distansutbildning i Lin-
köping med fokus på de psykodynamiska korttidsterapimetoderna: relationell 
korttidspsykoterapi och just interpersonell psykoterapi. Min kunskap växte i 
takt med studierna, men även erfarenheten genom handledda terapier ledde 
fram till att jag upplevde mig ha en tydlig strukturerad metod att ha till hands 
vid mötet med post partum deprimerade kvinnor i barnhälsovården. Det som 
sker naturligt i vår professionella utveckling är en integration, i det här fallet 
av psykoterapeutiska metoder och tekniker, vilket för mig har inneburit att jag 
använder och har använt den interpersonella psykoterapimetoden ibland mer i 
sin helhet och ibland till delar, allt beroende på klienten och dess problematik, 
mig själv och det som händer oss emellan. Jag ska här försöka beskriva meto-
den och dess fördelar för just de deprimerade föräldrar vi möter i barnhälsovår-
den. IPT är en manualiserad tidsbegränsad (12–16 sessioner) korttidsterapi an-
passad ursprungligen för depression, men som därefter har anpassats till olika 
psykiatriska tillstånd. Den vilar på psykodynamisk grund och är sprungen ur 
Harry Stack Sullivans och Adolf Meyers observationer av den interpersonella 
kontextens betydelse vid psykiatriska tillstånd samt Bowlbys förståelse av den 
emotionella anknytningen och konsekvenserna av interpersonella separationer 
och förluster (Markowitz & Weissman, 2012). IPT utvecklades av Klerman och 
hans kliniska forskningsgrupp utifrån antagandet att startpunkten för den de-
pressiva episoden var relaterad till patientens sociala och interpersonella rela-
tioner vid den aktuella tidpunkten.

Man menar att vid stress blir individens anknytningsmönster tydligt. De 
inre arbetsmodellerna för hur vi formar, behåller och avslutar relationer på-
verkar då, inte bara vårt sätt att kommunicera och vårt behov av stöd vid dessa 
tillfällen – d.v.s. våra förväntningar på andra som tillhandahållande stöd/hjälp, 
utan de har redan tidigare också påverkat kvaliteten i de relationer som utgör 
vårt sociala nätverk (Stuart & Robertson, 2003). Målet blir att hjälpa deprime-
rade patienter att länka sina affekter till livshändelser inom det interpersonella 
fältet, d.v.s. sätta ord på sina känslor, härbärgera och förstå dem som sociala led-
trådar samt lära sig uttrycka dem bättre för att förbättra sin sociala situation. På 
så sätt förväntar man sig att inte bara patientens sociala fungerande förbättras 
utan även att de depressiva symtomen lindras (Weissman, Markowitz & Kler-
man, 2000). Det har sedermera visat sig i mycken forskning att IPT är en potent 
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psykoterapimetod för depression (Cuijpers m.fl., 2011) och den finns numera 
i flera länder med som en av de behandlingsmetoder som rekommenderas vid 
depression, däribland i Sverige (Socialstyrelsen, 2010).

IPT har även visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid post partum 
depressioner (O’Hara m.fl., 2000, Stuart, Gorman & Wenzel, 2000). Post par-
tum depressioner är som bekant lika depressioner vid andra tillfällen i livet, 
men uppstår i en kontext som ger andra konsekvenser (Wickberg & Hwang, 
2003). IPT ser depressionens uppkomst och vidmakthållande ur en biopsy-
kosocial förklaringsmodell och fokuserar på just dessa faktorer i behandling-
en: de psykiatriska symtomen, de interpersonella problemområdena och det  
sociala stödet (Stuart, 2012), vilket följer forskningen om post partum depres-
sioner (Wickberg & Hwang, 2003) och därmed lämpar sig särskilt för att ska-
pa förståelse för och behandling av kvinnor med post partum depressioner  
(Stuart, 2012).

Initialfas

I behandlingens inledningsskede läggs vikt på att konstatera att det är en de-
pression det handlar om, vilket blir särskilt viktigt med dessa kvinnor då många 
depressiva symtom kan utgöra normala reaktioner under just nyföddhetsperio-
den. När depressionen eller de depressiva symtomen är konstaterade, fokuseras 
det på att försöka förstå vad som utlöste depressionen, den akuta krisen, och hur 
den går att förstå i det sammanhang av biopsykosociala faktorer som kvinnan 
befinner sig i. Detta sker i dialog med kvinnan och utgör i sig en del i ett annars 
tydligt uttalat psykoedukativt inslag, gällande depressionen och dess karaktär. 
I nyföddhetsperioden handlar det om barnets utveckling och behov av omhän-
dertagande, vilket också inbegriper pappan till barnet. Man undersöker vidare 
det interpersonella nätverket och upprättar ett relationsschema, där betydelse-
fulla relationer placeras in av kvinnan och där respektive relation gås igenom i 
terapin för att beskriva dess karaktär, såsom den emotionella närheten, huruvi-
da den utgör ett stöd och i vilken utsträckning relationen är ömsesidig samt om 
den motsvarar patientens förväntningar på relationen. När det gäller kvinnor 
med post partum depression lyfter terapeuten in barnet i relationsschemat, om 
inte kvinnan redan har gjort det. Betoningen bör ligga på relationen med barnet 
och försöka klarlägga känslor av alla slag inklusive ambivalenta, partnern och 

eventuella känslor av otillräcklighet samt bris-
tande emotionell och sexuell närhet, ursprungs-
familjen, partnerns familj och kvinnans vänner 
(Stuart, 2012).

Jag upplever att fördelarna med IPT, så långt 
i arbetet, handlar om att på ett strukturerat 
sätt snabbt få inblick i kvinnans mående, hur 
det yttrar sig i den kontext hon befinner sig i 
och vilket stöd som finns runt henne samt hur 
hennes inre arbetsmodeller ter sig. Det blir möj-
ligt att på ett konkret sätt förstå hur barnet har 



134

In terpersonel l  psykoterapi med post  …

det och i vilken utsträckning kvinnan behöver stöd i sitt föräldraskap. Genom 
kvinnans upplevelser av barnet och sig själv som förälder garanteras fokus på bar-
net i det enskilda behandlingsarbetet med kvinnan, vilket känns ytterst nöd-
vändigt och meningsfullt i arbetet som BHV-psykolog.

Innan inledningsfasen övergår i mellanfasen ska kvinnan och terapeuten ha 
kommit till en problemformulering i interpersonella termer och valt ett pro-
blemområde där arbetet kan fokuseras. Det finns tre olika problemområden, 
som man anser är aktuella vid depression: interpersonell dispyt, d.v.s. menings-
skiljaktigheter, gräl med någon annan eller att inte kunna mötas p.g.a. olika 
förväntningar, rollförändring, d.v.s. omständigheter i livet som innebär stora 
förändringar för patienten såsom ex. föräldrablivande och komplicerad sorg, d.v.s. 
en känslomässig reaktion på en omfattande förlust (Ibid). Problemområdet ut-
gör fokus för behandlingsarbetet och är tillsammans med målet för behand-
lingen något som överenskommes i dialog med kvinnan.

Med kvinnor i nyföddhetsperioden handlar problemområdet dispyt ofta om 
kvinnans partner eller omedelbara familj. Kvinnan saknar kanske praktiskt 
stöd i omhändertagandet av barnet eller emotionellt stöd från partnern, medan 
dispyten med den omedelbara familjen kan handla om att de brister i sitt stöd 
till kvinnan eller har synpunkter/kritik på hur hon tar hand om barnet. Det 
tillhör att man vid detta fokus även inviterar partnern att delta vid någon ses-
sion. Problemområdet rollförändring handlar om den nya roll kvinnan har i och 
med föräldraskapet och hur den går att kombinera med andra tidigare roller 
och antaganden. Föräldraskapet kan innebära förändrade prioriteringar och 
identitetsförändring som bidrar till ambivalenta och konfliktartade upplevel-
ser, där eventuellt något behöver släppas och sörjas för att det nya ska kunna 
välkomnas. Problemområdet komplicerad sorg är inte lika vanligt förekomman-
de med kvinnor post partum, men kan exempelvis handla om tidigare förluster 
såsom missfall, dödfödda barn eller aborter, men även kvinnans egna upplevel-
ser av att ha blivit dåligt ”mammad” och ”pappad” såsom övergiven eller varit 
utsatt för fysiska och psykiska övergrepp (Ibid). 

Mellanfas

Efter inledningen följer mellanfasen, där varje session inleds med frågan ”hur 
har det varit sen vi sågs sist?”. Kvinnan svarar antingen utifrån hur hon har 
mått (”mood”) eller beskriver något som har hänt (”event”). Det terapeutiska 
arbetet handlar om att hjälpa kvinnan lära sig uppmärksamma sambandet mel-
lan de känslomässiga reaktionerna som orsakas och vidmakthålls av det som 
händer i de nära relationerna och ringa in de faktorer i de pågående relationer-
na som ger upphov till depressiva symtom. Målet är att ge henne ökad förmåga 
till att känna igen sitt sätt att reagera vid svårigheter/stress, förstå hur det har 
utvecklats och hitta nya förhållningssätt till sina nära relationer (Weissman, 
Markowitz & Klerman, 2000).

IPT tar användning av vanliga terapeutiska tekniker såsom klarifikation, 
kommunikationsanalys, rollspel, problemlösning, hemläxa och användande av 
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den terapeutiska relationen (Ibid). Exempelvis diskuteras specifika interperso-
nella händelser, där kommunikationen analyseras genom att dialogen repeteras 
och kvinnan får möjlighet att identifiera var och på vilket sätt missförstånd/ 
otydligheter uppstår och på så sätt undersöka de egna antagandena om vad som 
händer i relationen till andra.

När kvinnan sedan börjar få insikt i vad som händer i interaktionerna med 
andra, kan rollspel där kvinnan först tar rollen av den andre, hjälpa kvinnan att 
förstå den andres perspektiv vilket kommer att underlätta den fortsatta kom-
munikationen. Det terapeutiska arbetet handlar om det som sker utanför tera-
pirummet och kvinnan uppmuntras till att öva de nyvunna insikterna, som se-
dan följs upp vid nästa session. Terapeuten är aktiv, vägledande, påhejande och 
stödjande, utan att ge direkta råd. Den terapeutiska relationen adresseras inte 
direkt, annat än vid behov för att det terapeutiska arbetet ska bli meningsfullt 
och konstruktivt, exempelvis med patienter med otrygg anknytning. Däre-
mot utgör den terapeutiska relationen en källa till att nå förståelse av kvinnans 
fungerande i relationer (Ibid). 

Avslutningsfas
Avslutningsfasen innebär fokus på vilka faktorer som blir viktiga för fortsatt 
välmående och för att förhindra återfall samt urskiljande av depressionssym-
tom från normala ledsenhetsreaktioner och upprätta handlingsplan för tillvä-
gagångssätt vid eventuellt återfall. Sessionerna måste inte vara veckovisa utan 
kan, exempelvis efter den mest akuta krisen och när stabilitet har uppnåtts, gle-
sas ut till varannan vecka. Det är också att rekommendera att tillsammans for-
mulera vilket behov som finns av fortsatt stöd i form av än mer utglesade sessio-
ner alternativt möjligheten att återkomma vid eventuell ny kris (Stuart, 2012). 
Detta sätt att se på psykiskt mående, kriser och behov av stöd, tycker jag lämpar 
sig särskilt bra i den period vi möter föräldrarna inom barnhälsovården, där 
småbarnsåren i sig innebär ofta förekommande kriser för familjerna och där 
föräldrarnas förmåga att hantera dessa ser olika ut.

IPT – en behandlingsmetod i barnhälsovården
För mig innebär IPT:s biopsykosociala förklaringsmodell och behandlingsme-
tod ett värdefullt tillskott i min terapeutiska repertoar. Förutom värdet av en 
korttidsbehandling i denna period då det finns ett behövande barn, är meto-
dens påvisade effektivitet också värdefull utifrån att medicinering kan undvi-
kas så att amningen kan lämnas ostörd. Den sätter kvinnans mående i ett sam-
manhang av hennes relationer här och nu, och tar på så sätt in just det som 
skiljer ut post partum depressioner från depressioner vid andra tidpunkter i 
livet. Dessutom öppnar den upp en möjlighet till behandling av kvinnans de-
pression parallellt med arbete med hennes inre representationer av barnet och 
sig som förälder. I genomgång av olika behandlingar för post partumdeprime-
rade kvinnor, har man just sett fördelar med att på ett mer direkt sätt behandla 
mammans depressiva symtom i ljuset av de mest framträdande relationerna ef-
ter barnafödelsen, d.v.s. relationen till barnet, partnern och ursprungsfamiljen 
(Forman et al., 2007).



136

In terpersonel l  psykoterapi med post  …

Forskningen om huruvida kvinnans reducerade depressionssymtom påver-
kar barnets anknytningsprocess, temperament och kognitiva utveckling i posi-
tiv riktning är dock begränsad och tvetydig (Gunlicks & Weissman, 2008). Mer 
forskning behövs alltså för att kunna differentiera mellan olika behandlings-
interventioner och dess effekter på barnet via föräldra- barn-samspelet (Ibid), 
liksom att nästa utmaning för forskningen blir att i stället för att ytterligare få 
bevis på IPT:s effektivitet även öka förståelsen för vad som är verksamt i terapin 
(Markowitz & Weissman, 2012). De hittills goda effektresultaten, om än för få 
dokumenterade, av lyckosamma gruppinterventioner med IPT för post partum 
deprimerade kvinnor (Stuart, 2012), väcker särskilt min nyfikenhet för vidare 
användningsområden för IPT inom barnhälsovården. Spännande att just grup-
pen i sig samtidigt kan utgöra det stödjande sociala nätverket för kvinnorna!

  

Grupp  
– javisst!

fast på lite
annat sätt …
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Psykologgruppen vid mödra- 
och barnhälsovården

Kunskapsutveckling och forskning 

Pia Risholm Mothander

Det är en stor ära att bli tillfrågad om att bidra till denna jubileumsskrift och jag 
är stolt över att vara del av den skara vars arbete skriften handlar om. Eftersom 
jag inte längre arbetar inom mödra- och barnhälsovården väckte frågan förstås 
en mängd bortglömda frågor om de professionella utmaningar jag mötte i bör-
jan av min yrkeskarriär. Samtidigt återupplivades minnen från alla intressanta 
och lärorika möten med kolleger och vänner inom mödra- och barnhälsovår-
den under de drygt 20 år som jag kallade mig MVC/BVC-psykolog. Allt kul vi 
gjort och alla tokerier som ägt rum vid födelsedagar och jubiléer rullade fram 
som på en filmduk. Allra starkast finns dock upplevelserna kvar från de barn 
och familjer jag mötte, med sina egna unika historier och med sina egna skäl till 
att vilja ha kontakt med en MVC / BVC-psykolog. 

I den historiska tillbakablick som jag vill göra, och som inte gör anspråk på att 
vara annat än min egen högst personliga narrativ, kan jag skönja olika vågor 
under 1900-talets sista decennier. När jag i slutet av 1970-talet började arbeta 
inom PBU:s BVC-team i Stockholm under Lillian Gottfarbs kloka ledning, var 
uppdraget att föra ut vår barnpsykologiska kunskap till primärvårdens före-
trädare, företrädesvis barnläkare och barnsjuksköterskor på barnavårdscentra-
lerna. Vi skulle likt missionärer argumentera för att småbarnsproblem kunde 
förebyggas genom psykologisk kunskap om barns och föräldrars behov. (Lillian 

FÖRÄLDRAGRUPP à la KABARÉGÄNGET.
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Gottfarbs bok från 1970 hette ”Små barn – små bekymmer”). Jag minns att jag 
de första åren var mycket osäker på vad det var för barnpsykologisk kunskap jag 
egentligen hade. De erfarenheter jag fick som småbarnsförälder med tre egna 
barn kunde jag delvis använda i arbetet, men det kändes oftast inte tillräckligt 
professionellt, och min psykologutbildning hade inte innehållit mer än margi-
nell kunskap om barns utveckling. Jag tror vi inom BVC-teamet var duktiga 
på att ge allmänt stöd, men den enda systematiska barnpsykologiska metod vi 
hade var Griffiths’ utvecklingsskalor (Alin-Åkerman, 1972; 1975), som använ-
des för att ge svar på de flesta frågeställningar. Så här i efterhand tycker jag att 
en Griffithsbedömning var ett suveränt sätt att skapa kontakt med hjälp av ett 
spännande lekmaterial och att testningen gav en ovärderlig information om det 
kvalitativa samspelet mellan barn, förälder och testare som nog var mer värt än 
den individuella utvecklingsprofil med bristande validitet som vi beräknade. 
Många av oss upplevde nog det utvecklingspsykologiska vetenskapliga under-
laget lite svajigt, och därför var det lättare att fokusera på själva kunskapsöver-
föringen. Vi ägnade därför mycket tid åt att studera konsultationsmetodik om 
stöd till andra yrkesgrupper.

