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Folkhälsoarbetet i de nordiska länderna står inför nya uppgifteroch familjecentralerna finns i ökad
utsträckning med i det sammanhanget.

Folkhälsans och välfärdsstatens förändring påverkar forskningsmiljöerna. Knutet till universitetet i Tromsø
finns nu en särskild enhet för förebyggande arbete. I Finland har Folkhälsan ett forskningsprogram inriktat
på salutogenes. Stakes har inlett ett projekt om välfärdstjänsternas förnyelse och Nordiska Högskolan för
Folkhälsovetenskap har initierat en Nordisk akademi för forskning om psykisk hälsa.

Syftet med det forskarmöte som dokumenterats här har var att få en överblick av kunskapsläget om 
familjecentraler i de nordiska länderna. Värd för mötet var Föreningen för familjecentralers främjande 
i Sverige (FFFF). Plats var Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg. Skolan har som bas
att skapa och sprida multiprofessionell kunskap om vad som främjar en god och jämlik hälsa.

Inbjudan har gått ut mycket brett. Från Sverige inbjöds alla kända forskare och utvärderare som varit
engagerade i familjecentraler. Dessutom inbjöds representanter från departement och myndigheter. Övriga
nordiska länder har via egna forskningscentra och centrala myndigheter föreslagit vilka som skulle bjudas
in. Det blev Finland och Norge som anslöt sig. Alla inbjudna hade dock inte möjlighet att komma.

En av slutsatserna från mötet är att familjecentralen är en logisk och självklar idé. Den är en form av 
socialt entreprenörskap byggt på kreativitet och samverkan. Målet är hälsomässig och social förändring där
de etiska grundvalarna är helt avgörande. Familjecentralerna är en framgångshistoria tack vare den öppna
förskolan, som företräder gräsrötterna och framkallar det som kallas empowerment. Det goda samarbetet
får nämligen inte leda till övermakt. Samverkan mellan professioner får inte ske på bekostnad av det för-
troende som föräldrar sedan lång tid har till mödra- och barnhälsovården.

Flera deltagare menade att det är dags att identifiera de tidiga insatserna och det osynligt välgörande som
sker innanför väggarna och som många besökare vittnar om. Familjecentralernas starka kort är tillgäng-
lighet och flexibilitet. Detta skiljer sig från de strukturerade evidensbaserade metoder, som fått så starkt
fäste inom föräldrastödet. Familjecentralerna har också uppgiften att göra mer för de sämre ställda, varav
många är familjer som invandrat eller flytt från andra delar av världen. För att komma närmare besökarna
och bidra till att verksamheten utvecklas efterlystes mer deltagarstyrd forskning.

Processen rullar vidare…
En Nordisk konferens planeras i Finland år 2009. Då kommer också en ny forskarträff att äga rum. En
förening för familjecentraler har nyligen bildats i Finland motsvarande FFFF i Sverige. Island har kommit
med i bilden genom studiebesök och kollegiala kontakter. I Norge har Regionsenter for barn og unges
psykiske helse, region Nord (RBUP Nord) tagit över ansvaret för det fortsatta arbetet med familjecentraler
där. Ett par svenska avhandlingsarbeten beräknas snart vara avslutade. Redan nu skissas det på en större
deltagarstyrd studie där flera familjecentraler kommer att ingå. Och på nationell nivå har svenska rege-
ringen lagt fram förslag på kartläggning och utvärdering av familjecentraler. Den beräknas vara klar våren
2008. Innan dess, hösten 2007, planeras en inhemsk svensk forskarträff i Allmänna Barnhusets regi.

Tack till Nordiska ministerrådet som gjort det möjligt att finansiera det nordiska samarbetet. Först med 
en nordisk familjecentralskonferens i Stenungsund 2005 och nu genom det nordiska forskarmötet. 
Tack också till Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap som ställde personal och lokaler till förfogande.
Och tack till alla medverkande som generöst bidrog till spännande och givande forskardagar.

Vibeke Bing
2007-06-14

Folkhälsoarbetet i de nordiska 
länderna står inför nya uppgifter
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Familjecentraler i Norden
Vibeke Bing 

Barnen i de nordiska länderna lever under jämförbara
förhållanden och de nordiska länderna är tillräckligt
lika för att kunna jämföras. Samtidigt är de så pass
olika att man kan lära av varandra. Mellan Sverige,
Norge och Finland har det pågått ett givande erfaren-
hetsutbyte om familjecentraler under flera år. Medan
svenska familjecentraler har sin förankring i regionala
eller lokala folkhälsoinitiativ, är det norska och finska
familjecentralsarbetet framför allt ett nationellt initiativ. 

De svenska familjecentralsinitiativen bildade ett natio-
nellt nätverk som koordinerades och finansierades av
Folkhälsoinstitutet. Stödet yttrade sig bland annat genom
arrangemang av årliga konferenser. Den första i Göte-
borg 1995. Efter några år upphörde det nationella stödet.
Folkhälsoinstitutet ombildades till Statens Folkhälso-
institut och fick andra uppdrag. År 2000 bildades
Föreningen för familjecentralers främjande som med
sina årliga konferenser och sammanhållande funktion
delvis tagit över Folkhälsoinstitutets roll. I Sverige finns
idag drygt 180 familjecentraler.

I Norge är det nationella initiativet kopplat till en lång-
tidsplan för psykisk hälsa. Universitetet i Tromsø gavs
uppdraget att genomföra det familjecentralsprojekt i sex
kommuner som nu är avslutat. Verksamheten har per-
manentats i samtliga sex kommuner och nya kommuner
erbjuds statligt bidrag vid start av nya familjecentraler.
Våren 2007 finns det ett drygt 30-tal familjecentraler.
Ett nationellt kompetensnätverk för späd- och små-
barnspsykiska hälsa har bildats.

I Finland pågår två utvecklingsprojekt som skall utveckla
socialtjänsten respektive hälsovården i framtiden. Båda
poängterar barn, unga och familjer. Utveckling av famil-
jecentralsmodellen sammanför de båda initiativen, där
den finska regeringen markerat att den önskar flytta
fram positionerna för familjecentraler. På nationell nivå
finns en koordinerande arbetsgrupp. Man ser det som
ett partnerskapsprojekt. Social- och hälsovårdsministe-
riet, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och
hälsovården (Stakes), Folkhälsan, Finlands största svensk-
språkiga social- och hälsoorganisation, Utbildnings-
styrelsen, Finlands kommunförbund, Centralförbundet
för barnskydd, Finlands föräldraförbund, och evange-
lisk-lutherska kyrkostyrelsen, arbetar tillsammans.
Finland har ett 30-tal familjecentralsprojekt på gång vil-
ket berör ca 100 kommuner.