Spädbarnsforskning

Situationen kom emellertid att förändras under 1980-talet då den utvecklings-
psykologiska spädbarnsforskningen nådde oss. Med hjälp av empiri om det ny-
födda barnets förmåga till diskriminering och tidig inlärning ökade kunskapen 
om det så kallade ”kompetenta spädbarnet” (Bower, 1977). Den nyföddhets-
skala som Berry Brazelton (1984) introducerade, och som några av oss BVC-psy-
kologer lärde oss av psykologen Hanne Munck i Köpenhamn, som i sin tur var 
utbildad i Boston, byggde på spädbarnets inneboende förmåga att reglera sin 
uppmärksamhet i förhållande till sensorisk stimulans. Detta var inledningen 
på den period som innebar att vi försökte lära oss betydelsen av individuella va-
riationer i regleringsförmåga och anpassning hos det späda barnet. Brazelton-
skalan var intressant att lära sig, med många provbedömningar innan man blev 
certifierad, men i ärlighetens namn var det nog inte många gånger den fullstän-
diga bedömningen kom i användning i det vanliga kliniska arbetet. Uppdragen 
från BVC rörde oftast inte de minsta barnen, dem ville BVC-sjuksköterskorna 
själva behålla, utan uppdragen gällde till en början oftare de större barnen eller 
föräldrastöd i form av medverkan i föräldragrupper.

Vi ville marknadsföra vår nya vetenskapligt baserade kunskap och lade ner 
arbete på att på egen hand vidareutbilda oss för att kunna bidra till barnhäl-
sovårdens fortbildning. Vi läste och diskuterade Stanley Greenspans (1981) 
bok ”Psychopathology and Adaptation in Infancy and Early Childhood” där 
han med stöd av empiriska forskningsresultat beskrev barnets känslomässiga 
funktionsutveckling under de första levnadsåren. Robert Emde, från början 
utbildad av René Spitz i Colorado, skrev nydanande artiklar om relationernas 
betydelse för barnets känslomässiga utveckling (t.ex. 1989). Den nya fören-
ingen World Association for Infant Mental Health, som hade sin världskon-
gress i Stockholm 1986, fick oss att inse att Sverige hade kommit långt inom 
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detta område, ty begreppen små barns psykiska hälsa och 
spädbarns psykiatri var nu verkligen internationellt gång-
bara. Sponsrad bl.a. av Brazelton blev jag inbjuden att bli 
medlem i ett amerikanskt nätverk av forskarstuderande 

”Infant Mental Health Specialists” och jag gjorde två rund-
resor i USA i slutet av 1980-talet för att presentera vad vi 
gjorde inom mödra- och barnhälsovården i paradislan-
det Sverige med sin generösa familjepolitik. Vår egen ny-
bildade lokala WAIMH-förening, Nordisk förening för 
spädbarnsutveckling (NFSU), ordnade konferenser där vi 
presenterade den rykande färska forskningen om affekt-
avläsning, affektreglering och grundläggande empatiut-
veckling. Anne-Marit Duve från Nic Waals institutt i Oslo 
lärde oss om affekternas säte i kroppen, ett kunskapsom-
råde som hade sin grund i Wilhelm Reichs behandlings-

teori. NFSU blev ett väl använt nätverk för alla nordiska kolleger. Med en mer 
gedigen utvecklingspsykologisk grundkunskap kunde en MBHV-psykolog nu 
lättare anta de kliniska utmaningarna om stöd till de små barnen.

Nästa våg blev fokuseringen på de tidiga relationerna och därmed på barn och 
föräldrabehandling, i dyad eller i grupp. När Arnold Sameroff och Robert Emde 
presenterade boken ”Relationship Disturbances in Early Childhood” (1989) var 
många psykologer redan beredda på ett paradigmskifte. Sameroff hade tidigare 
lanserat den transaktionella utvecklingsmodellen som förenade den individu-
ella utvecklingen med kontextens betydelse (1975). Bronfenbrenners (1979) ut-
vecklingsekologiska perspektiv definierade den relationella omvärld som ett li-
tet barn behöver för att växa och utvecklas väl.

De nystartade spädbarnsverksamheterna, som snabbt växte i antal över hela 
landet, hämtade inspiration från Selma Fraibergs arbete som hon presente-
rade i sin bok om behandling av svårmotiverade och sköra småbarnsfamiljer 
i USA (1975). Intresset för den interpersonella utvecklingen och förmågan till 
intersubjektivitet som grunden för känslolivets utveckling växte snabbt. Ingen 
spädbarnsforskare fick tillnärmelsevis lika stor betydelse för denna inriktning 
som Daniel Stern, i Sverige och på många andra håll främst i Skandinavien. 
När hans bok om barnets interpersonella utveckling (1985) följdes av boken 
om moderskapskonstellationen (1995), kände många svenska MBHV-psykolo-
ger att äntligen fanns det någon som hade fångat arbetet och formulerat de 
professionella frågeställningarna precis som om han hade egen erfarenhet av 
MHV / BHV-arbete. Böckerna bekräftade att psykoterapeutiskt arbete i späd- 
och småbarnsfamiljer är en mycket speciell och utmanande form av barnpsykia-
triskt arbete. Föräldrarna är inte psykiatriska patienter som söker hjälp för egna 
intrapsykiska problem utan både de och barnen präglas av sin motivation till 
känslomässig utveckling.

Under 2000-talet har intresset pendlat mellan en fördjupning av kunskapen 
om intersubjektiv utveckling och ett sökande av beröringspunkter mellan den 
och anknytningsutveckling. Intressant att notera är att anknytningsteorin, 
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som utgår från Bowlbys trilogi (1969; 1974; 1980), inte förrän ganska sent blev 
till en naturlig del av MBHV-psykologernas kunskapsbas. Troligen beror detta 
på att teorin, trots att det inte alls var Bowlbys avsikt, till en början uppfattades 
som akademisk snarare än klinisk, vilket gjorde att det var få som läste arbetet 
i original. Idag kan vi konstatera att så gott som allt kliniskt arbete med små-
barnsinriktning bygger på anknytningsteorin. Detta är förstås positivt, men 
det finns förstås också en fara när en teori blir för populär. Alla vet vad an-
knytning är, men få har läst boken! Anknytningsteorin riskerar att bli en ur-
vattnad allmänteori om sociala relationer med alltför uppluckrade definitioner 
av de från början mycket specifika begreppen. För MBHV-psykologerna har 
emellertid den empiriska betoningen av anknytningsteorin stimulerat till en 
ökad nyfikenhet på den neurofysiologiska grunden till intersubjektivitet och 
anknytning. Med stöd i den ständigt uppdaterade kunskapen om hur den unga 
hjärnan växer, formuleras hypoteser om hur tidiga erfarenheter representeras 
och vilka erfarenheter som är mest betydelsefulla för att barnet optimalt ska 
kunna utveckla sina egna resurser och anpassa sig till sin omgivning.

Min egen forskning
Så till min egen utgångspunkt. Mitt intresse för resultaten från den utvecklings-
psykologiska forskningen väckte kliniska frågor. Vad är en optimal utveckling? 
Hur blir barnet en psykosocialt välfungerande människa? Hur blir man en bra 
förälder? Vilka faktorer påverkar hur förälder och barn lär sig att ”dansa utan 
att trampa varandra alltför mycket på tårna”. Hur mycket 
tål barnet av en förälders misstag? I mitt avhandlingsarbete 
som jag utförde under senare delen av 1980- talet och lade 
fram i en avhandling vid institutionen för tillämpad psyko-
logi i Uppsala 1990 så följde jag 40 mödra-barn-par, från en 
icke-klinisk population, under den senare delen av gravidite-
ten till dess att barnen var drygt ett år (Risholm Mothander, 
1990; 1994). 

Mitt syfte var att beskriva samband mellan barnens utveck-
ling och den relationella kontexten i en normalpopulation. 
Mitt val att endast fokusera utvecklingen mellan mamma 
och barn kunde kritiseras redan då, men dels var det stora 
variationer i pappornas utnyttjande av föräldraförsäkringen 
som gjorde det rent praktiskt svårt att möta dem, och dels var min kraft som 
ensam datainsamlare begränsad. Varje familj fick sju hembesök med intervjuer 
och barnbedömningar under en period av 14 månader. Resultaten visade att 
barnens tidiga regleringsförmåga predicerade deras senare psykosociala ut-
veckling. Det är emellertid viktigt att inte tolka dessa resultat som raka sam-
band, utan se sambanden som medierade av förälderns bidrag. Barnens tidiga 
goda regleringsförmåga belönar förälderns omsorgsförmåga så att de uppmunt-
ras till att stimulera sina barn till en god psykosocial utveckling. Mammornas 
tidiga psykiska välbefinnande var vidare relaterat till senare samspelskvalitet 
mellan mor och barn. Asymmetrin i relationen visades genom att mammor-
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nas välbefinnande var viktigare som prediktorer för kvaliteten på det senare 
samspelet än vad barnens beteenden var. Ur ett anknytningsperspektiv stär-
ker dessa resultat kunskapen om förälderns ansvar för att skapa ett gott sam-
spelsklimat, där både mor och barn bidrar till utvecklingen av samspelets kva-
litet i ett ömsesidigt ”ping-pong-spel”. För mammornas del innebar de första 
spädbarnsmånaderna en förhöjd risk för depressiva symtom, men belastningen 
steg också inför mammornas återgång till yrkeslivet vid slutet av barnets för-
sta levnadsår. Mammornas förhöjda nivå av depressiva symtom tycktes då mer 
vara kopplad till förestående förändringar av familjesystemet vid dagisinvänj-
ningen (om pappornas symtom ökade vet vi inte). De resultat som presentera-
des i avhandlingen gav en bild av den normativa utvecklingen för både barn och 
förälder under det första levnadsåret som har bekräftats i en mängd internatio-
nell forskning och som pekar på behovet av tillgång till tidiga stödjande insat-
ser under småbarnsåren, inte bara under de första månaderna utan även senare 
under spädbarnsåret.

MBHV-psykologers forskningsinsatser
Jag har länge funderat på den nyfikenhet som drivit så många MBHV-psykolo-
ger, inte bara min egen, till den akademiska bildningsvärlden. Det verkar inte 
ha varit de egna organisationerna som uppmuntrat till forskning, ty mycket få 
disputerade MBHV-kolleger har forskat på uppdrag av sin arbetsgivare, även 
om det funnits massor av ämnen att studera som arbetsgivaren kunde haft 
glädje av. Inte heller verkar det som om organisationerna tagit vara på den er-
hållna forskningskompetensen hos den disputerade för att utveckla den egna 
verksamheten, i de flesta fall har den nydisputerade gått vidare till helt andra 
arbetsuppgifter. Min slutsats är att det måste vara en egen nyfikenhet som legat 
till grund för valet att lära sig att forska, inte för att göra karriär eller för att få 
högre lön. Att det var en högre andel MBHV- än BUP-psykologer som dispute-
rade kanske återspeglar att MBHV-psykologer definierats som ”egenföretagare” 
eller ”konsulter”, driftiga och vana att fatta egna beslut, men mindre villiga 
att underordna sig och arbeta i team. De flesta av de ca 25 doktorsavhandlingar 
som producerats av MBHV-psykologer har också varit ”egna projekt”, snarare 
än större samarbetsprojekt.

Nedan följer exempel på några av de områden som avhandlingarna fokuserat. 

Föreställningar som påverkar hälsovård,  
moderskap, föräldrablivande och barnavård
Förlossningsförberedelser, förlossningsupplevelser 
och föräldrautbildning 
Föräldradepression och föräldrastress 
Barn i psykosociala riskmiljöer 

Sjukvårdens pediatriska och perinatala vård  
Barnpsykiatri 
Genusaspekter och föräldraskap 
Utvecklingspsykologi – samspelet och den tidiga 
relationsutvecklingen 

Alla de teman som avhandlats kan beskrivas som en solfjäder spretande mot 
många håll – men solfjädern har en mitt. I centrum finns intresset för föräldra-
skap och barns utveckling och den kontext som påverkar förutsättningarna för 
denna.
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För min egen del har detta ämne varit mitt fokus även under åren efter 
MHV / BHV tiden, i de barnpsykologiska böcker som jag varit med om att 
skriva (t.ex. Risholm Mothander, 1998; Havnesköld & Risholm Mothander, 
2009), samt i böckerna om anknytningsteori (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm Mothander, 2006; Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivars-
son, 2008). En stor del av min tid har jag också ägnat åt arbete med att systema-
tiskt beskriva små barns tecken på psykisk ohälsa (se t.ex. Grette Moe & Ris-
holm Mothander, 2010). 

Det finns en risk för att den ofta tysta kunskap som MBHV-psykologer och an-
dra småbarnsexperter erfarenhetsmässigt förvärvat inte lever vidare om den 
inte systematiskt dokumenteras. Under senare år av ekonomiska åtstramningar 
har det visat sig svårt att hävda det samhälleliga behovet av förebyggande stöd 
och tidiga insatser till småbarnsfamiljer. Många spädbarnsverksamheter har 
lagts ner eller i malpåse. För att kunna tillämpa principen 80 % av resurserna 
till de 20 % som bäst behöver dem måste vi också kunna definiera den grupp 
som har störst behov. Mitt engagemang för att införa det småbarnsdiagnos-
tiska systemet “Diagnostic Classification 0-3” (DC 0-3), som nu kommer i 
svensk översättning, grundar sig på övertygelsen om att en systematisk beskriv-
ning av små barns symtombilder inom ramen för deras relationer underlättar 
öronmärkning av resurser till dem som inte har så höga röster. Samtidigt måste 
vi också finna metoder för att stödja familjer som vi kan utvärdera på ett sådant 
sätt att vi kan hävda att de insatser som görs lönar sig. Att det är ett komplext 
forskningsområde får inte avskräcka oss utan i stället leda till ett samarbete 
mellan forskare och kliniker för att finna relevanta sätt att bedöma effekter av 
olika insatser, både före och efter det utförda arbetet. 

Slutord

Som avslutning kan jag inte annat än konstatera att det halvsekel som MHV/
BHV-psykologerna funnits som en yrkesgrupp har inneburit framväxten av en 
egen och stark specialistkompetens. Denna vilar på en solid grund av systema-
tisk kunskap kring små barns och föräldrars utveckling, inom ramen för deras 
relationer och inbäddade i den kulturella kontext som utgör deras livsmiljö och 
som de behöver kunna anpassa sig till för att kunna leva väl. Men, den barnpsy-
kologiska kunskapen kräver ständig påfyllning och uppdatering och den behö-
ver knytas närmare den barnpsykologiska forskningen.
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Att arbeta hälsofrämjande  
och förebyggande i framtiden
Kerstin Johannesson Monica Lidbeck

Plattformen

Genom att mödrahälsovård och barnhälsovård är så accepterade som samhäll-
sinstitutioner i Sverige har vi en världsunik möjlighet att nå hela populatio-
nen med psykologisk kunskap om graviditet, föräldraskap, familjebildning och 
barns utveckling och behov. För vårt uppdrag att främja psykisk hälsa och före-
bygga psykisk ohälsa är det förstås helt avgörande att basarbetet är av hög och 
jämn kvalité. De professionsbaserade nationella riktlinjerna innebär en stark 
kvalitetssäkring av basverksamheten och stöds av statsmaktens krav på en jäm-
lik och jämställd vård för hela befolkningen (HSL, 1982, SOU 1996:133) och ett 
stärkt folkhälsoarbete (Regeringens proposition 2007/08). De centrala MHV- 
och BHV-teamen arbetar med att anpassa programmen efter dagens kunskap 
och förutsättningar. Tyvärr inriktas ofta metodutvecklingen mer på riskfak-
torer än på friskfaktorer. Angreppssättet är sjukvårdens, snarare än folkhälso-
vetenskapens. Med hjälp av screening och riktade frågor letar personalen efter 
tecken på redan existerande ohälsa eller högriskfaktorer. Att uppmuntra det 
som fungerar och arbeta hälsofrämjande blir inte lika självklart som att upp-
märksamma det problematiska. Det är lätt att dras med i det utifrån vår öns-
kan att erbjuda tidiga insatser, men låt oss ta ett kliv tillbaka och reflektera över 
situationen.

Vad står vi för som profession i det metodutvecklande arbe-
tet inom MHV och BHV? Vår uppgift är måhända att gå på 
tvärs mot det ”felfinnande” paradigmet och inte tillåta att det 
tar överhanden. Vi behöver dra en lans för ett generellt och in-
dividuellt hälsofrämjande tillvägagångssätt, en stärkande och 
bekräftande hållning som leder till empowerment i praktiken. 
Det betyder t.ex. att bekräfta förälderns förväntningar på för-
äldraskapet och den inre bilden av sitt barn också när dessa är 
positiva, precis som vi vill att föräldrarna ska stärka sina barn 
med uppskattande kommentarer.

Hur ska vi då gå vidare med arbetet på plattformen? När sjukdomspanora-
mat går mot mer psykisk och mindre fysisk ohälsa blir vår roll allt viktigare. 
Det finns mycket kunskap om hur förebyggande arbete inom området psykisk 
ohälsa bör bedrivas för att bli framgångsrikt (Holte, 2012). Hälften av sam-
hällskostnaden för den psykiska ohälsan gäller tillstånd som går att förebygga, 
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men vi kan inte vinna slaget ensamma. Vi måste därför tänka igenom och for-
mulera oss på programnivå. Det övergripande arbetet måste prioriteras. Ge-
nom föreningen får vi alla hjälpas åt med att bevaka utvecklingen. Styrelsen 
ombesörjer att vi har representanter som medverkar i t.ex. Rikshandboken för 
barnhälsovård och mödrahälsovårdens nationella Blå Bok. Lokalt är det av 
största vikt att vi erbjuder kontinuerlig fortbildning kring förhållningssätt och 
kunskap som kan användas på folkhälsonivå. Enskilda medlemmar kan behöva 
bli mer aktiva i utvecklingen av en hälsofrämjande strategi i sitt geografiska 
område, anpassat till de lokala förutsättningarna. Hälsopsykologin behöver 
tränga ner i basen, och då helst enligt Inga Gustafssons modell med tyngden i 
det generella arbetet (Gustafsson, 1996).

Barnfamiljers livsvillkor

Det är en rikedom att ha barn, men i reda pengar är det dyrt. 1981 var Sverige 
världens mest ekonomiskt jämlika land. Sedan dess har inkomstklyftorna ökat 
mer här än i andra industrialiserade länder (OECD, 2011). Särskilt märks under 
de senaste åren en polarisering hos barnfamiljerna (Rädda barnen, 2012). Det 
ställer krav på oss som yrkeskår att starkare betona ett socioekonomiskt per-
spektiv på nationell nivå och att förhålla oss till familjernas socioekonomiska 
förutsättningar på individuell nivå. Det är ställt bortom allt rimligt tvivel att 
social status och familjens ekonomi tillhör hälsans bestämningsfaktorer (FHI, 
2011, Whitehead m fl, 2001). På gruppnivå är det alltid ett bättre utgångsläge 
att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Det betyder t.ex. att vi kan behöva ytter-
ligare förstärka sjuksköterske- och psykologresurserna i socioekonomiskt svaga 
områden, vars befolkning har färre egna friskfaktorer. På så sätt kan något av 
den ojämlika starten i livet kompenseras.

Den etniska segregationen är påtaglig i dagens samhälle och det ligger nära 
till hands att fokusera på nationalitet och kultur. Självklart måste vi bli dukti-
gare på att möta barnfamiljer med annan kulturell bakgrund och andra vär-
deringar kring föräldraskap och familjeliv. Samtidigt får vi inte låta kulturella 
faktorer göra oss blinda för klassperspektivet: hur samspelar familjens livsvill-
kor med individuella och kulturella faktorer.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det finns redan mycket kunskap om hälsans bestämningsfaktorer (Marmot, 
2005). Generellt ökar risken för framtida psykisk ohälsa med samhällsfenomen 
som fattigdom, större sociala klyftor och att familjen blir utan socialt stöd ef-
tersom föräldrarna flyttat från sina uppväxtorter. Det sistnämnda har fått ökad 
betydelse eftersom dagens föräldrar oftast har liten eller ingen erfarenhet av 
spädbarn.

Dessutom får vi nu färre barn och är äldre när vi blir föräldrar. Med det följer 
större förväntningar på att barnet ska bekräfta oss som individer. Barnet blir 
ett projekt som måste lyckas, vilket också speglas i det offentliga samtalet. Vi 
känner också till flera betydelsefulla individuella riskfaktorer i föräldraskapet: 
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omsorgssvikt, otillräcklig föräldraförmåga, egen psykisk ohälsa, våld i nära re-
lationer, riskbruk och missbruk, kognitiva och neuropsykiatriska funktions-
hinder, stora egna behov, osv.

Vad ska då läggas i andra vågskålen? Vi vet att hög begåvning, ett väl ut-
vecklat språk, fysisk hälsa, ett stöttande socialt nätverk, en känsla av samman-
hang (KASAM, Antonovsky, 2005) och ett organiserat anknytningsmönster är 
några av de saker som verkar skyddande mot livets ofrånkomliga råsopar. Ett 
sätt att tillföra friskfaktorer är att höja kvalitén i förskolan. Den transaktionella 
modellen beskriver hur barnet med sina individuella frisk- och riskfaktorer for-
mar och formas av de nära relationerna och sin livsmiljö. För de yngre barnen 
är i regel familjen mest inflytelserik men sedan kommer förskolan (Broberg m fl, 
2005). Vi ser därför med oro att förskolans kompensatoriska funktion för barn 
från resurssvaga familjer blir alltmer urholkad. Gruppstorlek och vuxentät-
het spelar stor roll för förskolebarnens miljö (Asplund Carlsson m fl, 2001). De 
minsta barnen har dessutom ett extra stort behov av trygghet och kontinuitet 
i relationer för att kunna lägga kraft på att utvecklas (Broberg m fl, 2012). Det 
är tveksamt om den nuvarande trenden med inriktning mot kognitiva färdig-
heter, i stället för emotionella och sociala, är hälsofrämjande. Att bli sedd som 
den man är och att utveckla sitt berättande, sin fantasi och sin relationsförmåga 
hamnar lätt i motsatsställning till kunskapsinhämtning.

En annan önskvärd insats är att återinföra den öppna förskolan på bred front, 
som ett forum där föräldrar och barn kan mötas och hitta ett socialt nätverk i 
närområdet. I varje sammanhang där vi kan påverka de generella bestämnings-
faktorerna finns anledning att göra sin psykologstämma hörd.

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990. Den är ett stöd för oss i vår strä-
van att värna barns behov och rättigheter utifrån nationens resurser.

1 Bearb. efter Haglund, B., Svanström, L. Folkhälsovetenskap – en introduktion. Studentlitteratur 1992

Hälsans bestämningsfaktorer1
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Barnperspektivet eller barnets perspektiv
Begreppet barnperspektiv har sin utgångspunkt i respekten för barnets fulla 
människovärde och integritet, samt att beslut och åtgärder ska analyseras uti-
från vilka följder de kan få för ett enskilt barn eller barn som grupp. Att ta bar-
nets perspektiv handlar om att ta reda på hur barn upplever sin situation, låta 
dem komma till tals och få inflytande i beslut och åtgärder som berör dem (RiR 
2004:30). Det har visat sig att verksamheter som riktade sig till barn ansåg att de 
självklart arbetade med ett barnperspektiv, men att det vuxna barnperspektivet, 
d.v.s. vuxnas bild av barnens behov och verklighet, gavs företräde framför bar-
nens egna perspektiv på sin tillvaro (Englundh, 2008).

Vi behöver reflektera över hur vi tar barnets perspektiv, genom frågor i 
möte med personal och föräldrar, men även i direkt möte med barnen. Om vi 
tar barnets perspektiv – rent bokstavligt – kan t.ex. miljön på BVC och våra 
mottagningar förbättras. Ett gott exempel är hur man i Skaraborg granskade 
BVC-rummet ur det lilla barnets horisont och ändrade förrådsytor under bän-
kar/skötbord så att rummet blev mer inbjudande och lockande för det lilla bar-
net. Delaktigheten ökades genom att barnet blev informerat eller involverat på 
en åldersadekvat nivå. Vid 18-månadersbesöket används en docka som barnet 
först får väga och som man vaccinerar först, osv.

Att värna det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
Att arbeta hälsofrämjande är att stärka friskfaktorer medan att förebygga inne-
bär att minska inflytandet av riskfaktorer. Det förra är en betydligt mer kom-
plicerad uppgift eftersom det är svårare att visa vad som faktisk fungerar. Det 
innebär att det främjande arbetet behöver uppmärksammas och drivas på ett 
annat sätt än det förebyggande. Förebyggande arbete är i sin tur ett tänjbart 
begrepp. Tidiga insatser är inte med automatik förebyggande, även om det ofta 
sammanfaller. Vi behöver reflektera över hur vi psykologer gör största möjliga 
nytta ur ett folkhälsoperspektiv med den kompetens vi har, och vad som är möj-
ligt att göra. MHV och BHV är förstås inte isolerade institutioner utan finns 
i en kontext som vi måste ta hänsyn till; förutom samhällsutvecklingen i stort 
också de mer närliggande faktorerna som hur finansieringen sköts, hur vård-
kedjan ser ut och vilka krav som ställs från andra aktörer.

INFORMATION UR 18-MÅNADERSPERSPEKTIV
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Det är en vida spridd erfarenhet att när finansieringen är gemensam kommer 
sjukt alltid att gå före friskt. Då effekten av en bristande hälsovård märks långt 
senare och är svår att mäta i stunden kan det vara en fördel att psykologen får 
vara en fri nyttighet. Frågan är sedan hur vi används, vilket är starkt kopplat till 
hur vårdkedjan ser ut idag. Den är problematisk, framför allt för oss psykologer. 
På den somatiska sidan finns ett stabilt omhändertagande där den gravida följer 
en stigande kedja av insatser från MHV via specialist-MVC till kvinnokliniker 
och regional vård. Motsvarande kedja för barnen är BVC, specialist-BVC, barn-
mottagning i öppenvård, barnklinik och regional högspecialiserad vård. När 
det gäller psykisk ohälsa fattas på många håll det första steget i specialistnivåns 
öppenvård.

Både barnpsykiatri och vuxenpsykiatri har under de senaste åren blivit min-
dre tillgängliga för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa utan att 
den gruppen fångats upp av andra vårdenheter. Det gäller i synnerhet barnen. 
Där den selektiva och indikerade insatsen (motsvarande medicinsk barnmot-
tagning) fattas vad gäller psykisk ohälsa skjuts vi MBHV-psykologer bort från 
det hälsofrämjande och generellt förebyggande arbetet mot rent behandlings-
arbete. Det är svårt att säga nej till att åta sig en befogad insats när ”ingen 
annan gör det”. Kommunerna har visserligen ett ansvar gentemot barnfamil-
jer men tyvärr finns inte alltid det hälsofrämjande perspektivet. Man arbetar 
utifrån riskidentifiering, oftast selektivt, och främst i skolåldrarna. Dessutom 
saknas ofta tillräcklig barnpsykologisk kompetens, åtminstone vad gäller 
småbarnsåldrarna.

Hur kan vi utveckla vardagsarbetet med att främja psykisk hälsa 
och förebygga psykisk ohälsa?

Att arbeta hälsofrämjande handlar också om ett förhållningssätt. Nyckeln är att 
se möjligheterna i varje unikt möte. Man fokuserar på möjligheter och tänker i 
salutogena termer kring hur man kan öka känslan av begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet vad frågeställningen än inbegriper. Förhållningssättet 
behöver anpassas efter vars och ens behov med respekt för förälderns egen ag-
enda. Det kan t.ex. gälla att i omställningen till att bli förälder få de redskap 
som kan vara hjälp till självhjälp, empowerment, att bli tagen på allvar så att 
stöd och intervention erbjuds i nivå med behoven. Vi har en uppgift att rusta 
personalen inom MHV och BHV att taktfullt och med lyhördhet få till en sam-
existens mellan den bekräftande funktionen och identifiering av riskfaktorer. 
Genom att förmedla kunskap om friskfaktorers betydelse, kontra riskfaktorers 
inflytande och tyngd, kan bedömningarna förbättras av respektive faktorer och 
balansen mellan dem. Därmed kan vi tillsammans med baspersonalen bättre 
avgöra om något behöver göras, och i så fall vad.

Alla föräldrar behöver bekräftelse och uppmuntran och att bejaka samspelet 
med barnet är stärkande. Det gäller i högsta grad föräldrar och barn i svårighe-
ter där BVC kan bekräfta det som fungerar, utan att för den skull bagatellisera 
problemen. Det behövs en stor dos Marte Meo-filosofi i vardagsarbetet. Att i 
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ett gott möte bli lyssnad på och respekterad kan göra 
skillnad och vara avgörande för att föräldern ska kunna 
ta emot den hjälp som erbjuds (Neander, 2011). Här kan 
vi vara en resurs.

Det finns mycket att göra rent pedagogiskt kring hur 
det föräldrastödjande arbetet bedrivs inom MHV och 
BHV, både i grupp och i individuella möten. Det hand-
lar utöver innehåll om tilltal och metoder/format.

Avgörande för en mer hälsofrämjande attityd är att 
tänka igenom hur vi frågar och vad vi frågar efter. Som 
psykologer blir vi lätt problemorienterade och vi bör 
förtydliga för oss själva och våra samarbetspartners 
inom MHV och BHV hur vi genom själva frågandet 
kan bidra till empowerment.

Det krävs reflektion kring hur råd och ledande frågor 
influerar hälsobesöken. Välviljan kan leda fel och sna-
rare få uttryck som pekpinnar. Att ödmjukt fundera över den maktposition vi 
ofta befinner oss i och vem som ges rätten att definiera vad som är ett problem 
är exempel på sådant vi behöver reflektera över.

En för framtiden betydelsefull utvecklingspotential är att förbättra kultur-
kompetensen och utveckla föräldrastödjande metoder för familjer med olika 
ursprung och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. Att få till en respekt-
full dialog är en väg för att motverka utanförskap och segregation för dessa barn 
och deras föräldrar, som på gruppnivå har högre förekomst av riskfaktorer. Vi 
behöver också förbättra kompetensen kring olika familjetyper och genusfrågor. 
För att förbättra kvalitén på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom 
MHV och BHV behöver vi psykologer utöver ett kontinuerligt konsultations-
arbete erbjuda olika former av fortbildning och seminarieverksamhet.

Riktade insatser i framtiden

Anknytningsteorins genomslag och den ökade kunskapen om de nära relation-
ernas betydelse tidigt i livet har medfört ett ökat fokus på föräldraförmågan, 
samspelets kvalité och föräldrars egna psykiska hälsa. Familjen i vårt moderna 
samhälle innehåller få personer och självklara nätverk har glesats ut. Det ökar 
sårbarheten för det späda barnet. Klart är att behovet av samspelsinriktad in-
tervention och behandling finns och är mycket eftersatt, vilket har påtalats av 
bl.a. Barnombudsmannen (BO, 2007). Det finns idag samspelsbehandling på 
ett fåtal psykologverksamheter i landet. Det är inte självklart en arbetsuppgift 
för oss, men uppenbart är att någon behöver ta sig an den. Däremot är det helt 
klart vår uppgift att fånga upp och motivera de familjer som behöver denna typ 
av insats. Inte minst behöver medvetenheten öka kring de barn som är i all-
varlig risk för psykisk ohälsa och lever i belastade livsmiljöer på grund av våld, 
föräldrars egna kognitiva funktionshinder (SoS, 2005) eller psykisk sjukdom 
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(Allmänna Barnhuset, 2010). Stödet till dessa barn och föräldrar är så gott som 
obefintligt och resursfördelningen är oerhört skev jämfört med vad som satsas 
vid t.ex. neuropsykiatrisk problematik. Att driva på så att en behandlingsnivå 
för föräldrar och barn i risk eller i påtagliga svårigheter kommer till stånd är en 
väsentlig uppgift för oss. I ett internationellt perspektiv finns det gott om goda 
exempel med gedigen erfarenhet, t.ex. Norge, Kanada, Australien och Nya Ze-
eland (Bergum Hansen & Jacobsen, 2008, Oppenheim & Goldsmith, 2007).

Vad gäller arbetet inom MHV pekar aktuell forskning på förhöjda risker för bar-
net i magen vid kontinuerligt höga stressnivåer hos modern (www.beginbefore-
birth.org, Grizenko m fl, 2012). För att påverka de vanligaste stressorerna som 
relationsproblem och sviktande ekonomi behöver MHV vidareutveckla sam-
verkan med andra samhällsaktörer för att lindra påfrestande livssituationer för 
gravida och eventuella partners, t.ex. Familjerådgivningen och socialtjänsten. 
Själva behöver vi utveckla fler typer av interventioner som minskar stresskäns-
lighet och ångest, kanske i form av riktad gruppbehandling?