Även om det står relativt klart att familjecentraler som
förebyggande, hälsofrämjande, arena kan spara in
mycket pengar på längre sikt, behöver detta ytterligare

kunna bevisas. Argumenten för familjecentralerna gent-
emot beställarna behöver förstärkas. 

Familjecentralerna bygger på det faktum att det finns 
ett samband mellan föräldrars levnadsvillkor och deras
barns hälsa. Detta blev särskilt märkbart under 1990-
talets djupa ekonomiska kris. Den offentliga sektorn
fick allt mindre resurser; stödpersonal i skola och barn-
omsorg försvann, köerna till psykiatrin ökade och anta-
let fattiga barn ökade dramatisk. Många av de yrkes-
grupper som arbetar med barn reagerade och såg ett
behov av att samarbeta för att därigenom stärka det
förebyggande arbetet. Genom samverkan skulle resur-
serna räcka längre. 

Tonvikten på familjecentralernas verksamhet ligger på
att den ska vara till för alla barn. De fyra byggklos-
sarna; mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen
förskola och social rådgivning/familjerådgivning, med
öppen förskola som centrum i verksamheten, är en
vedertagen grund för en samlokaliserad samverkan. 

Den allmänna kunskapen om hälsofrämjande och före-
byggande faktorer är relativt god. Det är det samman-
lagda värdet av samverkan mellan dessa byggklossar
som nu är särskilt intressant att mäta: 

• Mötesplatsen, vad betyder den? Varför är det viktigt
för föräldrar att träffas och inte bara personal?

• Når vi verkligen alla barn och får de ut någonting mer
av en samverkan inom en familjecentral? Får de barn
som behöver mer stöd det på ett bättre sätt genom den
här konstruktionen?

• Är det hälsofrämjande perspektivet mer närvarande
än i den gamla ordningen?

• Utnyttjas tidpunkten att vara aktiva  tidigt i den nybil-
dade familjens liv? Är tillgängligheten bättre och vad
betyder det i så fall?

• Finns det en ökad delaktighet?

• Klarar de som har hand om resurserna att samordna
allt detta? 

Läs mer: Vibeke Bing, Föräldrastöd och samverkan –
familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv, Gothia 2005.

Vibeke Bing är socionom, förskolepedagog, folkhälsovetare och
författare. Hon arbetar idag som utvecklingssekreterare för När-
sjukvården Falun. Vibeke är en av förgrundsgestalterna för fram-
växten av familjecentralsverksamheten i Sverige. Hon var med
och initierade nätverket för familjecentraler och var under många
år ordförande i FFFF*. Hon är också en av initiativtagarna till det
nordiska samarbetet.

* FFFF. Föreningen för familjecentralers främjande.
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Inledning

Familjecentralerna i den nya välfärden 
Lennart Köhler 

De nordiska länderna karaktäriseras starkt av sina väl-
färdssystem. Den nordiska välfärdsmodellen är baserad
på fred, demokrati, reglerade arbetsmarknadsrelationer
och skattefinansierad välfärd till alla. Ingen modell är så
heltäckande som den nordiska eller lever på ett bättre
sätt upp till målsättningen för sin befolkning att vara:

• generell – gäller för alla skeenden i livet. 

• universell – gäller alla personer oberoende av 
försörjningskapacitet och ålder. 

• solidarisk – är skattefinansierad.  

• offentlig – sker med full insyn.

Den nordiska modellen har varit framgångsrik i att
skapa och förvalta ”det goda samhället”. På praktiskt
taget alla områden där samhällelig framgång kan mätas,
har de nordiska länderna legat i täten. Det gäller inte
minst barnen.

I en aktuell rapport från UNICEF (februari 2007), har
barns hälsa i OECD-länderna mätts. Holland samt de
nordiska länderna ligger i topp för samtliga sex använ-
da dimensioner; materiellt välstånd, hälsa och säkerhet,
utbildning, familj och vänner, beteende och risker samt
subjektivt välbefinnande. Länder med ett mer ojämnt
fördelat välstånd som USA, Storbritannien och Irland
intog i den rapporten bottenplatserna.

Barn och familj är i allra högsta grad ett område som
omfattas av välfärdsstatens omsorger. Ofta är det just
”resultaten” av insatser för barn och familj som i inter-
nationella sammanhang används för att beskriva sam-
hällets framsteg ; spädbarnsdödlighet, under-five-morta-
lity, födelsevikt och amningsfrekvens. 

Förebyggande barnavård
I de nordiska länderna satsade man tidigt på välfärds-
insatser för barn och barnfamiljer. Den förebyggande
barnavården har varit en grundpelare i välfärdspolitiken
i över 70 år, populär bland så väl barn och föräldrar,
som hos politiker, tjänstemän och personal. 

Vad har gjort att barnhälsovården kunnat behålla sin
självklara roll i samhället?

• Lättillgänglig
Finns överallt.

• Relevant service 
Innehållet upplevs som relevant av föräldrarna. Det har
förändrats och utvecklats över tiden. Från en enbart
medicinskt inriktad kontroll, fokuserad på uppfödning

och fysiska kontroller, till en mångprofessionell central
för hälsoövervakning, rådgivning, utbildning och stöd i
barnhälsofrågor. Verksamheten har utvecklats väl i linje
med folkhälsobegreppen ”protektion – prevention –
promotion”.

• Hög kvalitet 
BVC hamnar alltid högst i de bedömningar av samhälls-
service som görs. Föräldrarna anser sig få god service.
Man får vad man tror är bra för barnet och familjen och
man får det på ett sätt som tilltalar. Personalens intresse,
engagemang och kunskap är adekvat. Personlig kontakt
skapar förtroende.

• Alla kommer
Alla föräldrar kommer, oavsett ekonomi och social status. 

• Tradition
Tre generationer föräldrar har hunnit göra besöken på
BVC till en naturlig del av späd- och småbarnslivet.
BVC har blivit en uppskattad tillgång för samhället och
yrkesfolket.

Det har funnits nedgångsperioder, då BVC inte hängt
med i utvecklingen. En sådan nedgångsperiod var under
60-talet, då anslutningen efter spädbarnsåret sjönk
drastiskt. Då svarade barnhälsovården med att införa de
s k 4-årskontrollerna, med fokus på förskolebarnens
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Då infördes
även barnhälsovårdsöverläkartjänster såväl som det
involverades nya personalkategorier t ex tandläkare,
psykologer, talpedagoger och ortoptister (diagnostiserar
skelning). Forskning om barns hälsa och utveckling
introducerades på bred front. Barnhälsovetenskap blev
ett begrepp.

Framgångsfaktorer för den fortsatta 
utvecklingen av den nordiska barnhälsovården:
• Barnhälsovården är en del av välfärdssamhället. Den
ska vara generell och nå alla i den aktuella populatio-
nen, däribland de som kan utgöra riskgrupper. Förslag
att finnas till ”bara för dem som särskilt behöver det”,
avvisas. Därmed undviks en rad epidemiologiska, etiska
och politiska problem.

• Innehåll och metoder måste ständigt utvecklas så att
de svarar mot barnens och föräldrarnas behov, sam-
hällets prioriteringar och professionell kunskap.
Framväxten av familjecentraler är en del i den utveck-
lingen. Hur man kan få till stånd ett bättre professio-
nellt samarbete över yrkesgränser kring barn och barn-
familjer.
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Inledning

Familjecentralskonceptet har tagit barnavårdscentralen
ett stort steg framåt. Genom att i praktiken visa att bar-
nens hälsa och välbefinnande är en angelägenhet för
flera olika sektorer, yrken och vetenskaper, har sam-
arbetet blivit mer konkretiserat.

Det är viktigt för barnhälsovården att utvecklingen fort-
sätter. Det är också väsentligt att det som görs utvärde-
ras. Är det som görs bra för barnen, för familjerna, för
samhället? Kan det göras bättre eller effektivare? Ska
fler eller färre yrkesgrupper delta? En sådan utvärdering
ska vara seriös, genomgripande och vetenskaplig.

Svårigheter att övervinna med vetenskaplig
utvärdering av förebyggande folkhälsoarbete:
1. Hälsa är ett bredare, mer positivt och mer komplext

begrepp än sjukdom.

2. Det går lång tid mellan insatser och resultat (år eller 
decennier). Fler störningsfaktorer gör resultatet mer 
svårtolkat. Dyrare.

3. Små effekter för individen men kan vara avgörande  
för populationer. Detta kräver stora undersöknings-
grupper.

4. Traditionella kliniska metoder räcker inte till. Många
sociala, psykologiska och statistiska problem fångas 
dåligt av dessa.

5. Särskild hänsyn måste tas till etiska aspekter eftersom
verksamheten inte omfattar patienter som söker hjälp
för sjukdom, utan är friska, frivilligt besökande 
föräldrar med sina barn.

Det innebär att forskning och utvärdering av familje-
centraler måste vara särskilt väl planerad och genom-
förd, så att den inkluderar dimensioner som är väsentliga
för verksamheten. Ett folkhälsovetenskapligt perspektiv
är det som kommer närmast.

Lennart Köhler är professor emeritus, f.d rektor för Nordiska
Högskolan för Folkhälsovetenskap. Är barnläkare och var en av
landets första barnhälsovårdsöverläkare. Han har varit involverad
i familjecentralsutvecklingen sedan tiden som expert knuten till
dåvarande Folkhälsoinstitutets enhet för Barns hälsa. 

FFFF*s styrelserepresentant på forskarmötet, Bo Brante-
fors, kunde konstatera att det idag i Sverige finns 181
familjecentraler eller familjecentralsliknande verksam-
heter. Vissa av landets 290 kommuner har flera, vilket
betyder att många kommuner fortfarande år 2007, inte
har någon familjecentral. Det är en långsam men stadig
tillväxt. 

Föreningen har skickat ut en enkät till de 181 familje-
centralerna. Man vill få en enhetlig bild över hur det ser
ut på de olika familjecentralerna, framför allt vad gäller
samverkan, men också vilka olika avtal och förutsätt-
ningar som gäller. 134 familjecentraler hade besvarat
enkäten vid detta konferenstillfälle, men svaren hade då
inte hunnit bearbetas. 

Några resultat kan nu i efterhand presenteras över hur
en svensk standardfamiljecentral ser ut: 

• Kommunen tog initiativet att starta verksamheten.

• Kommunen driver öppna förskolan.

• Avtal och verksamhetsplan finns och verksamheten
leds av en samordnare med stöd av en styrgrupp.

• Öppen förskola och barnavårdscentral är samlokalise-
rade medan Socialtjänst och mödravårdscentral ibland
är ”konsultativa”.

• Föräldrautbildning ges i samverkan, ofta i form av
någon typ av strukturerat program.

• Utvärdering av verksamheten är gjord eller är på gång.

• Det är vanligt att man frågar brukarna om deras syn
på verksamheten.

• Samverkan fungerar bra på familjecentraler och beror
främst på att det finns tid avsatt för samverkan och att
det finns en vilja hos personalgruppen.

• Man känner inget hot om nedläggning av verksamheten.

Ett fullständigt resultat kommer att presenteras på för-
eningens hemsida www.familjecentraler.se. 

Bo Brantefors är hälsoplanerare på Folkhälsoenheten inom
Primärvården på landstinget Uppsala län. Han arbetade mellan år
2000 -2006 som processledare inom landstinget för att utveckla/
starta familjecentraler i länet. Han har suttit i FFFF*s styrelse mellan
2001-2007.

Fortfarande stor tillväxtpotential för
familjecentraler i Sverige
Bo Brantefors

* FFFF. Föreningen för familjecentralers främjande.
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Tre typer av utvärdering kan tillämpas när man vill
utvärdera samverkan inom en gemensam verksamhet
eller mellan olika verksamheter, ansåg Bengt Åhgren
doktorand vid Nordiska Högskolan för Folkhälsoveten-
skap. Av de tre nedanstående typerna av utvärderingar,
är de två första vanligast vid utvärderingar av samver-
kan. 

• Resultatutvärdering
– Kartläggning av vilka effekter ett program, en inter-
vention eller förändring har haft. Kräver att det finns
tydliga resultatmål uppsatta. 

• Processutvärdering
– Följa genomförandet för att visa vad som har varit till
hjälp respektive hindrat utvecklingen. Detta är den allra
vanligaste typen av utvärdering när det gäller samverkan.

• Aktionsutvärdering
– Ge beslutsfattare och/eller deltagare en snabb och
direkt återkoppling i förbättrande syfte. Används inte
vid vetenskapligt utförda utvärderingar. 

Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap har i ett
antal studier tittat på olika samverkansområden, dock
inte familjecentraler. Däremot inom äldrevård/äldre-
omsorg, rehabilitering, öppen psykiatrisk vård, närsjuk-
vård, hälsofrämjande arbete och inom diverse andra
välfärdstjänster. Bengt Åhgren presenterade närmare två
modeller som användes vid utvärderingen av äldrevår-
den/äldreomsorgen respektive närsjukvården. Även om
modellerna behöver modifieras för att direkt kunna
användas vid utvärdering av familjecentraler, så är prin-
ciperna giltiga, menade han.

Den första modellen är generell och ger ökad kunskap
om den komplexa integrationslogiken, d v s hur inte-
grationen/samverkan fungerar. 

Man använder där tre utvärderingsperspektiv; manage-
ment/ledning, profession och patient/brukare samt två
kvalitetssegment som tillsammans ger ett kvalitetsresul-
tat.  Det är viktigt att behålla helhetsperspektivet, påpe-
kade Bengt Åhgren, trots att man undersöker tre olika
perspektiv av verksamheten. En konceptuell illustration
som den nedan, ger en bra överblick över hur kedjan av
integration inom respektive nivå och mellan nivåer,
påverkar resultatet/kvaliteten. 

Bokstaven E i illustrationen skulle till exempel kunna
vara professionens förmåga att ställa rätt diagnos. På
motsvarande sätt skulle bokstaven B kunna vara en
tekniskt IT-lösning (process) som underlättar för patien-
terna (patient) att få information.

Den andra modellen mäter den faktiska och optimala
kliniska integrationsnivån mellan två sjukvårdsenheter.
Utan integration av sjukvårdens kärnverksamhet, d v s
den kliniska verksamheten, uppstår inte någon verklig
integration. Därför är detta den viktigaste dimensionen
att mäta vid utvärdering av klinisk verksamhet. 

Båda modellerna kan, menade han, ses som principer
för hur man skulle kunna arbeta med utvärderingar av
samverkan. 

Läs mer: Boken ”Folkhälsa i samverkan. Mellan pro-
fessioner, organisationer och samhällsplanerare”, en
nyutkommen antologi från NHV, med Runo Axelsson
och Susanna Bihari Axelsson som redaktörer
(Studentlitteratur 2007), innehåller bland annat det
Bengt Åhgren talade om.

Bengt Åhgren är fil. dr. och verksam vid Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap. Han har även en master i Statsvetenskap vid
Lunds universitet och en Health Management utbildning från
Cornell University, USA. Han har arbetat som konsult för bl a Spri,
SIAR, EU och olika europeiska hälsoorganisationer.

Utvärderingar av samverkan
Bengt Åhgren

Utvärderingar av familjecentraler

Utvärdering av samverkan – en konceptuell illustration

Utvärderingsperspektiv Input/ Process Re su l t a t
struktur

Management A B C
Proffession D E F
Patient G H I

Samman- koordination 
Full koppling i nätverk kooperation Full

segregation integration

Vårdprogram Vårdkedjeledare

Patientremisser       Vårdkedjor     Gemensam budget

Skala för klinisk funktionell integration

0 25 50 75 100
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Utvärderingar av familjecentraler
– en litteraturöversikt
Sofia Enell

Sofia Enell håller på med en litteraturöversikt över de
utvärderingar som gjorts av familjecentraler i Sverige.
Arbetet med analysen pågick fortfarande vid konfe-
renstillfället. Ett 50-tal skrifter, mestadels utvärderingar,
ingår i översikten. Endast svenska skrifter studeras. 
En utgångspunkt har varit verksamheter som är upp-
byggda enligt FFFF*s definition av vad en familjecentral
är. Trots det är utformningen av utvärderingarna och
även organisationen av familjecentralerna inte alltid helt
jämförbara. 

Övergripande resultat

Perspektiv familjecentralernas uppgift:

Antingen att de är en generell hälsofrämjande arena för
barnfamiljer, eller att de utöver att vara en generell hälso-
främjande arena, också är en arena för särskilt utsatta
grupper. Det är framför allt familjecentraler som har en
socialtjänst med myndighetsutövning** som har det
senare perspektivet på verksamheten.

Besökarnas röster

Av de hittills studerade skrifterna är det inte så många
som hade undersökt besökarnas upplevelse av familje-
centralen. De synpunkter som framkommit är över lag
mycket positiva. Några exempel på vanliga föräldra-
kommentarer i utvärderingarna:

• De tyckte om att gå dit.

• Det var smidigt att kombinera besök.

• Det var positivt att träffa andra föräldrar där. 

• Kontakten med andra föräldrar gav möjlighet att
prata om sin situation och jämföra med andras. Det
uppfattades avdramatisera de egna problemen.

• Familjecentralen uppfattades ge en positiv ”kunskaps-
spiral”. Föräldrarna ställer frågor till personalen som
antingen kan ge svar direkt eller inhämta den från kol-
legor/litteratur och därefter återkoppla till föräldrarna. 

En utvärdering av en familjecentral rapporterade kri-
tiska röster från några ensamstående mammor som inte
tyckte att deras särskilda behov tillgodosågs särskilt väl. 

Målgruppen 

Få utvärderingar har försökt att kartlägga vilka som
besöker familjecentralen. I de fall det gjorts har perso-
nalens förmåga att fånga upp föräldrar varit viktig. När
personalen inte lyckas med det, har föräldrar som har

lätt att ta till sig information och kunskap, blivit över-
representerade.

Samverkan

Samverkan är central för familjecentraler och finns van-
ligtvis med i utvärderingarna. Från att från början ha
varit ett mål för verksamheten har den alltmer övergått
till att bli ett medel. Man har tittat på samverkansfräm-
jande faktorer, t ex avtal kring samverkan och gemen-
samma utbildningsdagar. Hinder för samverkan har
varit t ex olika engagemang hos huvudmännen eller
stora skillnader i personalkultur.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet har inte ofta utvärderats. I de
fall förebyggande arbete funnits med i utvärderingen,
har det uppfattats som att familjecentralen gör det möj-
ligt att arbeta förebyggande på ett mer flexibelt sätt.

Organisation

Det finns en tendens att familjecentralens organisation
har en viss beslutströghet och handlingsförlamning,
eftersom det finns en tradition att alla måste vara öve-
rens, då två myndigheter ska fatta beslut tillsammans.
Detta leder till ett konsensustänkande. De olika verk-
samhetsdelarna blir också sårbara för förändringar i de
övriga verksamheternas organisationer. 

Yrkesrollen

Av de hittills genomgångna utvärderingar som studerat
yrkesrollen framkommer att den utvecklas positivt, blir
tydligare och mer professionell. 