Kunskapsutveckling och kvalitetssäkring

Det krävs sannerligen både bredd och djup för att greppa kunskapsområdet för 
psykologer verksamma inom MHV och BHV. Även om vår årliga nationella 
konferens inriktas på vårt kompetensområde behöver vi för vår egen professi-
onella fortbildning samverka med universitet och högskolor för att tillgodose 
behov av avancerad utbildning kring hälsopsykologi. Det är en utmaning att 
få till adekvat fortbildning, både rent praktiskt men också av innehållsmäs-
sigt god kvalité. Ett exempel på skräddarsydd utbildning på specialistkursnivå 
är den uppdragsutbildning i ”Samtida mödra- och barnhälsovårdspsykologi,  
15 hp” som utformats av Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. 
Framöver finns behov av fler sådana initiativ, eventuellt mellan regioner och 
över landstingsgränser.

Vårt uppdrag har tydlig generalistkaraktär och Psykologförbundets specia-
listordning är inte avpassad för områden med bredd i metodik och frågeställ-
ningar. Vi delar vårt predikament med några fler yrkesföreningar. En möjlighet 
är att den pedagogiska specialitén får en bredare inriktning som inkluderar 
hälsopsykologi, ett livslångt utvecklingsperspektiv och en bredare definition av 

”lärande”. Fokus på att sprida psykologisk kunskap vore också en naturlig del i 
detta, liksom folkhälsovetenskap.

Det är lätt att bli hemmablind och inte se det viktiga arbete som utförs. Det 
är något av en forskares önskedröm att med den struktur och kultur som MHV/
BHV utgör ta sig an forskningsfrågor med bredd och djup. Att vi själva ska be-
driva mer av forskning och utveckling av detta område skulle kunna vara en 
tydlig vision för framtiden. Inom ramen för lokala FOU-projekt finns möjlig-
heter att med avgränsat fokus fördjupa sig i en frågeställning kopplat till vårt 
uppdrag och på så vis driva utvecklingsarbete. För den enskilde medarbetaren 
kan det vara en utmaning att få avlastning i sitt lokala uppdrag vid planering 
och genomförande av FOU-arbete, vilket därför kräver förankring på chefsnivå.
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Att utvärdera våra insatser är ett viktigt steg för att höja kvalitén men även 
finna framtida utvecklingsområden. Vi kan med enkla medel visa på vad våra 
insatser tillför genom att mäta utgångsvärden före och efter psykologinterven-
tion. En annan möjlighet är att samarbeta med lärosätena för psykologprogram-
men och föreslå ämnen för psykologexamensuppsatser med utvärderingsansats.

Att nå ut

Hur kopplar vi upp oss mot morgondagens familjer? 
Många av dem är synnerligen mottagliga för vårt bud-
skap. Psykologi som intresseområde har normaliserats 
och barnpsykologisk kunskap är i ropet som aldrig förr. 
I det dagliga arbetet på hemmaplan efterfrågas vi mer 
och mer, om än inte alltid av de familjer som behöver 
oss bäst. Sociala medier som Facebook och andra in-
ternetbaserade forum och bloggar finns därute vad vi 
än tycker om dem som kunskapsförmedlare. Om det 
känns övermäktigt att ta sig an dem så är hemsidor 
som 1177.se och Psykologiguiden användbara kom-
munikationskanaler. Professionen behöver synas mer i 
media, för vi är efterfrågade. Det är berömvärt att vara 
ödmjuk och självkritisk i lagom dos, men vi behöver 

formulera vår kunskap inom området och gripa varje tillfälle att göra ett inlägg, 
nationellt eller lokalt.

Ett ord på vägen

”Det är svårt att sia – särskilt om framtiden” skrev Isaac Asimov. Däremot kan vi 
bestämma oss för i vilken riktning vi vill sträva. Som psykologer inom mödra-
hälsovård och barnhälsovård besjälas vi av en aldrig sviktande tro på ett bättre 
liv för alla barn och föräldrar. Låt oss gemensamt göra skillnad!
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BHV barnhälsovård MHV mödrahälsovård

BK barnklinik MVC mödravårdscentral

BO barnombudsmannen NFSU Nordisk förening för  
spädbarns   ut vecklingBUP barn- och ungdomspsykiatri

BVC barnavårdscentral PBU Psykisk barn- och ungdomsvård

Ds departementsskrivelse RCT Randomized controlled trial

EPDS Edinburgh Postnatal  
Depression Scale

SBU Statens beredning för medicinsk 
utvärdering

FHI1 Statens folkhälsoinstitut SFPH2 Sv. För. för Psykisk Hälsa

IVF in vitro-fertilisering SKL Sveriges kommuner och landsting

IHPU Inst. f. högre Psykologutbildning SLL Stockholms Läns Landsting

KK kvinnoklinik SoS Socialstyrelsen

LL Läns Landsting SOSFS SoS författningssamling

Lt Lanstinget i SOU Statens offentliga utredningar

MBHV mödra- och barnhälsovård (S)PF (Sveriges) Psykologförbund

Marcé Society (www.marcesociety.com)  
ett forskningssällskap inom  

”Perinatal mental health”

VC vårdcentral

WAIMH World Association for  
Infant Mental Health

1 Från 2014 Folkhälsomyndigheten
2 Numera MIND

Förkortningar
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rience of childbirth – A phenomenological study. Midwifery, 27(6), 848–853.

Premberg, Å., Hellström, A. & Berg, M. (2008). Experiences of the first year as 
father. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(1), 56–63.

Read, G. D. (1950). Att föda utan fruktan.  Stockholm: Natur & Kultur.

Regeringens proposition 1978/79:168. Om föräldrautbildning och förbättringar av för-
äldraförsäkringen m.m.  Stockholm: Regeringskansliet.



163

Referenser

Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik.  Stockholm: Social-
departementet.

Riksrevisionsverket (2004). Barnkonventionen i praktiken. RiR 2004:30.  Stockholm: 
Riksrevisionsverket.

Risholm Mothander, P. (1990). The First year of Life: Predictive Patterns of Infant 
Development, Maternal Adjustment and Mother-Infant Interaction. Uppsala universitet. 
Avhandling.

Risholm Mothander, P. (1994). Mellan mor och barn.  Stockholm: Liber utbildning.

Risholm Mothander, P. (1998). Samspel och Utveckling. I B. Wrangjö (red) Barn som 
märks.  Stockholm: Natur & Kultur.

Risholm Mothander, P. (1999). Infant Mental Health in Scandinavia. I H. Fitzgerald 
och J. Osofsky (Eds) Handbook of Infant Mental Health.  New York: Wiley.

Rydén, B. (2004). När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt 
betraktande av psykisk hälsa och ohälsa. Lunds universitet, Avhandling.

Rädda barnen (2012). Barnfattigdomen i Sverige 2012.  Stockholm: Rädda barnens 
förlag.

Sachs, L. (1983). Evil eye or bacteria? Stockholms universitet. Avhandling. 

Sameroff, A. J. & Emde, R. (Eds) (1989). Relationship Disturbances in Early Childhood.  
New York: Basic Books.

Samuelsson, W. (2003). Det finns gränser.  Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB.

Sandberg, G. (2010). Etnicitet, ungdom och socialt arbete – En analys av kulturbegrep-
pet i ett komplext och kluvet forskningsfält.  Växjö: Linnéuniversitetet. Avhandling. 

Sarkadi, A. et al. (2008). Fathers’ involvement and children’s developmental outco-
mes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Pædiatrica, 97, 153–158.

SBU (2010). Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteratu-
röversikt.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Schmied, W., Myors, K., Wills, J. & Cooke, M. (2002). Preparing Expectant Coup-
les for New-Parent experiences: A Comparison of Two Models of Antenatal Educa-
tion. The Journal of Perinatal Education, 11(3), 20-27.

SKL (2009). Modellområdesprojektet 2009–2011. www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/
modellomradesprojektet09-11/slutrapport-modellomraden

Socialstyrelsen (1968). Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4- åringar.  Stockholm: 
Social styrelsen redovisar. 

Socialstyrelsen (1979). Mödra- och barnhälsovård. Förslag till principprogram.  Stockholm: 
Socialstyrelsen redovisar 1979:4. 

Socialstyrelsen (1981:4). Hälsovård för mödrar och barn inom primärvården. Allmänna 
råd.  Stockholm: Socialstyrelsen.



164

Socialstyrelsen (1981–83). Skriftserien Föräldrar och barn (1–5).  Stockholm: Social-
styrelsen.

Socialstyrelsen (1992). Skydda skyddsnätet! – En utredning om barnhälsovårdens funk-
tion och uppgifter under 90-talet.  Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2002). Vårdens värde.  Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2005). Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns 
det för kunskap?  Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom  
– stöd för styrning och ledning. www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/ 
attachments/17948/2010-3-4.pdf

SOU 1975:87. Samverkan i barnomsorgen.  Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 1978:5. Föräldrautbildning – 1. Kring barnets födelse och första levnadsår.  
Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 1996:133. Jämställd vård – olika vård på lika villkor.  Stockholm: Socialdeparte-
mentet.

SOU 1997:161. Stöd i föräldraskapet.  Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 2005:81. Källan till en chans – Nationell handlingsplan för den sociala barn- och 
ungdomsvården.  Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 2006:100. Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets 
insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Slutbetänkande av 
Nationell psykiatrisamordning.  Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 2008:131. Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd 
och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap.  Stockholm: Socialdepartementet.

Spock, B. (1950). Sunt förnuft i barnuppfostran – från födelsen till brytningsåren.   
Stockholm: Natur & Kultur.

Stattin, H. (2012). www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/
Sa-arbetar-kommuner-landsting-och-ideella-organisationer-med-foraldrastod/

Stattin, H. (2012). www.oru.se/Extern/Institutioner

Stern, D. (1996). Moderskapskonstellationen.  Stockholm: Natur & Kultur.

Stern, D. (2003). Spädbarnets interpersonella värld.  Stockholm: Natur & Kultur. 

Stuart, S. (2012). Interpersonal psychotherapy for postpartum depression. Clinical 
Psychology and Psychotherapy, 19, 134–140.

Stuart, S. & Robertson, M. (2003). Interpersonal psychotherapy: A clinician’s guide.  
London: E. Arnold Ltd.

Tidigt föräldrastöd – en fördjupad beskrivning och analys av det tidiga föräldrastö-
det inom MBHV (elektronisk). www.blf.net/psykosoc/Tidigt%20foraldrastod.pdf



165

Referenser

Tullhage, E. (2010). Glappet mellan teori och praktik – konsultation och teamarbete 
inom mödra- och barnhälsovård. Göteborgs stads psykologenheter och Kompetens-
rådet för psykologer i Västra Götalandsregionen i samverkan.

Ungar, M., Ghazinour, G. & Richter, J. (2013). Annual Research Review: What is  
resilience within the social ecology of human development? Journal of Child Psycho-
logy and Psychiatry, 54(4), 348-366.

Waldenström, U., Bergström, M. & Fabian, H. (2011). Föräldrautbildning under gra-
viditet måste omprövas. Läkartidningen, 118(18), 979-983.

Weiner, G. (1995). De räddade barnen – om fattiga barn, mödrar och fäder och deras 
möte med filantropin i Hagalund 1900–1940.  Södertälje: Hjelms förlag.

Weissman, M. M., Markowitz, J. C. & Klerman, G. L. (2000). Comprehensive guide 
to interpersonal psychotherapy.  New York: Basic Books.

Vellay, P. et al. (1961). Att föda barn utan smärta.  Stockholm: Bonnier.

Whitehead, M., Dahlgren, G. & Gilson, L. (2001). Developing the policy response to 
inequities in Health: a global perspective. I T. Evans, M. Whitehead, F. Diderichsen, 
A. Bhuiya & M. Wirth (Eds) Challenging inequities in health care: from ethics to action. 
New York: Oxford University Press.

WHO (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion.  Genève: World Health 
Organization.

Wickberg, B. (2000). The role of the Child Health Services in promoting mental 
health: an introduction. Acta Paediatrica, 89, Suppl. 434, 33–37.

Wickberg, B. (2007). Implementing universal screening programmes for postpartum 
depression – possibilities and risks. In A. Rosenfield (Ed) New research on Postpartum 
Depression. N.Y. Nova publ. Inc. 

Wickberg, B. (2010). Perinatal psykisk hälsa/sjukdom. Tidig intervention, behand-
ling och tvärfackligt samarbete – en forskningsöversikt. I Det späda barnet som 
anhörig.  Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, rapport.

Wickberg, B. & Hwang, P. (1996). The Edinburgh Postnatal Depression Scale: 
Validation on a Swedish community sample. Acta Psychiatrica Scandinavica, 94, 
181–184.

Wickberg, B. & Hwang, P. (1997). Counselling of postnatal depression. A controlled 
study on a population based Swedish sample. Journal of Affective Disorders, 39, 
209–216. 

Wickberg, B. & Hwang, P. (1997). Screening for postnatal depression in a popula-
tion based Swedish sample. Acta Psychiatrica Scandinavica, 95, 62–66.

Wickberg, B. & Hwang, P. (2003). Post partum depression – nedstämdhet och depres-
sion i samband med barnafödande.  Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003:59.



166

Winnicott, D. W. (1965). The Family and Individual Development.  London: Tavistock 
Publications.

Winnicott, D. W. (1991). Spädbarn och deras mödrar.  Stockholm: Wahlström &  
Widstrand.

Winnicott, D. W. (2003). Lek och verklighet.  Stockholm: Natur & Kultur.

www.beginbeforebirth.org

Young-Bruehl, E. (2012). Confronting prejudice CHILDISM against children.  New Haven: 
University Press. 

En del av ovanstående litteratur kan sökas på www.libris.kb.se/ där utgångna 
böcker kan återfinnas, resp. vara tillgängliga som talböcker etc. De kan även finnas 
i olika psykologverksamheters bibliotek.

Föreningsmaterial återfinns på hemsidan, www.mbhv-psykologerna.com

Elektroniska adresser kan ha ändrats, resp. behållits med förändrat innehåll.  
Adresserna ovan var giltiga under aug. 2013.



167

Bildinformation
Fotografier samt avfotograferade titelsidor av tryckt material

Inledning
Okänt fyraåringsalster (s. 13), Citat WHO (s. 21), M. Lundgren (s. 28). 
 
Lagercrantz, E. Förstföderskan och hennes barn. Wahlström & Widstrand 1979.  
Seedhouse, D. Health Promotion – Philosophy, Prejudice … Wiley & sons 1997. 
Lundh, W. Mödraundervisning, Förlossningsträning eller föräldra… Natur & Kultur 1976.  
Foto: S. Nyström (s. 18, 19, 23, 25, 29).

Samhällsutveckling och föreningshistorik:
S. de Fine Licht (s. 36), M. Malmborg (s. 38), M. Lundgren (s. 45, 46, 48). 
 
Höjeberg, P. Helena Malheims Barnmorskelära. Hälsopedagogik hb 1995.  
Blumenthal, M. Om Mjölkdroppen och dess verksamhet i P. Palmquist AB 1906.  
SOSFS 69:1969, Socialstyrelsen. 1969. 
Borg, M. Mentaliseringsutveckling i samspel och lek … BUP, VOSO, SSL 2013. 
Gustafsson, I. Handlingsprogram för det före-… SLL, Omsorgsnämnden PBU 1996.  
Gustafsson, I. m. fl. Haningerapporterna 1–3. SLL, Sociala nämnden PBU 1980.  
Psykologarbetet inom Barnhälsovården. BHV-psykolog. för., Brochyr, AC Offset AB 1975.  
Tode, K. Skydda skyddsnätet. BHV-psykologernas förening och Socialstyrelsen 1992. 
Jalmert, L. Familjestödsutredningen, Socialdepartementet och Socialstyrelsen 1975.  
Stern, D., m.fl., En mor blir till. Natur & Kultur 1999. 
Foto: S. Nyström (s. 31–32, 35, 37, 42, 46–47, 50–51).

Vem och vad möter psykologen
S. Älvsborgs Sjukhus (s. 56), H. Lord (s. 57), U. Hägg (s. 61, 66, 76), P. Reindl (s. 64). 
K. Brown (s. 77), O. Kozlov (s. 80). 
 
Det späda barnet som anhörig. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010. 
Bohlin, I., Sager, M. Evidensen många ansikten. Arkiv/A–Z förlag 2011.  
Aurelius, G. m.fl. Föräldrautbildning i ett mångkulturellt samhälle – FIMS. Sociala nämn-
den Stockholms Läns landsting 1985. 
Foto: S. Nyström (s. 58, 70, 72).