Effekt

Få utvärderingar har gjorts vad gäller effekten av
familjecentralernas verksamhet. De som 
gjorts har framför allt gällt social-
tjänstens verksamhet. En effekt har 
blivit att fler ansöker om hjälp hos 
socialtjänsten istället för att bli 
anmälda. 

Sofia Enell är socionom och projekt-
ledare på Luppens kunskapscentrum 
FoU i Jönköpings län. Hon har 
kommit i kontakt med familje-
centraler efter att 2005 gjort en 
utvärdering av en familjecentral.

* FFFF. Föreningen för familjecentralers främjande.
** Det man i Sverige kallar socialtjänst med myndighetsutövning syftar på att även myndighetens skyldigheter 
med utredningar och formella beslut enligt socialtjänstlagen förläggs till familjecentralen.
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KAFO-modellen 
Martin Ward

Martin Ward på Folkhälsoenheten i Sörmland har arbe-
tat fram en modell för utvärdering av familjecentraler
utifrån graden av samverkan. Modellen kallas KAFO,
vilket står för Kvalitetssäkring av Familjecentralers
Organisering. Intresset för den konkreta och utveck-
lingsbara modellen var stor bland konferensdeltagarna.
Inte bara för dess användbarhet att utifrån en norm för
en ”ideal” familjecentral lättare kunna planera nya,
utan för att man i förlängningen ser en potential i att
använda modellen också för effektivitetsjämförelser
gentemot brukarna, barnfamiljerna. 

Bakgrund
Enheten fick i uppdrag att utvärdera Sörmlands då sex
olika familjecentraler. Ursprungligen ville man utvärde-
ra effekten av familjecentralernas verksamhet. Men,
konstaterades det, den förväntade institutionen familje-
central var alltför oetablerad som enhetlig verksamhet.
Jämförande effekter på brukarnivå mellan familjecen-
traler och traditionell verksamhet, ansåg man därför
inte kunde göras. Istället togs KAFO-modellen fram för
att, som ett första steg, bedöma om familjecentralerna
fungerar som familjecentraler. 

Som minsta gemensamma nämnare för familjecentraler-
nas verksamhet, valde man att utvärdera samverkan,
definierad enligt Föreningen för familjecentralers främ-
jandes (FFFF) definition av begreppet:

Modellen utgår från respektive undersökt familjecen-
trals organisation; på huvudmannanivå, utifrån vilka
funktioner som finns på familjecentralen (t ex barna-
vårdscentral, mödravårdscentral, social funktion och
öppen förskola) samt hur dessa funktioner samverkar
på familjecentralsnivå. 

Kvalitetsindikatorer
Två huvudområden är utgångspunkt i modellen; sam-
ordning respektive samarbete. Summan av dessa områ-
den bestämmer ju enligt definitionen, graden av sam-
verkan. Båda huvudområdena har i sin tur delats in i
vars två delområden, vilka mäts av ett antal olika kvali-
tetsindikatorer. 

Varje kvalitetsindikator är värderad efter en generell
princip med tre nivåer. Noll (0) uttrycker ett godtagbart
förhållande, minus (-) ett undermåligt förhållande och
plus (+) ett idealt förhållande. 

Exempel på användning
För att bedöma familjecentralens huvudområde samarbete,
var ett av delområdena enligt bilden ovan, d) Samarbete
i den dagliga verksamheten. En av de totalt sex kvali-
tetsindikatorerna är Föräldrautbildning. Värderingen
blir noll (0) om föräldrautbildning finns, den blir minus
(-) om verksamheten inte finns och plus om det är
samma föräldragrupper före och efter förlossningen.

Bilden nedan visar familjecentralernas (1-6) resultat 
fördelat på de olika kvalitetsindikatorerna under delom-
råde ”Samarbete i verksamheten”. 

Resultatet blir en lättöverskådlig bild av hur väl familje-
centralen/familjecentralerna fungerar och vilka områ-
den som kan behöva förbättras. Utvärderingar med
hjälp av KAFO-modellen har också genomförts i
Uppsala, där fokus har varit att hitta familjecentralernas
styrkor och brister. Bilden nedan visar resultatet för
Sörmland.

Samverkan  = Samordning         + Samarbete
Samordning av Personlig kontakt
resurser på i det löpande 
huvudmannanivå arbetet

Huvudområde Delområde Kvalitetsindikatorer

1. Samordning a) Huvudmän samordning 6st
b) Delfunktioners bemanning 4 st

2. Samarbete c) Plan. o uppföljn. verksamhet 11 st
d) Samarbete i daglig verksamhet 6 st

KAFO

FC Sam Föräldra- Integr. Vecko/- Uppfölj. Utvärd
lokal utb gruppv. dagbok brukare brukare

1 + 0 + 0 + 0

2 + 0 0 - + 0

3 - 0 + - + 0

4 + +/0 + 0 - -

5 - 0 - - - -

6 + + + 0 + -

KAFO
D, Samarbete i verksamheten
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Vad har KAFO bidragit till?
• KAFO-modellen finns med i planeringen av nya famil-
jecentraler i Sörmland. Svagheter vid gamla familjecen-
traler blir styrkor i nya. En ny familjecentral i
Oxelösund är uppbyggd enligt ”idealnormen” i KAFO.

• Befintliga familjecentraler styrs mot KAFOs ”ideal-
norm”. Modellen utgör underlag i arbetet med att ta
fram policies.

Varför behöver familjecentralerna 
kvalitetssäkras?

1. Genom att sätta standarder för familjecentraler, kan
effektivare utvärderingar göras i framtiden.

2. Större likvärdighet uppnås i vården.

3. Seriositeten för verksamheten stärks när det går att 
sätta siffror på den/ bedöma den. Genom att sättas in
i ett större, kvalitetssäkrat, sammanhang, får även 
icke lagstadgad verksamhet legitimitet. 

4. Familjecentralerna kan visa att de stärker de samhälle-
liga förutsättningarna för barnfamiljer genom sin 
verksamhet, vilket är ett av de övergripande natio-
nella folkhälsomålen i landet. 

Martin Ward är planeringssekreterare på Folkhälsoenheten
Sörmland och har arbetat med en utvärderingsmodell för familje-
centraler i Sörmland.

Huvudområde Delområde Fördelning av förhållanden

Idealt (+) Godtag- Brist-
bart (0) fälligt (-)

1. Samordning a) Huvudmän samordning 19% 11% 72%
b) Delfunktioners bemanning 50% 25% 25%

2. Samarbete c) Planering och uppföljning 24% 22% 53%
d) Samarbete i verksamhet 38% 31% 31%

KAFO
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Eskil Svensson berättade om de två utvärderingar han
genomfört av familjecentraler i Malmö; Sesam familje-
central i Rosengård samt Familjens hus i stadsdelen
Södra Innerstaden. Båda avslutades 2001. För närva-
rande håller han på att utvärdera Familjecentralen
Norrby i Borås. Båda Malmöstadsdelarna har unika
drag: Rosengård är riksbekant, med endast 5% sven-
skar i Sesams upptagningsområde. Även Södra Inner-
staden har en klar invandrardominans. 