Hörnstenarna i psykologens insatser
M. Carlberg, L. Teurnell, Haninge PBU (s. 82). 
A. Reuter Psykol. f. MBHV. Tidigt föräldrastöd – en fördjupad beskrivning … Professionerna 
inom MBHV 2007  (s. 84). 
Psykologtidningen nr 7/09; G. Caplan, fotograf T. Södergren, m. vederb. tillst. (s. 96). 
M. Lundgren (s. 117), A. Reuter, MBHV, Primärv. V.a Götalandsregionen 2012.(s. 118).  
 
SOU 1978:5 Föräldrautbildning – 1. Kring barnets födelse och första levnadsår.  
Stockholm, Socialdepartementet. 
Fernlund, K., m.fl. Föräldragrupper … Socialstyr., skrifts. Föräldrar och Barn nr 2, 1980. 
Birbrajer, A., Lundgren, C., Små barn och sömn. Psykologenh. f MBHV i Göteborg. 2010.  
Mödrahälsovård … Arg-rapport nr 59, 2008. SFOG och Sveriges Barnmorskeförbund. 
Dahlgren, I. Analys av en utvärderingsmodell… Avhandl. Uppsala Universitet 2010. 



168

Gustafsson I., m.fl. Att främja ett … Socialstyrelsen, skrifts. Föräldrar och Barn nr 3, 1980.  
Alin-Åkerman, B. Barnets utveckling 0–7 år. Barnpsykologiska forskningsgruppen. Hög-
skolan för lärarutbildning, 1980. 
Handledning till Griffiths’ utvecklingsskala 0–2 år. Skandinaviska testförlaget 1972.  
Brochyr. MBHV-psykologerna. Landstinget Värmland 2012. 
Kinbom, M. Om mödrars främjande och främjand … SLL  Omsorgsnämnden PBU 1994.  
Lilja, H. m.fl., Nu är jag 3 år. Göteborgs Sjukvård. 1989. 
Alfvén, M., Henning, E., Holmertz, V. Kejsarsnittsboken. Cordia 1996.  
Föräldraskap i utveckling. Utbildningsinf. Landstinget Skaraborg, VC i Habo 1992.  
Nyberg, E. Barnfamiljers Migration. Avhandling Stockholms universitet 1993. 
Henning, E., Toomingas, B. Hembesök – en unik, …SLL Omsorgsnämnden, PBU 1997.  
Borgen, B. m.fl., Helsestationen i støpeskjeen. Universitetsforlaget 1972.  
Brudal, L. Födandets psykologi. Natur & Kultur 1985. 
Freire, P. Pedagogik för förtryckta. Gummessons 1972.  
Winnicott, D.W. The Child, the Family and the Outside World. Penguin Books Ldt 1964.  
Studiedagsprogram, Vetenskap och värdering. MBHV-psykologernas förening 2001.  
Foto: S. Nyström (s. 81, 83, 85–86, 91, 97, 100, 105, 108–116).

Behandling i nyföddhetsperioden
B. Sandberg (s. 122). A. Salovaara (s. 125), Psykologverks. för MBHV i Nv Skåne  
BUM/Helsingborgs Lasarett (s. 127). 
 
Berg Brodén, M. Mor och Barn i Ingenmansland. Almqvist och Wicksell 1989.  
Havnesköld, L. Daniel Sterns teorier om självutveckling. Liber utbildning 1992.  
Wiman, M. Jag sjöng hela vägen hem … Psykoterapisällskapet AB Stockholm 2009.  
Foto: S. Nyström (s. 120, 122, 136).

Kunskaper, forskning och framtid
E. Henning (s. 140), K. Lundh, P. Massoudi (s. 145). K. Johannesson (s. 149). 

Fagerberg, P. m.fl., Duvemetoden. Omsorgsnämnden Stockholms Läns landsting 1987.  
Risholm Mothander, P. Mellan mor och barn. Liber utbildning 1994. 
Killén K. Barndomen varar i generationer. Wahlström & Widstrand 2000.  
Rikshandboken för Barnhälsovård. Brochyr 2012. 
Foto: S. Nyström (s. 139–140, 151, 153).

Bilder av titelsidor, tryckt material
Enqvist, M., m.fl., Familjecentralen i Vårby … FOU- Södertörn 101/2011 (s.68). 
Kalmér, M. Barnet och jag. Förälder Nu, Natur & Kultur, 1978 (s. 89). 
Werner, E. Mot alla odds. Monografi, SFPH 1995 (s. 146). 
Bilder: B. Toomingas. 

Faksimiler ur eget1 informationsmaterial
… nu är jag 1 år, (s. 54) , … nu är jag ett halvt år, (s. 131), Psykologer vid BHV, Göteborg 
1970–80. 
Kvinnan, Barnet, Mannen – vad händer efter förlossningen?   Rydén, B., Utvecklings-
enheten för MBHV och skolhälsovård. Göteborgs Sjukvård. 1989. (s. 133).  
Psykologer inom Barnhälsovården, L. Gottfarb, m.fl., Särtryck Psykolognytt 1975, m. ved-
erb. tillst. (s.107). Foto: S. Nyström.

Merparten av ovan nämnda fotografier är beskurna. Avbildade personer har ej  
samband med texten om så ej anges.

1 Avser Yrkesföreningen resp. Psykologverksamheten i Göteborg med B. Rydén som ansvarig.



169

Bilaga 1

Utdrag ur verksamhetsberättelser 1973–2013

1973–1982

Föreningsfrågor.  
Etik och värdegrundsfrågor diskuterades återkommande.

Informationsfrågor. En broschyr om verksamheten färdigställdes, informationsansvarig utsågs med  
uppdrag att sammanställa litteratur och material av intresse för BHV-psykologer. PR-ansvarig valdes. 
1975 gjordes en PR-satsning; Stockholmspressen kontaktades. I Göteborg presenterades BHV-psy-
kologens verksamhetsområden och arbetssituation vid en presskonferens. Föreningens studiedagar 
föreslogs bli införda i Landstingsförbundets kurskatalog.

Organisation och tjänster. Styrelsen mottog Västernorrlands läns landstings beslutsprotokoll angående 
psykologorganisation inom BHV, antagen på basis av ett gediget underlag. Även från Värmland 
och Norrbotten inkom användbara organisations- och arbetsmodeller för kännedom och diskus-
sion. En enkät om administrativa förhållanden, organisatorisk tillhörighet och rimligt barnantal per 
BHV-psykologtjänst utformades av en arbetsgrupp. Organisationstillhörigheten fortsatte att vara 
en tviste- och diskussionsfråga. Enighet rådde om att våra arbetsuppgifter och samarbetspartners 
hör hemma inom Primärvården (1982). Befattningsbeskrivningar togs fram och avgränsning av psy-
kologens roll sågs över. Styrelsen gjorde en lägesbeskrivning av medlemmarnas arbetsvillkor. Ut-
byggnadsförslag av psykologtjänster fördes fram på olika håll (1980). Bl. a presenterade Blekinge 
en utbyggnadsplan för de psykosociala insatserna. Mödra- och Barnhälsovårdsutredningen som 
kom 1979 satte igång aktiviteter runt om i landet. En sammanställning av befattningsbeskrivningar 
förelades årsmötet (1982). För utredning av sekretess- och journalfrågor, utifrån målgrupper och 
metodik inom professionen, bildades en arbetsgrupp.

Kretsarna – distrikten. Sekretessfrågor avhandlades. Samarbetet med socialtjänsten lokalt, disku-
terades. – en återkommande fråga genom åren. 1977 sågs kretsindelningen över, medlemstalet 
hade ökat och föranledde en översyn av arbetsformer. Diskussioner om modeller för samarbetet 
mellan MHV och psykolog, om samverkan i vårdkedjan: MHV, KK och BHV, om lekotek i anslut-
ning till 4-årskontrollen, om förskolepsykologens roll kontra BHV-psykologens, om olika modeller 
för psykologens arbete i storstad, mindre stad och glesbygd pågick. Profilering och avgränsning 
av BHV-psykologens roll och arbetssituation dryftades. Via en enkät utreddes hur enskilda besök 
hos psykolog skall ses visavi försäkringskassan. Överlag ville distrikten följa BHV-läkarnas regler: 
utgöra en fri nyttighet för basorganisationer och avnämare. Kretsarna bytte namn till distrikt med 
valda ombud. Diskussioner fördes om BHV-psykologens ”bistra verklighet”: hur få till teamarbete 
och medverkan i föräldrautbildning med knappa psykologresurser och med sjuksköterskor, nertyng-
da av arbete i alltför stora distrikt. Ny distriktsindelning antogs: Norra Norrland, Södra Norrland, 
Norra mellansvenska, Södra mellansvenska, Sydöstra, Västra och Södra distrikten.

Mödrahälsovård. I Stockholm formulerades ett PM för utbyggnad av konsultverksamheten till att 
även innefatta MHV i analogi med den vid BHV. Bl.a. beskrevs och hänvisades till försöksverksam-
heten i Haninge. Psykologgrupper på andra håll var aktiva i att MHV skulle ingå i insatserna.

Metoder, utbildningar och utvärderingar. Konsultationsmetodiken i Haningeprojektet väckte stort 
intresse. Föräldrautbildningsprojektet i Göteborg utvärderades i samverkan med Göteborgs univer-
sitet (1978). Fortbildningsönskemål: konsultations- resp. handledningsmetodik, spädbarnsdiagnostik.

Utåtriktad verksamhet

Psykologförbundet. Beslut togs 1975 om att ansluta föreningen till PF. Frågan behandlades vid psy-
kologkongressen och föranledde en stadgeändring med formuleringen: ”…intresseförening inom 
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Sveriges Psykologförbund”. PF bidrog till finansiering av informationsbroschyren. 1979 kallades 
representanter från föreningen och förskolepsykologernas förening till PF för att diskutera BHV-psy-
kologers arbetssätt i förhållande till psykologernas vid förskolan. Avgränsnings- och profilerings-
diskussionerna utmynnade i en policyskrift: ”BHV-psykologers arbetssätt kontra förskolepsykolo-
gernas”, tillställd PFs ordförande och förskolepsykologernas styrelse. Föreningen var representerad 
i förbundets arbetsgrupp ”Samverkan kring barn”. Specialistkompetensfrågan behandlades vid 
årsmötet 1981 för vidare diskussion med PF.

Statliga utredningar. En representant utsågs att medverka som expert i Socialdepartementets ut-
redning om föräldrautbildning 1974. Synpunkter gavs under utredningens gång (1976) bl. a. på 
psykologens arbete med föräldragrupper: att arbeta tillsammans med sjuksköterskan/barnmorskan; 
i grupphandledning/individuell handledning; att utgöra ett ”säkerhetsnät” för de föräldrar som inte 
vill delta i grupp. Även en representant utsågs till SoS utredning om MBHV med start 1976.

Socialstyrelsen. Medverkan i konferens om frågor kring journalföring och sekretess. SoS erbjöd 
handledningsutbildning till psykologgruppen inför införande av föräldrautbildningen. Vid SoS årliga 
konferenser om 4-åringar under 1970-talet föreläste medlemmar och informerade om verksamhet, 
metoder och kunskap.

Remissvar. Styrelsens första remissvar på en statlig utredning (SOU 1974:39) gällde Förlossnings-
vårdens organisation. Bl.a. diskuterades för- och nackdelar med närhet (mindre förlossningskliniker 
i närområdet) kontra större centralkliniker, regionsjukhus. Föreningens remissvar på Socialdepar-
tementets betänkande om Föräldrautbildning I skickades direkt till departementet. Remissvaret på 
Mödra- och Barnhälsovårdsutredningen ifrågasatte den vaga behandlingen av psykologrollen. Mer 
offensiva formuleringar hade förväntats bl.a. om underlag för dimensionering av psykologtjänster 
utifrån barnantal som för BHVs personal. Psykologerna motsatte sig också att distriktssjuksköterskor 
skulle ersätta barnsjuksköterskor vid BVC. Remissvar skrevs också på Psykoterapiutredningen, Bar-
nolycksfallsutredningen och Familjestödsutredningens diskussionspromemoria: Små barn på daghem.

Nordisk samverkan. Vid Nordiska psykologkongressen i Lund 1974 föreläste medlemmar om 
”Förebyggande psykisk barnhälsovård” och ”Etniska minoritetsgrupper”. En medlem deltog i Åbo 
kongressen (-77) och två stycken i planeringen av Islandskongressen (-79) om ’Barn med särskilda 
behov’, alla tre i samma regi. De nordiska ländernas psykologförbund tillfrågades om motsvarig-
heter till vår förening. Så var inte fallet. Dansk psykologförening önskade ett samarbete, bl.a. om 
spädbarnsforskning.

Utveckling. Medlemsantal 1982: 175 st. Nytt namn; Mödra- och Barnhälsovårdspsykologernas 
förening.

1983–1992

Föreningsfrågor.  
Ordförandeklubba i alm och ask anskaffades. Föreningstekniska frågor behandlades och medför-
de förbättring av rutiner för ekonomi, av kontakten med distrikten och av styrelsens kontakt med 
studiedagsarrangörerna. Ny medlemsmatrikel togs fram. 1988 fick styrelsen i uppdrag att se över 
hur omorganisationen i primärvården påverkar barnfamiljer och vår yrkeskår. Styrelsens arbete 
var föremål för diskussion. Man ville begränsa antalet prioriterade frågor, utöver engagemanget i 
BHVs basprogram, primärvårdens omorganisation och specialistutbildningen samt arbetsmiljöfrå-
gor. Arbetet effektiviserades genom bildandet av ett beredande utskott (1992).

Information och PR. Det diskuterades hur informationen om vår yrkesspecialitet skulle utvecklas och 
föras ut till allmänhet och press. Styrelsen föreslog en arbetsgrupp med uppgift att marknadsföra 
MBHV- psykologer och med anledning av primärvårdens nya organisation ta fram ett informations-
material till politiker, administratörer och läkare (1992).

Organisation och tjänster. Arbetsgruppen kring organisationsfrågor lade fram förslag till befatt-
ningsbeskrivning resp. psykologtäthet (efter en enkätstudie). En sammanställning av löner, barnan-
tal per psykolog, resor, behandlingsansvar, antal vårdcentraler etc. redovisades. En enkät från 
arbetsgruppen inför det nya basprogrammet för BHV distribuerades till medlemmarna och diskute-
rades i samtliga distrikt. Detta arbete följdes med intresse av styrelsen och man inväntade arbets-
gruppens rapport. Denna kom att utgöra referensmaterial för styrelsens representant i arbetet med 
basprogrammet vid SoS (se s. 125).
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Distrikten. En ny distriktsindelning med c:a 50 medlemmar per distrikt infördes: Norra, Södra, Väs-
tra och Stockholm för att åter ändras tillbaka till mindre distrikt. Kravfyllda och otrygga arbetssitu-
ationer medförde många uppsägningar (1988). Synpunkter lämnade på förändringen inom primär-
vården (1989). I distrikten fortsatte man att ordna lokala fortbildningar i stor omfattning genom att 
engagera forskare, kliniker och andra för verksamheten relevanta föreläsare.

Utåtriktad verksamhet

Psykologförbundet. Specialistutbildningsfrågan bereddes av tre medlemmar som tog fram ett 
diskussionsunderlag om specialistordningen i samarbete med distrikten (1991). I remissvaret bi-
drog distrikten med sina synpunkter på lämpligt innehåll för vår specialitet: graviditetspsykologi, 
forskning om post partumtid och spädbarnsforskning som B-kurser, organisationspsykologi och 
handledningsmetodik som C-kurser. En representant ingick fortsättningsvis i PFs arbetsgrupp Sam-
verkan kring barn och en annan i arbetsgruppen Barnomsorg och Barnhälsovård. Medlemmar 
deltog vid årliga förbundskongresser, en representant föreslogs till vetenskapliga rådet, en annan 
till förbundsstyrelsen. Samarbetet med PF intensifierades, styrelsemötena kom efter en tid att förläg-
gas till PFs lokaler. Vissa praktiska nyttigheter kom därigenom styrelsen till del. Yrkesföreningarna 
träffades regelbundet och utgjorde beredningsorgan inom PF. En medlem företrädde styrelsen i PFs 
arbetsgrupp kring nya journalföringslagen. Vid möte med PFs arbetsutskott lämnades material om 
vad MBHV-psykologens arbete omfattar.