Utvärderingens förlopp
Eskil Svensson arbetar med utvärderingarna i nära sam-
arbete med respektive personalgrupp. Utvärderingarna
blir både en utvärdering och ett instrument att påverka
verksamheten i önskvärd riktning. Det sker genom att
utvärderingsförloppet är utspritt över en lång tid med
omväxlande aktiva och passiva perioder. Initialt sker
insamlingen av data inom ett verksamhetsområde.
Datan bearbetas och återförs sedan till personalgrup-
pen. Därefter upprepar han proceduren för nästa avde-
lade område. Det tillvägagångssättet med kontinuerlig
utvärdering, menade Eskil Svensson, innebär större
möjligheter för verksamheten att utnyttja kunskapen
och styra den i rätt riktning. 

Utvärderingen sker utifrån verksamhetens mål.
Familjecentralen har ett antal aktiviteter som alla har ett
visst syfte. Man vill uppnå någonting. Eskil Svenssons
erfarenhet har varit att målbeskrivningarna ofta
behöver förtydligas och konkretiseras. De mål som är
uppsatta är ofta för allmänna och ofta är mål och medel
hopblandade. Tillsammans med personalen formuleras
inledningsvis reella och mätbara mål. 

Till exempel är ett viktigt mål för familjecentralen att
den ska vara en attraktiv mötesplats. För att personalen
ska nå fram med sitt arbete med att främja folkhälsan är
förutsättningen att småbarnsfamiljerna kommer till
familjecentralen. För att göra detta mål mer konkret och
tydligt, bröts det ned till; god kompets, positivt bemö-
tande, trevliga aktiviteter och god tillgänglighet. Där-
efter konstruerades enkäter och intervjuer utifrån dessa
konkreta mål. 

Val av mätverktyg
Samma mål mättes i enkäterna på olika sätt för att för-
stärka datan. Kvantitativa mätverktyg, t ex enkäter, ger
tydlig och lätt kommunicerbar data som ger möjlighet
till jämförelser, men de förklarar inte varför. Det kan
däremot kvalitativa mätverktyg som intervjuer göra.
Därför behövs, menade Eskil Svensson, båda mätsätten.

Läs mer: Utvärderingarna går att beställa; två rapporter
om Sesam, beställs via öppna förskolan, 040-22 98 95,
Två rapporter om Familjens hus beställs via Britt
Harborg, britt.harborg@malmo.se. 

Eskil Svensson är psykolog och organisationskonsult i det egna
företaget Persona och har under flera år utvärderat familjecentraler.

Organisationskonsultens 
utvärderingsmetod
Eskil Svensson 

Utvärderingar av familjecentraler
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Praktiknära forskning – modeller, metoder
och reflektioner från Skogås familjecentral
Eva Nyberg och Åsa Lundström

En familjecentral är framför allt en förebyggande insti-
tution, inledde Eva Nyberg.  Det är möjligt att se på det
kortsiktiga  resultatet, verkningarna av olika förebyg-
gande insatser, men omöjligt att idag veta något om vad
insatserna får för effekt på de här barnen om tio år. Det
är något hon önskade att konferensen skulle diskutera.

Familjecentralen är en komplicerad, mångfacetterad verk-
samhet, vilket gör forskning/utvärdering än svårare. De
forskningsmetoder som finns tillgängliga passar relativt
dåligt. Traditionell forskning missgynnar det förebyg-
gande arbetet. Vi behöver hitta nya metoder, konstate-
rade Eva Nyberg. 

Ett exempel på hur man kan tänka alternativt är att utgå
från den forskning som redan finns och som stödjer att
förebyggande arbete behövs inom samtliga tre preven-
tionsnivåer; primär, sekundär och tertiär prevention:

• Man vet idag att det finns ett stort universellt behov
av stöd bland nyblivna barnfamiljer. 

• Man vet också att vissa har ett större behov av stöd än
andra. Därför behövs också ett selektivt förebyggande
arbete. 

• Man vet att dessa familjer normalt är svåra att nå. De
har ett beteende som innebär en flykt från hjälp, men att
de är lättare att nå på en allmän arena där de inte känner
sig utpekade.

• Dessutom vet man att det i förväg inte går att veta
vilka individer/familjer ur en riskgrupp som kommer att
behöva ökat stöd. Även dessa vet man fångas bäst upp
på en allmän arena för alla. 

• Man vet att alla de tre preventionsnivåerna behövs,
och att de är en förutsättning för varandra. 

Det här sättet att resonera kallas argumenterande utvär-
dering. Utifrån den beskrivning av familjecentral som
kan göras på det här sättet, kan man fråga kommu-
nen/beställaren om det är det här arbetet den vill få
gjort. Andra utvärderingsmodeller innebär att man kan
frångå de gamla effekt-resultat måtten. 

Argumenterande utvärdering
Åsa Lundström Mattsson har gjort en rapport som
bygger på ett alternativt sätt att tänka och som Eva
Nyberg anser kan vara ett bra sätt att utvärdera den
förebyggande verksamheten. 

Åsa har själv arbetat som förebyggande socionom på
familjecentral under fyra år, innan hon gick vidare som
forskningsassistent på FoU Södertörn. Idag är hon verk-
sam på stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Åsas rapport utgick från socialsekreterarnas olika
yrkesroller. Hon bad ett antal socialsekreterare på famil-
jecentraler att beskriva i vilka situationer de ansåg att de
gjort ett effektivt förebyggande arbete. Åsa talade där-
efter med dem om vilken effekt de trodde att deras
åtgärd haft på familjen i ett kortare, respektive längre
perspektiv samt vad de trodde effekten skulle ha blivit
utan åtgärd. Det blev ett intressant material som visade
vilken typ av förebyggande arbete en socionom kan
utföra på en familjecentral. 

Åsa ”kokade ned” socionomernas situationer till ett
antal risksituationer där det förebyggande arbetet inne-
bar att negativa spiraler kunde brytas. 