Socialstyrelsen. Ett framtida basprogram för BHV och omorganisation av primärvården planera-
des. Som kuriosum kan nämnas att Olof Palme uttalade sig 1986-01-08, både som privatperson 
och som medlem i Barn- och Ungdomsdelegationen, för ett bevarande av den traditionella barn-
avårdscentralen i stället för att splittra BVC till olika arbetslag inom Primärvården. En förenings-
representant bevakade konferensen om ”Framtida innehåll och program inom BHV”. Ytterligare 
fyra MBHV-psykologer från olika landsting deltog och alla fem kom att utgöra föreningens refe-
rensgrupp i SoS utredning om basprogrammet. Vid konferensen ”BHV och det psykosociala stödet 
till barnfamiljerna” deltog två medlemmar (1988). Årsmötet enades om att förorda ett integrerat 
basprogram för sjuksköterskor, läkare och psykologer (1990). Styrelsen tog 1991 del av barnsjuk-
sköterskornas förslag till nytt basprogram för BHV och formulerade tillsammans med PF en skrivelse 
med önskan om ett sammanhållet program, inte uppdelat i en medicinsk och en övrig del. Styrel-
sen deltog vid konferensen 1992 där ”Skydda skyddsnätet”, basprogrammet, diskuterades och gav 
synpunkter inför slutversionen. Föreningen informerades om att ett nytt basprogram planerades 
även för den framtida mödrahälsovården.Ordföranden deltog i hearing om barnpsykiatrins framtid.

Socialdepartementet. En utvärdering av BHV skulle ske på uppdrag av Socialdepartementet. En 
föreningsmedlem utsågs att skriva om MBHV-psykologens roll, en grannlaga uppgift som styrelsen 
noga följde. Skrivelsen bilades den färdiga utvärderingen.

Kontakt med andra professioner. Deltar i öppenvårdsbarnläkarnas och allmänläkarnas årliga kon-
ferenser.

Kontakt med högskolor och studieorganisationer. Kontakt togs med Nordiska högskolan för folkhäl-
sovetenskap (NHV) i Göteborg och universitetet i Linköping om möjlighet att erbjuda utbildning i 
ämnena tokologi och familjepsykologi som specialistkurser. Enstaka kurser skulle kunna arrangeras 
inom universitetets ram.

Adoptionscentrum tog kontakt med styrelsen för ett tätare samarbete, då man ansåg att psykolo-
gerna vid BHV var viktiga för adoptivfamiljer. Adoptionscentrum beslutade att skicka sin tidning till 
varje distrikt.

Remissvar. Bland de ca 35 remisser på statliga utredningar och betänkande som styrelsen i sam-
arbete med distrikten besvarade kan nämnas följande, för MBHV-psykologer speciellt intressanta: 
Fosterdiagnostik, Journalutredningen, Familjeplanering och abort, Specialistutbildning, Psykotera-
piutbildning, Betänkandet HS 90, Hälsoövervakningsprogram inom BHV, Den gravida kvinnan och 
fostret, Den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten, Barn- och ungdomsdelegationens betän-
kande, Vården före, under och efter förlossningen inför 1990-talet, Barnet i Primärvården, Behov av 
åtgärder för att förbättra flyktingbarnens situation under det första mottagandet i Sverige, Förslag 
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till föreskrifter och allmänna råd om befruktning utanför kroppen, Psykologers organisatoriska place-
ring, Klassifikation av åtgärder inom Primärvården.

Utveckling. I mitten av 80-talet hade vi blivit 207 medlemmar.

1993–2002

Föreningsfrågor.  
”MBHV-psykologer är mycket självständiga och vårt yrke har lämnat pionjärstadiet för att bli ett 
etablerat område inom mödra- och barnhälsovården” – en röst i föreningen som nu utredde frågan 
om en logotyp. En logotyptävling utlystes, styrelsen utsåg vinnaren. Logotypen är, om än något re-
viderad, sedan dess föreningens signum (1997). Medicinska forskningsrådets (MFR) skrift från State 
of the Art-konferensen 1999: ”Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa – en analys av möjlighe-
ter och begränsningar i ett framtidsperspektiv” engagerade medlemmarna bl.a. i samarbetet med 
de centrala BHV-teamen i landstingen.

Information och PR. Diskussion om spridningssätt för publikationer från MBHV-psykologer. Ett 
utkast till ny version av det tidigare informationsbladet presenterades i form av kvartalsvisa ordfö-
randebrev.

Medlemmar i distrikten uppmuntrades att delta i profilering och PR av psykologrollen. En historik 
om vårt arbete föreslogs för att få till en genomgripande diskussion om vart verksamheten tycktes 
vara på väg. En sådan skrift skulle belysa förebyggande hälsoarbete, konsultation, screening, di-
agnostik, utvecklingsbedömning och föräldrastöd. Möjligheter till detta visade sig inte finnas under 
denna period.

Hemsidan introducerades (2001) och låg först som länk till PFs hemsida. Den uppdaterades kontinu-
erligt. Nya projekt presenterades och medlemmarna efterlyste en tillgänglig projektbank (1998). En 
styrelsemedlem fungerade som ”sambandscentral” för pågående och avslutade projekt och föreslog 
att information om sådana skulle läggas ut på hemsidan.

Organisation och tjänster. Styrelsens arbetsrutiner strukturerades i enlighet med beprövad erfaren-
het genom åren och infördes i ett kalendarium för arbetet. Bokslut med balansräkning introducera-
des och bokföringen datoriserades, matrikeln uppdaterades kontinuerligt. 2001 beslutas att studie-
dagarna byter namn till ”Nationell konferens för psykologer inom mödra- och barnhälsovård”. Ett 
PM för arrangörer av den Nationella Konferensen färdigställdes. Förslag om att samla föreningens 
principbeslut framlades, till gagn för kommande styrelser. Även rutiner kring nya medlemmar togs 
fram. De föreslogs bl. a. få ett välkomstbrev. Förhoppningen var att den nya distriktsrepresentatio-
nen (se nedan) och de nya rutinerna tillsammans med hemsidan skulle medföra ett mer inkluderan-
de, personligt mottagande (2002). Enkätsvar om organisationstillhörighet redovisades. Styrelsen 
underrättade sig om centrala MBHV-enheter, och psykologernas representation i dessa.

Distrikten. Benämningen distriktsombud från 1981 byttes ut. En stadgeändring krävdes och den 
nya lydelsen blev: ”Distriktsrepresentant utses i varje distrikt bland distriktets medlemmar, för en pe-
riod av valfri längd. Distriktsrepresentanten skall fungera som distriktets kontaktman med uppdrag 
att vara en informationslänk mellan distriktets medlemmar och styrelsen ”. Styrelsen ville öka dialo-
gen med medlemmarna. En representant för varje län föreslogs till gagn för bättre medlemskontakt 
(2002). Distrikten uppmanades att informera om hur hälsovården för 6-åringar bedrevs i deras 
landsting.

Datorisering. Anpassning till en datoriserad verksamhet skedde mellan berörda professioner i 
samarbetet kring Rikshandboken, en metodbok på nätet för BHV (se nedan), i tillskapandet av hem-
sidan, och utvecklingen av en datajournal. Uppmaning gavs från styrelsen att beakta möjlighet till 
statistisk bearbetning och kvalitetssäkringsvariabler i detta arbete. Föreningen var representerad i 
SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut):s arbetsgrupp för sökord för paramedicinsk perso-
nal i primärvården (1996).

Kvalitetssäkring. Kartläggning av psykologernas kvalitetssäkringsarbete fortgick kontinuerligt och 
fokuserade på psykologens arbetsinnehåll i förhållande till uppdraget och dess utformning, beställa-
ren och andra aktörer. Vilka kriterier som skulle beaktas diskuterades inom distrikten och i styrelsen.
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Evidensbaserade metoder. En diskussion påbörjades om krav på evidensbaserade metoder för 
arbetet inom MBHV. Psykologerna följde debatten som bl.a. fördes i Läkartidningen. Behovet av 
tydlighet i metoder och arbetssätt i diskussioner med arbetsgivare och samarbetspartners m.fl. ak-
tualiserades.

Utåtriktad verksamhet

Psykologförbundet. PF gav professionell hjälp till förnyelsen av informationsbladet. Psykologtid-
ningen (f.d.”Psykolognytt”) planerade en artikel om vår verksamhet. Intensiva diskussioner fördes 
i början av perioden om konsekvenserna för barn av det nya husläkarsystemet. Styrelsen inbjöds 
till samling kring barns situation, bl.a. fördes en dialog kring Barnkonventionen och SoS rapport 

”Barns villkor i förändringstider”. Ordföranden höll kontakt med ”barngruppen” inom PF angående 
kvalitetssäkring av spädbarnsverksamheter med anledning av SoS inventering av dessa. Specia-
listordningen innebar fortsättningsvis ett stort engagemang, tre medlemmar nominerades till PFs 
specialistutskott. Styrelsen var missnöjd med placeringen inom pedagogisk psykologi och ville fort-
sätta verka för en egen områdesspecialitet. I diskussionerna framhölls en norsk kategori som om-
fattar konsultation, diagnostik och behandling. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta tillsammans med 
Skolpsykologernas förening i frågan om Elevvårdsutredningen. Samarbete med PF förekom också 
kring datajournal, konstruktion av en hemsida samt PR och policyfrågor. PF föreslog en slogan: 

”Mödra- och barnhälsovårdspsykologer finns för förberedelse, förlossning, föräldraskap, förståelse 
och framtid”.

Statliga utredningar. Barnpsykiatriutredningen var klar 1997. Föreningens representant var ”bisit-
tare” till PFs representant (som var facklig och barnpsykiatriskt sakkunnig expert) och kunde följa 
arbetet och lämna synpunkter underhand till utredningen och kommittén.

Socialstyrelsen. Representation i SoS arbetsgrupp för ny rikstäckande journal inom BHV som skick-
ades ut på remiss. Föreningens representant lyckades få till stånd vissa skrivningar: ”patologiskt 
utfall” ersattes med ”konsultera barnläkare/ psykolog”, ”hälsodiagnos” ersattes med ”omvårdnad”.

Nationell samverkan. I ett PM påtalades risker för förskolebarn i behov av särskilt stöd, vid mins-
kade ekonomiska resurser. Tillsammans med andra yrkesföreningar i arbete med barn samverkade 
föreningen med en tvärpolitisk riksdagsgrupp, Barngruppen, som tillkommit efter ratificeringen av 
Barnkonventionen 1990.

Rikshandbok i barnhälsovård på nätet. Arbetet framskred. En styrelsemedlem deltog aktivt i sam-
manställning och utveckling av befintliga metodböcker – och motsvarande för vår profession – för 
publicering som nationell näthandbok för BHV. Avtal upprättades om hur denna skulle hanteras 
och förvaltas.

Försäkringskassan. Årsmötet 2001 biföll att föreningen tog sig an frågan om sjukskrivningar under 
graviditet.

Universitet och högskolor. En diskussion initierades kring Psykologprogrammet, specifikt om och i 
vilken utsträckning insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa ingick i  
utbildningen.

Psykologiska institutionen i Stockholm efterfrågade synpunkter om framtida behov som psykologut-
bildningen behövde anpassas till. Styrelsen formulerade en skrivelse för kontakter med respektive 
högskola och psykologisk institution angående utrymme för kunskaper i hälsofrämjande och före-
byggande arbete inom psykologutbildningen.

Internationell samverkan. En styrelsemedlem representerade föreningen vid 10:e europeiska kon-
gressen i utvecklingspsykologi (2001) med en poster om MBHV-psykologernas verksamhet.

Remissvar. Beslut om begränsa antalet remissvar på utredningar etc. till de med relevans för MBHV- 
psykologverksamhet. Ett 20-tal remisser besvarades: Åliggande för hälso- och sjukvårdspersonal, 
Klassifikation inom Primärvården, Assisterad befruktning, Det gäller livet (Barnpsykiatriutredningen), 
Stöd i föräldraskapet (Socialdepartementets utredning om föräldrastöd 1997), Barnets bästa i främ-
sta rummet (förverkligande av FN:s Barnkonvention), Förslag till ny Barnhälsovårdsjournal, Gemen-
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sam vårdnad för ogifta föräldrar, Barnkompetens inom olika verksamheter, Elevvårdsutredningen, 
Åtgärder för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvård, Departementspromemorian: 
Behandling av ofrivillig barnlöshet, Psykologförbundets framtida organisation, Barnmisshandel: Att 
förebygga och åtgärda, Föräldrars samtycke till adoption, m.fl.

Utveckling. 2002 är vi 164 medlemmar.

2003–2013

Föreningsfrågor. 
Ett rekryteringsbrev skickades till de MBHV-psykologer som inte var medlemmar. Stödmedlemskap 
infördes. Pensionerade kollegor erbjöds stå kvar som medlemmar till reducerad avgift. De erbjöds 
även delta i Nationella konferensen till reducerad kostnad, liksom psykologistuderande. Ett konfe-
rensbidrag inrättades för deltagande i konferenser med för föreningen angelägna teman. Beslut 
togs om PTP-psykologs deltagande (med handledare) på årsmöte. Reviderad policy för remissvar 
på statliga utredningar etc. samt arbete för att engagera medlemmar mer i detta arbete. Kontinu-
erlig uppdatering av medlemsmatrikeln med nytryck vartannat år. Diskussion påbörjades om att 
lägga matrikeln på hemsidan (2013). Det inre struktureringsarbetet fortgick. Åter fokusering på att 
samtliga principbeslut samlas i policydokument till gagn vid förfrågningar från bl.a. externa aktö-
rer (2011). Insamlingen av föreningens samlade dokumentation fortsatte.

Informationsfrågor. Det som ursprungligen benämndes ”Nationella riktlinjer för MBHV-psykologer 
– ett styrdokument” hade två syften; att utgöra en samlad dokumentation över hur föreningen ser 
på mål, målgrupper, arenor och arbetssätt, samt villkor för detta. Därtill att vara ett dokument att 
luta sig mot i kontakter med förvaltningar och politiker. Årsmötet 2007 nådde slutligen konsensus 
om ett förslag som utgick från en verksamhetsbeskrivning från Västra Götalandsregionen och 
fick namnet: Nationell målbeskrivning av Mödra- och Barnhälsovårdspsykologernas verksamhet. 
Den pågående revideringen av måldokument sker för att öka dess informationsvärde. Broschyrer 
om verksamheten har utvecklats och tryckts via psykologförbundets försorg. Beslut togs om en 
jubileumsskrift (2010), att färdigställas till föreningens 40-årsjubileum 2013 med fokus på profes-
sionens, föreningens och i viss mån kunskapsområdets framväxt och utveckling. Den var avsedd 
främst till medlemmar, som introduktion för PTP-psykologer och nyanställda kollegor, till förvaltning-
ar och politiker, som information på psykologutbildningarna – och till välkommen hågkomst för 
mångåriga medarbetare.

Hemsidan. En helt ny hemsida byggdes upp med förfinade funktioner och blev föreningens nya 
informations- och kommunikationskanal. På Forum lyfte medlemmarna frågor för diskussion. Forsk-
ningsrapporter och adekvat litteratur jämte föreningens remissvar publicerades och materialet 
kring datajournaler lades ut utöver föreningsmaterial. Hemsidan förändrades på nytt i slutet av 
perioden med byten av webbredaktörer och fick viss stagnation i utvecklingen. Under 2013 tog 
arbetet åter fart.

Organisation och tjänster. Föreningen saknade kännedom om antal MBHV- tjänster resp. antal 
befattningshavare. En inventering genomfördes där även uppdrag kartlades. Styrelsens skrivelse 
angående de omfattande följderna av Stockholms LL organisationsförslag, BUP 2005, uppmärk-
sammades med påföljd att landstingsbeslutet kom att innefatta ett förtydligande rörande de tidiga 
och preventiva insatserna följt av ett utvärderingskrav av insatser till blivande föräldrar och de spä-
da och små barnen. Bl. a. Vårdvalet skapade behov av förtydliganden i föreningens styrdokument, 
liksom ”första-linje”-nivån för barnpsykiatri samt krav på basbedömningar (utredning av barn före 
remiss till specialistinstans). Kraven på diagnossättning och åtgärdsklassificering aktualiserade åter 
värnandet om det hälsofrämjande uppdraget – med nya diskussioner om fokus och avgränsningar. 
Giltiga, åtkomliga dokument och nationella program efterlyses som stöd vid upphandlingsdiskussio-
ner. Som resultat av medlemsförfrågningar gjordes ytterligare en kartläggning. Denna gång av an-
tal barn per psykologtjänst inom respektive landsting, med förslag på rimlig bemanning som en del 
av kartläggningen av kvalitetssäkringsarbetet bland medlemmarna. Arbetet pågick kontinuerligt 
och fokuserade på arbetsinnehåll kontra uppdrag, uppdragets utformning, beställare och andra 
aktörer. Måldokumentet kom bl. a. att användas som grund för återinrättande av MBHV-psykolog-
tjänster i Norrbotten. Centrala BHV-enheten i Västerbotten och styrelsen drev frågan med positivt 
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resultat. Många förändringar av MBHV-psykologernas organisatoriska tillhörighet skedde de  
senaste åren. I vissa landsting är MBHV-psykologerna en centralt placerad fri nyttighet, i andra 
ingår de i Vårdvalet, förändringar som kom till uttryck i många förfrågningar från medlemmarna.

Specialisttjänstgöring. Inrättande av specialisttjänster var en komplicerad fråga då adekvat vida-
reutbildning och specialistordning saknades för vårt specifika kompetensområde. Styrelsen tog 
kontakt med ordföranden i specialistrådet för att åter undersöka möjligheterna till egen specialitet 

– utan framgång.

Distrikten. De lokala studieverksamheterna i distrikten har i princip upphört. Såväl distriktsindel-
ningen som distriktsrepresentantens funktion har förändrats under denna period. Nya distrikt och 
ändringar i distriktsrepresentationen med åtföljande stadgeändringar blev delvis en följd av hemsi-
dans funktion. I styrelsens ambition med att ha en aktiv medlemsdialog inrättades åter fadderskap 
för distrikten en funktion som senare upphörde. Styrelsen fick en mängd frågor från distrikten och 
enskilda medlemmar såsom samspelsbedömning/behandling, målgrupper för screening av peri-
natal nedstämdhet och depression, små barns boende vid separationer, etc.

Metoder, utbildningar och utvärderingar. Uppdragsutbildning i samarbete med Göteborgs universi-
tet i ”Samtida mödra- och barnhälsovårdspsykologi” har tillskapats och upprepats. Samspelsutbild-
ningar och andra anknytningsrelaterade utbildningar, liksom specialistkurser efterfrågas. Många 
medlemmar gör och har gjort för MBHV-området relevanta metodarbeten inom ramen för psykote-
rapiutbildning, specialistkompetens, m.m.

Familjer i migrations- och integrationsprocess, en intressegrupp på initiativ av föreningsmedlem,  
redovisade samverkan mellan Migrationsverket och MHV och BHV i Göteborg kring gravida asyl-
sökande. Förslag om att gruppens material publiceras i Rikshandboken för att komma många till 
del. Kontakt upprättades också med representant i barnrådet hos migrationsministern (2009).

Utåtriktad verksamhet

Psykologförbundet. Samarbete med PF kring ”Försäkringsbolags inhämtande av hälsoinformation 
med stöd av fullmakt samt hanterandet av denna” – en fråga som utreddes av justitiedepartemen-
tet. Synpunkterna presenterades i ”Försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler” (Ds 2005:13). 
Medverkan vid de årliga Psykologidagarna med postern: ”Psychologists at Child and Maternity 
Health Care in Sweden”, och som arrangör för seminarier under flera år. Psykologtidningen be-
skrev på initiativ från föreningen bristen på MBHV-psykologer i Stockholm i en artikel om omorga-
nisationen i Stockholm (BUP 2005). Ordförande intervjuades och föreslog att MBHV-psykologernas 
specifika hälsoarbete och allmänprevention skulle bli framlyft i förbundsstyrelsens verksamhetsbe-
rättelse 2005. Ordförande har senare medverkat i Psykologtidningen med presentation av yrkes-
området och uppdraget. En yrkesföreningsfolder med titeln ”Mödra- och barnhälsovårdspsykologer 
Tidiga insatser ger resultat inte bara tidigt i livet utan hela livet” färdigställdes. Ordförande har 
ombetts skriva text för ”Psykologiguiden” på PFs hemsida angående nedstämdhet och depression 
efter barnafödande. En föreningsrepresentant var tillsammans med PF drivande i att få till stånd 
ovan nämnda uppdragsutbildning. Vidare deltog representant i möte angående medverkan till pro-
fessionsbaserade Nationella riktlinjer för kvalitetssäkring av lindrig utvecklingsstörning hos barn 
och unga tillsammans med Barnneurologerna, POMS och skolpsykologerna. Samverkan avböjdes 
då övriga professioner kom att definiera vårt uppdrag. Synpunkter på revidering av specialistord-
ningen delgavs PF- styrelsen och specialistrådet. I synnerhet ville man veta hur MBHV- inriktningens 
utbildningsbehov ska kunna tillgodoses inom specialistkursutbudet. Kravet på egen specialitet 
drivs fortfarande liksom frågan om större ansvar och utrymme för professionsfrågor inom PF, här 
i samverkan med yrkesföreningarnas nätverk, YFN i ett allt intensivare arbete. Representanter har 
medverkat vid flera av YFN- nätverkets professionsdagar vid olika lärosäten. Medverkan har även 
skett vid Psykologstudentmässor, PS. Synpunkter har lämnats på PFs utkast till ”Policy och riktlinjer 
för evidensbaserad psykologisk praktik”.

Socialdepartementet. Styrelsen tillskrev Socialdepartementet och Riksdagens tvärpolitiska barn-
grupp samt SoS för att uppmärksamma behovet av information, tydliga riktlinjer, samverkansfora 
och tillsyns/uppföljningsrutiner utifrån vår kännedom om de policy- och profileringsdiskussioner 
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som pågår inom privatiserade MBHV- enheter samt utifrån BUP 2005. Styrelserepresentanter sam-
manställde synpunkter på preventionsförslaget i utredningen: Nationell Psykiatrisamordning, där 
vi berördes såsom huvudsakligen anställda inom primärvården och föreslogs utgöra första linjens 
barn- och ungdomspsykiatri. Synpunkterna förmedlades även till UPP-centrum (se nedan) och 
departementets föräldrastödsansvariga. Föreningen inbjöds (2008) till internt möte och informella 
kontakter med föräldrastödsutredningsgruppen angående utformning av strategier och deltog i 
dess internremisskonferenser. En inlaga på utredningens preliminära förslag samt remissvar på slut-
dokumentet Nationell Strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap läm-
nades. Brist på gällande nationella styrdokument påtalades och hörsammades av departementet.

Socialstyrelsen. Kontakt togs med SoS (2005) angående behov av nationella riktlinjer för MBHV- 
psykologer med förankring på SoS-nivå (inom ramen för MHV- och BHV-riktlinjer) – utan gehör. 
En medlem representerade föreningen i SoS prioriteringsgrupp avseende nationella riktlinjer för 
metoder att påverka levnadsvanor och deltog i tvärprofessionell grupp som fokuserar tobak och 
alkohol. SoS ålades att ta fram kunskapsöversikter för MHV, Förlossningsvård, BHV och SHV (skol-
hälsovård/ Elevhälsa, EH), vilket resulterade i ett arbete med Vägledningsdokument för MHV, BHV 
och Elevhälsan. Fyra medlemmar representerar alltjämt 2014 föreningen i referensgrupper och 
deltar i möten och internremisskonferenser kring dessa. Tillsammans med barnläkarföreningen 
och barnsjuksköterskornas förening framfördes att basprogrammet för BHV behövde kompletteras 
med aktuella folkhälsofrågor som psykisk hälsa, fetma, m.fl. Åter påtalas brist på giltiga åtkomliga 
dokument som stöd vid upphandling i samband med vårdval. Tillsammans med övriga berörda pro-
fessioner görs SoS uppmärksam på att BHV ej längre utgör jämlik vård.

FHI. Förfrågan från ”Riskbruksprojektet” kring hur små barn uppfattar och påverkas av föräldrar 
som dricker alkohol. Alla professioner inom MBHV tog, via en skrivelse till FHI:s generaldirektör 
och Socialdepartementet, ett initiativ till en komplettering av och fördjupning i utformandet av 
föräldrastödet till blivande föräldrar och föräldrar till de yngsta barnen med anledning av FHI:s 
rapport i frågan från 2004. Samtliga professionsföreträdare författade: TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD – 
en fördjupad beskrivning och analys av det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovård 
(2007), där bl.a. behov av aktuella nationella styrdokument efterlystes. Styrelsen har hållit sig 
informerad om det regeringsuppdrag som 2009 ålades FHI angående utveckling av kommunala 
strategier för olika typer av föräldrastöd.

SKL. SKL uppmärksammades om behov av översyn av rapporten ”Rätt insatser i rimlig tid för barn 
och ungdomar med psykisk ohälsa” för att lyfta blivande föräldrars och de späda och små bar-
nens behov – utan gehör. Föreningen inbjöds 2009 till SKL:s forskningsnätsverk kring ”Modellområ-
desprojektet” och ”Psynk” och två representanter följer alltjämt det arbetet.

Mödrahälsovården. Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV utarbetades åren 2005-
2008. En medlem har kontinuerligt deltagit i arbetsgruppen för föräldrastöd. Tidigare fanns även 
representation i arbetsgruppen för ”Psykisk hälsa”. Inför pressläggningen påtalade ordförande 
brister i framställningen av psykisk hälsa, psykosocialt arbete och MBHV-psykologernas presen-
tation i rapporten, med visst gehör. MHVs riktlinjer är publicerade i en s.k. ARG-rapport (nr 59, 
2008). Beslut om revidering av ARG-rapporten togs i slutet av perioden. Föreningen har två repre-
sentanter i redaktionsgruppen .  Arbetet ska ske i samklang med Socialstyrelsens arbete med väg-
ledningsdokument.  Olika projekt med screening för nedstämdhet och depression under graviditet 
bevakas.

Barnhälsovården. Styrelsen undersökte psykologrepresentation i de centrala MBHV-enheterna. Kol-
legiala synpunkter på MBHV-psykologernas arbete efterlystes av en BHV-överläkare i landet. De 
tillfrågade hänsköt frågan till styrelsen, som besvarade frågan, beskrev vårt uppdrag, belastningen 
i arbetet och avgränsningar mot andra verksamheter. En nationell arbetsgrupp (med föreningsre-
presentation) utarbetade Nationellt kvalitetsregister för BHV som nu vidareutvecklats till ”BHVQ”, 
nätbaserade nationella kvalitetsindikatorer. Två indikatorer berör direkt psykologverksamheten: 
tillgång på psykolog i relation till antalet inskrivna barn och screening av mödrar med tecken på 
nedstämdhet eller depression (EPDS). BHV beslutade (2011) att sammanställa ett aktuellt program 
för sin verksamhet i den s.k. Evelinagruppen vari ingick tre föreningsrepresentanter, numera två, i 
referensgrupp resp. redaktionsgrupp. Även detta arbete samordnas med SoS vägledningsdoku-
mentsarbete.
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Rikshandboken. Ordföranden medverkar i redaktionsrådet. Handboken överfördes 2011 till Inera 
(SKLs bolag för vårdtjänster på nätet) som en vårdgivartjänst. En representant ingår dessutom i 
redaktionsrådet för 1177.se (Råd om vård från Sveriges landsting, tidigare sjukvårdsupplysningen). 
Ytterligare förändringar aviseras.

Internationell samverkan. Föreningen deltog med en posterpresentation vid Society for Reproduc-
tive and Infant Psychologys konferens i Dundee, Skottland (2003). Även vid WAIMH:s kongress i 
Kapstaden 2012 medverkade två medlemmar med posterpresentation av MBHV-psykologers verk-
samhet

Remissvar. Styrelsen har lämnat synpunkter på Föräldraskap vid assisterad befruktning för ho-
mosexuella, För oss tillsammans, Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, föräldrars ansvar, 
Utredning om försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, Försäkringsbolagens tillgång till pa-
tientjournaler, Källan till en chans, Folkhälsopolitisk rapport 2005, EUs grönbok om psykisk hälsa. 
Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – analyser och förslag till åtgärder”, Patientdatalagen, Vård 
och stöd av unga lagöverträdare, Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av sam-
hällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder, Beslutanderätt vid gemen-
sam vårdnad, Åtgärdsplan för den kliniska forskningen, Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell 
strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, Socialstyrelsens förslag 
till nya föreskrifter och allmänna råd om abort och avbrytande av havandeskap, Socialstyrelsens 
föreskrifter ang. PTP- frågan, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Barns rätt till 
vård och sociala insatser stärks, Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Översyn av de nationella 
kvalitetsregistren, Förvar – Slutbetänkande av förvarsutredningen, Bättre insatser vid missbruk och 
beroende, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, Delbetänkandet ”Pa-
tientlag”, Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa. Därtill 
har föreningen svarat på diskussionspromemorian från Missbruksutredningen: ”Bättre vård och 
stöd för individen” och på Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för depressions- sjukdom 
och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar. Vidare på SoS ”Nationella riktlinjer för psykoso-
ciala insatser för personer med schizofreni” samt rapport från Socialdepartementet om internetba-
serad psykoterapi.

Utveckling. Medlemsantal 2013: 239 st. Nytt namn: ”Psykologer för mödrahälsovård  
och barn hälsovård” 
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Studiedagar – Nationella konferenser

1973 –1982
Familjeterapi Familjeterapi – teori-metodik. Korttidsterapi enligt Salvador Minuchins ”initial inter-
view” – fördjupning i teori och metodik inom det familjeterapeutiska området i samarbete med PBU. 
Deltagande vid medicinska riksstämman. Stockholm 1973.

Föräldrautbildning PCC- Parent-Child Communication – en metod i att leda föräldragrupper. Aktivt 
föräldraskap enligt Thomas Gordon. Studiebesök på Klara speciallekskola. Stockholm 1974.

Personalarbete Personalgrupper, konsultation och handledning; etiska synpunkter på vår yrkesroll. 
Organisationspsykologi. Göteborg 1975.

Kristeori Nackaprojektet och kristeori utifrån Johan Cullbergs bok ”Kris och utveckling”; analys av 
olika typer av kriser och barn i krissituationer. Stockholm 1976.

Föräldrautbildning Grupper, mål, metoder. Karlstad 1977. 
Barnet i samhället Nationalekonomiska aspekter på samhälle och familj. Sollefteå 1977.

Hur påverkas familjen av graviditet och förlossning Hur kan vi arbeta med kriser i familjen i sam-
band med graviditet och förlossning? Samverkan MVC-BB-BVC. Helsingborg 1978.

Försöksverksamheten med konsultinsatser inom MVC och BVC i Haninge kommun: Den snäva kon-
sulten eller den vida samhällsförändraren? Psykodynamisk teori rörande graviditet, förlossning och 
nyblivet föräldraskap. Presentation av Utbildningsradions utbud för vårt arbetsområde.  
Stockholm 1980.

Barnet och samhället  Hur påverkar samhällsförändringar barns uppväxtvillkor? Hur påverkar 
dagens samhälle barns personlighetsutveckling? Justitiedepartementets utredning ”Barns rätt”. Täll-
berg 1981.

Den kultiverade människan (etnologiskt perspektiv).   Barn i kris. Forskning kring tidiga föräld-
ra-barn- relationer. Psykologiska faktorer hos barn med tillväxthämningar. Göteborg 1982.

1983 –1992
Psykologisk forskning, diagnostik och behandling av spädbarn Världskongressen om spädbarns-
psykiatri i Cannes 1983; aktuell spädbarnsforskning, spädbarnets utveckling, barn och föräldrar, 
mor- spädbarnsterapi, dagvård på behandlingsförskola. Växjö 1983.

Psykosomatiska familjer och deras behandling Bildterapi, Familjeterapi, Objektrelationsteori.  
Lidingö 1984.
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”Den allra första tiden” – En studie av föräldra-barnrelationen under de första 3 åren. Psykiska re-
aktioner i samband med graviditet och tidigt föräldraskap. Perinatal död – Sorgereaktioner när ett 
barn dör i anslutning till förlossningen. Presentation av filmer: Utvecklingsscreening vid 6, 10 och 
18 månader, Positiv påverkan – att lyckas i kommunikation och handledning. Stjärnhov 1985.

Fördjupade kunskaper om kvinnans psykologiska utveckling med speciell tonvikt lagd vid repro-
duktionens betydelse i kvinnans identitetsupplevelse   Kvinna i manssamhället. Kvinnobilder i psyko-
dynamisk teori. Kvinnan som moder. Falkenberg 1986.

Graviditetsutvecklingen – kunskaper kring födande och fruktbarhet  I Kvinnoled – Om kvinnors liv 
genom tre generationer; personlighetsutveckling; biologiska aspekter på kvinnlighet. Oidipuskom-
plexets förvandling. Livsviktigt – ett collage om känslor, kropp och rörelse; Kvinnors drömmar under 
graviditeten – dialogen mellan mamman och fostret under graviditeten. Äldre och nutida folktradi-
tioner kring barnafödandet. Stockholm 1987.