Det förebyggande arbetet inom socialtjänsten är under
ständig diskussion. Kommunen kräver vetenskapliga
argument för vilken nytta det förebyggande arbetet gör.
Man måste kunna visa någon form av effekt, trots att
just effekt sällan går att visa när det gäller förebyggande
arbete. Trots att tidigare utvärderingar visar att bru-
karna och samarbetsparters var nöjda med arbetet och
att det fanns skäl att bedriva socialt förebyggande arbete
i området. Det finns otillräcklig kunskap om värdet av
detta arbete. Åsas arbete gick därför ut på att hitta argu-
ment för att bedriva socialt förebyggande arbete och
göra det på ett pedagogiskt sätt för dem som skulle fatta
politiskt beslut om verksamheten. 

Läs mer. Socialt förebyggande arbete – med familjecen-
tralen som arena, Åsa Lundström Mattsson FoU-Söder-
törn, Skriftserie nr 41/04.

Eva Nyberg är psykolog och forskningsledare på FoU Södertörn.
Hon kom som psykolog i kontakt med en föregångare till familje-
central som bedrevs i Flemingsberg redan på 70-talet. Eva har på
nytt i sin roll som forskningsledare arbetat med familjecentraler
sedan slutet av 90-talet genom utvärderingar av Familjehuset i
Skogås samt Familjecentralen i Botkyrka. 

Åsa Lundström Mattsson är socionom och har arbetat med före-
byggande verksamhet på familjecentral innan hon gick vidare som
forskningsassistent på FoU Södertörn. Där gjorde hon den 
utvärdering av socionomernas förebyggande arbete på familje-
centralen som presenterades här. Idag arbetar hon på Stiftelsen
Allmänna Barnhuset.
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Maria Hjortsjö har lagt fram den första doktorsav-
handlingen om familjecentraler, ”Med samarbete i sikte.
Om samordnade insatser och samlokaliserade familje-
centraler” (2006, Socialhögskolan, Lunds Universitet).
Hon har valt att studera en enskild familjecentral och
var särskilt intresserad av begreppet samarbete eftersom
det inom socialt arbete ofta förespråkas som något både
värdefullt och nödvändigt. Samtidigt präglas ”vetan-
det” av ett okritiskt accepterande av samarbetets förde-
lar och många tidigare studier visar att resultaten av
samarbetet inte alltid blivit så som man förväntat. Det
är helt enkelt inte så lätt med samarbete och samverkan
som man skulle önska. Avhandlingen visar dock att
familjecentralen som samarbetsorganisation, rent funk-
tionellt, möjliggör olika former av samarbete och före-
byggande arbete som hade varit svårt att utföra om de
olika enheterna hade varit lokaliserade på skilda håll.

I studien framkom också att en stark drivkraft för sam-
arbete är de ingående enheternas behov av att hantera
en osäker omgivning. Det har bland annat utgått från en
enhets fortsatta existens, en annan enhets behov av att
bli av med problematiska arbetsuppgifter och en tredje
enhets möjlighet att få kännedom om komplicerade pro-
blem i ett tidigt skede.

De dominerande samarbetsformerna, koordinering och
konsultation, tyder på att personalens anknytning till de
egna moderorganisationerna och dess regelverk är stark
och att en samlokalisering inte förändrar detta faktum.
Genom att de professionella står kvar med ena foten hos
moderorganisationen "skyddar" de även sin egen kom-
petens och yrkesidentitet. Samarbete ses som en integre-
rande taktik genom att samlokaliserade yrkesgrupper
närmar sig varandra i det gemensamma arbetet.
Samtidigt påvisar samarbete de olikheter som finns mel-
lan skilda discipliner och samarbete är därmed också en
särskiljande strategi. Att samarbete är både integre-
rande och särskiljande kan förklara varför det åskåd-
liggjorda samarbetet är att betrakta som tämligen
"enkelt" och håller sig till den koordinerade och kon-
sulterande nivån.

I familjecentralen kan gränser mellan professioner bry-
tas ned när det finns arbetsuppgifter som alla, oavsett

yrke, kan utföra. Detta sker när personal blir känslo-
mässigt berörd eller där de anställda kan vara mer per-
sonliga, så som i lunchrummet. Det personliga visar sig
exempelvis när problem uppstått i en enhet inom famil-
jecentralen. Enheterna släpper där på sitt handlings-
utrymme och underordnar sig en faktisk hjälpinsats.
Samtidigt är dessa hjälpande insatser mycket tillfälliga,
vilket gör att ett inskränkt/utökat handlingsutrymme
endast är temporärt. Det finns klara tecken på att aktö-
rerna i familjecentralen är segregerade professionellt,
integrerade personellt. Personliga relationer underlättar
ett samarbete som inte så lätt låter sig formaliseras. Som
samarbetsorganisation möjliggör familjecentralen, rent
funktionellt, olika former av samarbete och förebyg-
gande arbete som hade varit svårt att utföra om de olika
enheterna hade varit lokaliserade på skilda håll.

Läs mer. Avhandlingen finns vid Socialhögskolan.
Lunds universitet.

Maria Hjortsjö är socionom har arbetat praktiskt som sjukhus-
kurator, är fil. dr vid Socialhögskolan, Lunds Universitet efter en
doktorsavhandling om samverkan på en familjecentral. Hon arbe-
tar idag på Malmö Högskola. Maria kom i kontakt med familje-
centraler första gången i samband med sin forskning 1998. 

Med samarbete i sikte – slutsatser 
från ett avhandlingsarbete
Maria Hjortsjö
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Vad vet vi om tidiga insatser?

En modell för tidigt stöd
Liisa Heinämäki

Vilka problem finns inom barngrupperna idag?
Medicinska-, psykiska-, sociala problem? Vart riktas
stödet? Är det en del av en tidig interventionsprocess
eller är målet att intensifiera det tidiga stödet, att ge det
genast. Stödinsatser grundar sig i stor utsträckning i
Finland på medicinska diagnoser, medan de många barn
med problem som inte är definierade, har svårt att få
extra stöd. Liisa Heinämäki liknande denna problema-
tik vid det berömda isberget. Toppen, det som syns över
vattenytan, utgör den identifierade problematiken som
får specialinsatser. 

Alla finska barn, från tio månaders ålder upp till sju år,
erbjuds barnomsorg som omfattar såväl omsorg som
undervisning. De flesta barn tar också del av denna och
man bedömer att 85% av alla barn i behov av särskilt
stöd eller som befinner sig i riskzonen till att behöva sär-
skilt stöd, finns i verksamheten.  Barnomsorgen ordnas
under Social- och Hälsovårdsministeriet och styrs av
”Lagen om barnomsorg”. 