Barn och familj i olika kulturer Finns det en svensk vardagskultur? – om traditioner i familjelivet. 
Kulturmötesförståelse – tankar om vårt arbete över kulturella gränser. Kroppshändelser och samlev-
nad i muslimska kulturer. Förhållandet till barnet visar kulturskillnader. Forskningspresentationer: Att 
arbeta med tolk, Psykologarbete med flyktingfamiljer, ”Lycksele mitt i världen”. Åre 1988.

Barn och överlevnadsfaktorer Barns behov av humor. Maskrosbarn – M. Arnes bok ”Asfaltblom-
ma”. Ystad 1989.

Utveckling och effektivitet inom MHV / BHV – att brinna utan att brännas ut – en organisationsstra-
tegisk fråga Historisk återblick på psykologverksamheten. Basprogram. Medvetna och omedvetna 
processer i organisationens liv. Sunne 1990.

”Mamma-barn – var är karln?” – om män och fäder i vårt samhälle Mannen som den gode kriga-
ren. Kan små pojkar bli pappor? Innanför, utanför eller på tröskeln. Flickors prövningar och poj-
kars bedrifter – om roller i barnlitteraturen. Fäder, söner, älskare. Stockholm 1991.

Sexualitet hos barn och vuxna   Vuxna förhållningssätt/barns sexualitet. Människans sexualiteter – 
förutsättningar och utveckling. Sexualitet under graviditet och småbarnstid. Tällberg 1992.

1993 –2002
Barn i vår tid Om barns uppväxtvillkor idag. ”Barn i fokus”: att höja kompetensen och utveckla 
ett barnperspektiv i socialt arbete med utsatta barn. Hur lever Sverige upp till Barnkonventionens 
krav? Barn i tid och rum. Leken som fenomen i teori och praktik. Att hitta vägen ut ur instängdhet i 
egna känslor och fantasier: psykoanalys med en femårig pojke. Barns behov och samhällets resur-
ser i ett framtidsperspektiv. Stockholm 1993.

Barn och Trauma Kulturmöten för invandrarfamiljer. Barn och trauma – om familjemönster i kris 
och psykologiska insatser. Små barn i exil – reflektioner kring behandlingsmöjligheter. Göteborg 
1994.

”Barnet i magen” Madonnor och andra morsor. Prenatal anknytning hos mor och far. Graviditeten, 
förlossningen och perioden efter födelsen i ett evolutionärt perspektiv – vad kan vi lära? Västervik 
1995.

”Familjen” Familjens villkor genom tre sekler. Salutogent (hälsoinriktat) perspektiv på familjen. Ut-
vecklande familjearbete inom BHV. Sundsvall 1996.

Förebyggande arbete och tidig behandling BHV: juvelen i det svenska välfärdssamhället. Kejsar-
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snitt – är det något för psykologen? Tidig hjälp på längre sikt – en utvärdering av arbetet på en 
spädbarnsverksamhet. Grupp och parallellprocesser i konsultation. Nära eller långt ifrån – vänd-
ning i konsultationsärenden. Stockholm 1997.

Stöd i föräldraskapet Utredningen ”Stöd i föräldraskapet”. Konflikthantering hos barn;. Spädbarns-
kommunikation och attachment. Vadstena 1998.

Anknytning, affekter, tidig intervention Anknytning och omsorgssvikt – ”Kan man bli en bättre 
förälder än sina föräldrar?” Tidig intervention – vad säger utvärderingsforskningen? ”Odlar vi ba-
naner och skördar äpplen?” Mor- barnrelationer – ett 19-års-perspektiv. Helsingborg 1999.

Den ”nya” familjen och föräldraskapet Familjen och föräldraskapet. Mannen i den nya familjen. 
Skuld – det moderna föräldraskapets kvarnsten. Nya perspektiv på familjen. Stockholm 2000.

Vetenskap och värdering Den mångfacetterade personligheten – sårbarhet och möjlighet utifrån 
ett biopsykosocialt perspektiv. Var finns mödra- barnhälsovårdspsykologen i organisationen? Språk 
och kommunikation i barnets tidiga utveckling. Ord är som mjölk för örat – Francoise Dolto om 
språk och barns utveckling. Ansikte, blicken, affektionen som källa till barnets utveckling. Ny kun-
skap på gott och ont, funderingar kring etiska dilemman i modern MBHV. Lerum 2001.

Möten – ett existentiellt tema I sällskap med skulden – om den moderna förälderns vardag. ”Nära- 
döden-upplevelse”, inte bara när man dör. Vi fick inte möta din blick – om möte med döden i ett 
ofött barn. Införlivandet av en yttre och inre värld. Hudiksvall 2002.

2003–2012

Psykologins roll för föräldraskapet – på gott och ont Det eviga projektet att göra föräldrar till 
bättre föräldrar. Att känna sig kompetent men förlora sin kompetens som förälder – en komplex 
samverkan belyst genom spädbarnsobservationer. ”… och hur ställer sig Socialstyrelsen?” – aktu-
ella frågor ur ett myndighetsperspektiv. ”www.webfragor.nu.” Den extraordinära svenska familjen 

– samsovning och andra speciella rutiner. Varför gör det styva så ont? – om pappas nya fru och re-
lationer i styvfamiljen. När det politiska blir personligt – om moderskap och arbete i svensk politik. 
Stockholm 2003.

Våldsamma fäder, slagna mödrar – utsatta barn Våld i samband med graviditet. Värmlandspro-
jektet: hur vi i Värmland genomför screening om våld. Uppföljning av spädbarnsverksamhet. Barn 
som bevittnat våld mot mamma – erfarenhet från en studie om reaktioner hos barn på kvinnojourer. 
Att arbeta med våld – om behandling för pappor som slår, ett aktivt jämställdhetsarbete för att 
stoppa mäns våld mot kvinnor och barn. Blir barns upplevelser av våld synliga? – utsatta barn i 
familjerättsprocesser. Sunne 2004.

Barn och stress Barn ur ett historiskt perspektiv. Miljön formar arvet i hjärnan. Att predicera 
beteende problem hos barn: longitudinella studier från fosterlivet till barndomen. Att sova eller inte 
sova – sömnfysiologi, sömnens funktioner samt exempel på sömnsjukdomar. Hur omsätter vi kun-
skapen om stress i ett praktiskt MBHV-arbete? Kolmården 2005.

När tryggheten står på spel Barnombudsmannen: När tryggheten står på spel. Barnens rättig-
heter när föräldrar separerar. När jag är hos pappa längtar jag efter mamma, när jag är hos 
mamma längtar jag efter pappa. Barnets bästa i juridiskt perspektiv. Människans villkor: från total 
hjälplöshet och beroende till vetande och självmedvetenhet. Familjen Hedenhös på 2000-talet – 
MBHV-psykologen, anknytningskunskaperna och verkligheten. Lund 2006.

Små barn – stora möjligheter Om mentalisering och reflektivt tänkande inom MHV och BHV. Bar-
nets dialogkompetens och triadiskt samspel – ett vidgat perspektiv inom MHV-BHV. MIM och The-
raplay – en samspelsmodell och ett förhållningssätt applicerbart för arbetet inom MHV och BHV. 
Umeå 2007.
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Föräldraskap vid assisterad befruktning Assisterad befruktning – medicinska och psy-
kologiska aspekter. New reproductive realities: paradoxes, parameters and maternal 
orientations – motherhood in the 21st Century. Nye skabelseberetninger om æg, sæd 
og embryoner. On Having an Own Child: Reproductive Technologies and the Cultural 
Costruction of Childhood. Kvinnors erfarenhet av födelse och tidigt moderskap efter as-
sisterad befruktning. Hans och hennes barnlöshet. Göteborg 2008.

Forskning och praktik i Mödra-barnhälsovård Antenatal maternal stress, anxiety and 
depression; effects on the neurodevelopment of the fetus and the child. Watch, Wait, 
and Wonder: An Infant Led Approach to Treating Troubled Infant – Parent Relationships. 
Tidig minnesutveckling hos spädbarnet – emerging cognitive abilities. Framtida föräld-
rastöd. Depression och ångest i samband med barnafödande – aktuell forskning kring 
mammor och pappor. Kalmar 2009.

MPBirI24/7Ir? – Föräldraskap i tiden   Familj och barn i en tid av uppbrott. Regnbågsfa-
miljernas etablering i Sverige. Om arbetet som MBHV-psykolog inom ’Growing People’. 
Inte bara mamma – unga kvinnor om moderskap, barn och familj. Man får välja – om 
pappor och föräldraskap. Västerås 2010.

Späda och små barn med avvikande utveckling – forskning/tidig upptäckt/omhänderta-
gande. Tidig upptäckt av barn med autism eller ADHD: BHVs roll – föräldrafunktionen 
under småbarnsåren betonas. Behandlingsinsatser till barn med utvecklingsavvikelser. 
Det sociala barnet – medfödda förmågor och egna erfarenheter. Tidiga tecken på 
autismspektrumtillstånd – erfarenhet från syskonstudier. ADHD sett ur ett utvecklingsper-
spektiv. För tidigt född. Uppsala 2011.

Barnets perspektiv – till vardags och när omgivningen brister Barns syn på vuxna – att 
komma nära barns perspektiv. Spädbarn vill ha kul med jämnåriga. Anknytningstrauma 

– ur ett teoretiskt och tillämpat perspektiv med barnet i fokus. Intryck och reflektioner från 
WAIMH-konferensen 2012. Journalföring för psykologer inom mödra- och barnhälso-
vård. Små barn och utsatthet för våld och sexuella övergrepp – vilka särskilda utmaning-
ar ställs vi som professionella inför? Stockholm 2012.

2013– 

Från främjare till behandlare till främjare?  Folkhälsoperspektivet. Resiliens og småbarns 
psykiske helse. Barn och familj i turbosamhället. Jubileumsprogram – 40 år med mödra- 
och barnhälsovårdspsykologer. Reflective Practice and Reflective Supervision – Perspecti-
ve from an Infant Mental Health Professional. Göteborg 2013.
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Metodarbeten och utvecklingsprojekt 
MBHV-psykologer har kännetecknats av stor flit och engagemang vad gäller metodarbeten, utveck-
lings- och utvärderingsprojekt, oftast dokumenterade. De arbeten av olika slag som presenteras 
här har på olika sätt kommit till kännedom i samband med jubileumsskriften eller varit kända hos 
föreningen sedan tidigare. För rapporter och övrigt informationsmaterial som inte återfinns nedan 
hänvisas till respektive landsting.

1970-talet 
4-årsundersökning Psykologerna inom Barnhälsovården (1970-tal). Strukturering av 4-års under s ökning 
och konstruktion av en ny manual. Landstinget i Dalarna (rapportering i verksamhets berättelse).

Kalmér, M. (1976). Mål och medel i den allmänna hälsokontrollen av 4-åringar: en analys av den 
psykologiska delen av hälsokontrollen enligt Socialstyrelsens förslag.   Stockholms universitet. Psyko-
logiska institutionen, Psykologexamensarbete.

Föräldraskap, insatser till föräldrar Gustavsson, M., Hallgren, B., Hägglund, S., Johansson, I. och 
Lilja, H. (1979). Rapport från försöksverksamhet med föräldrautbildning och upp sökande verksam-
het i Göteborgs norra stadsdelar. Göteborg: Sjukvårdsförvaltn. och Socialförvaltn. i samarbete 
med  Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen.

Kalmér, M. (1978). Förälder nu: 1: Barnet och jag.   Stockholm: Natur & Kultur.

Pettersson, M., Svanström, L. och Tode, K. (1977). Att umgås med barn: en försöksverksamhet med 
föräldragrupper. Projektplan.   Skövde, Skaraborgs LL.

Pettersson, M., Svanström, L. och Tode, K. (1978). Att umgås med barn: en försöksverksamhet med 
föräldragrupper: slutrapport.   Skövde: Skaraborgs LL, Serie: Landstingets hälsovård: Att umgås med 
barn: 3.

Psykologens arbetssätt och utvärdering av insatser Gustafsson, I. och Kaplan-Goldman, S. (1980). 
Konsultation. Att utveckla ett psykosocialt arbetssätt inom mödra- och barnhälsovården. Haningepro-
jektet. Rapport I. Stockholm: PBU:s Konsultverks. vid MVC och BVC, Sociala nämnden, SLL. 

Gustafsson, I. och Stam, E. (1980). Blivande och nyblivna föräldrar och deras barn: Att inom MVC 
och BVC uppmärksamma behov av psykosocialt stöd. Haningeprojektet. Rapport II. Stockholm: 
PBU:s konsultverks. vid MVC och BVC. Sociala nämnden SLL. 

Fernlund, K. och Gustafsson, I. (1980). Samtalsgrupper för blivande och nyblivna föräldrar Del 1. 
Hur kan grupperna organiseras – vilka når man – vilka blir effekterna. Haningeprojektet. Rapport III. 
Stockholm: PBU:s konsultverks. vid MVC och BVC, Sociala nämnden SLL. 

Gustafsson, I. och Kaplan-Goldman, S. (1981). Att främja ett psykosocialt arbetssätt.    
Solna: LIC, Föräldrar och barn, nr 3.

Samverkan med förskolan kring barn med särskilda behov Claesson, I. och Borgfors, N. (1970-tal). 
”Slussgrupper” för barn med särskilda behov mellan 4 och 6 år.   BHV, Jönköpings LL.

1980-talet
MHV/BHV centralt, basprogram, utredningar, metodböcker, folkhälsorapporter Fagerberg, P. (1980). 
Fortbildning inför start med Föräldrautbildning. Fas 1: Kring barnets födelse. Huddinge, Föräldraut-
bildningsprojektet, rapport nr 3.

Larsson, M. och Melin, T. (1988). ”Friska barn på sjukhus”, en journalstudie kring spädbarnsfamiljer 
med psykologiska och sociala problem.   Halmstad, BHV, Hallands LL.
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Honn, M. (1989). Föräldrautbildning i Jämtland – en utvärdering.   Psykologverks., MBHV, Jämtlands län.

Mägi, A. & Johansson (Wickberg), B. (1985). Projektet Föräldrar och Alkohol i Södra Älvsborgs Län. 
Socialmedicinsk Tidskrift, 5: 236-246.

Projekt utifrån psykologens erfarenheter och kunskapsläget 

Graviditet och födande 

Arborelius, E. (1987).”Jag är ju inte lycklig” – om samtalsterapi med gravida kvinnor. Ett försök att 
teoretiskt förankra erfarenheter från 20 samtalsterapier.  
Linköpings universitet, uppsats, psykoterapiutbildning.

Kinbom, M. (1989). Det moderliga – om synen på modersfunktionen inom psykodynamisk teori. 
 Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen.

Orrenius, AM. (1989). Att bli mamma efter 40. En studie om hur sju kvinnor kring 40 år upplevt 
graviditet, förlossning och mödraskap.   Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Psykolog-
examensarbete.
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Nationell målbeskrivning för Mödra- och  
Barnhälsovårdspsykologernas verksamhet

MHV/BHV-psykologernas verksamhet

Värdegrund

Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor.

Verksamhetsmål

Ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa  
och förebygga psykisk ohälsa hos blivande  

föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Övergripande strategi

Verksamheten tillför övriga primärvården och samverkanspartners  
ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling. 

 
Verksamheten ansvarar vid behov för  

individ- och familjeinriktade insatser till målgruppen.

Arbetssätt

Utgångspunkt är ett salutogent förhållningssätt där friskfaktorer  
stärks genom hög tillgänglighet med tidiga och korta insatser. 

 
Metod och inriktning ska vara i nära samklang med övrig MHV/BHV  

och stå för förebyggande insatser av psykologisk karaktär. 
 

Arbetet karaktäriseras i hög grad av ett eklektiskt förhållningssätt d.v.s.  
val av insats sker utifrån vad situationen kräver  

och i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.
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En världsunik profession, psykologer för mödrahälsovård  
och barnhälsovård, har haft dubbel anledning att celebrera.

60 år som yrke och 40 år som yrkesförening! Ett gott tillfälle 
att sätta såväl professionens som föreningens historia och 
särdrag på pränt. 

Med föreningens första ordförande Birgitta Rydén som 
redaktör får vi en spännande och lärorik inblick i historia 
och nutid förmedlat av henne själv, verksamhetens pionjärer 
och nu verksamma kolleger. Sammanhangen klarnar och 
tidsfärgen framträder med oanad fräschör. Det är tydligt att 
frågorna är desamma genom årtiondena, men publiken är 
ständigt ny – precis som i vardagsarbetet! 

Birgitta Rydén