Nya nationella riktlinjer och nationella guidelines för
den finska barnomsorgen, talar nu om inkludering och
tidigt stöd. Även förändringar i lagstiftningen utreds för
att möjliggöra en ny organisation. Denna kännetecknas
av att tidigt stöd, enligt principerna för inkludering, ska
ges inom ramen för de dagliga undervisningsaktivite-

terna. Därigenom ska föräldrar och personal bli mer
delaktiga i processen.

Personalen inom barnomsorgen har genom möten och
seminarier involverats i förberedelsearbetet med den
nya läroplanen. Vilka förändringar behöver göras i den
praktiska verksamheten? Liisa Heinämäkis forskning är
praktiskt inriktad gentemot personalen: 

• Vad är tidigt stöd? – definiera begreppet

• Tidigt stöd som arbetsmedel – en instruktionsbok för
personalen

• Tidigt stöd som arbetsmetod – hur kan man utveckla
tidigt stöd? 

Behovet av en gemensam syn på, en gemensam defini-
tion, av begreppet tidigt stöd ute i verksamheterna är
stort, menade Liisa Heinämäki. Därför är det väsentligt
att tala med professionerna ute i verksamheterna om
vad tidigt stöd är. Vad kan man göra och hur kan man
göra det? 

Liisa Heinämäki är pedagog i botten. Hon har arbetat som för-
skollärare, lärare på lärarutbildning och som speciallärare, men
blev så småningom intresserad av forskning. Hon började på
Stakes för att utveckla specialinsatser, men är numera helt inriktad
på att försöka stärka de generella insatserna. 

Nybildat nationellt kompetensnätverk för
späd- och småbarns psykiska hälsa
Kirsti Lenschow 

I Norge har det fr o m den 1 september 2006 tagits
beslut om att bilda ett nationellt kompetensnätverk för
späd- och småbarns psykiska hälsa. 

Nätverket kommer att ha permanenta team i Oslo,
Bergen, Trondheim och Tromsø.  Nätverket ska vara en
brobyggare mellan forskning och praktisk verksamhet
och bidra till kunskapsutveckling av arbetsmetoder som
främjar späd- och småbarns  psykiska hälsa. Målet är
att fler späd- och småbarn samt deras familjer ska få
effektiv hjälp så tidigt som möjligt.

Närmast handlar det om att:

• Bygga upp en kunskapsbas för interventions- och
behandlingsmetoder speciellt anpassade till späd- och

småbarn och deras familjer samt hitta fungerande kart-
läggnings- och utredningsverktyg.

• Utveckla regionala och nationella resursmiljöer som
kan bidra till kompetensspridning.

• Bygga upp en ny  forskningsmiljö om späd- och små-
barns psykiska hälsa. 

Kirsti Lenschow arbetar på Nationalt netverk for sped- og små-
barns psykiska helese vid Regioncenter barn og unges psykiska
helse (RBUP) Øst og Sør. Kirsti var dessförinnan projektledare för
det nationella försöket med familjecentraler i sex kommuner i
Norge. 
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Familjesenter som bas för tidig interven-
tion och förebyggande verksamhet
John Rønning och Kirsti Lenschow 

I Norge har Sosial- og helsedirektoratet, som en del av
satsningen ”Opptrappningsplanen for psykisk helse”
(1999-2008), initierat en nationell satsning på familje-
centraler, eller familjesenter som det kallas i Norge. Sex
norska kommuner fick genom satsningen statliga pro-
jektmedel för att starta upp och driva familjecentraler.
Försöket har efter utvärdering permanentats i samtliga
kommuner. Regionsenter for barn og unges psykiske
helse, region Nord (RBUP Nord) har efter försöksperio-
dens slut fått ansvar att fortsätta arbeta med familje-
senter.

John Rønning har haft det vetenskapliga ansvaret för
försöksprojektet i Norge och har som sådan varit 
delaktig i familjecentralernas utvecklingsprocesser men
också påverkat intervjuguider med mera för utvär-
deringen av försöket.  

Den preventiva paradoxen
De norska familjecentraler som ingick i det ursprungliga
försöket, byggdes upp enligt svensk modell, vilket inne-
bär att familjecentralerna drivs tvärfackligt samt är både
hälsofrämjande och förebyggande i sin verksamhet.
Verksamheten bygger, liksom i Sverige, på den ”preven-
tiva paradoxen”. Det innebär att man bäst når riskfa-
miljer, särskilt de som är allra svårast att nå, genom att
erbjuda goda hälsofrämjande verksamheter för alla. De
flesta familjecentralerna i Norge har förutom de verk-
samhetsdelar som finns i Sverige, även en koppling till
barn- och ungdomspsykiatrisk poliklinik (BUP). Dess-
utom utvecklas samarbetet med vuxenpsykiatrin. 

Arbetet på familjecentralerna tar bl a sin utgångspunkt
i att psykosociala stressfaktorer ökar risken för utveck-
ling av psykiska problem och sjukdomar. Familjecentral-
en, med sina många samverkande professioner, är en bra
bas för tidig intervention. Familjecentralen anses vara
”the missing link”, en flexibel förbindelse mellan mödra-
och barnhälsovården och BUP och socialtjänsten. 

Utvärderingen av familjecentralerna i de sex norska
kommunerna visar mycket positiva resultat, vilket också
varit en anledning till att såväl dessa verksamheter per-
manentats, som att nya kommuner får ekonomiska
bidrag till att starta familjecentraler. Några exempel: 

• Familjecentralsmodellen har lyckats väl med att nå
familjer som har risk att utveckla psykosocial proble-
matik. 

• Tvärfacklighet och brukarmedverkan har bidragit till
en professionell trygghet och flexibilitet. De olika pro-
fessionerna ansåg sig förstå och våga mer i sin yrkesroll
när de slapp ensamt ansvar om en familj.

• Brukarna var mycket positiva till tillgänglighet och
nätverksbyggande. Föräldrar med invandrarbakgrund
upplevde kontaken med norsk kultur och barnuppfostran
som positiv. Brukare med omfattande och sammansatta
behov, rapporterade att de fick snabbare och mer enhet-
lig hjälp. 

• Barn och föräldrar med psykiska problem som
depression eller ångest var och är en viktig målgrupp för
de norska familjecentralerna. Den respektfulla miljön
på familjecentralen gjorde att självrapporteringen
ökade. Det ledde till tidigare upptäckt av problemet och
därmed snabbare hjälp.

I Norge har man utgått från utvecklingspsykopatologins
teorier som den gemensamma metodiken för de olika
yrkeskategorierna på familjecentralen. I den teorin är
det centralt att inte bara titta på det uppkomna proble-
met/störningen/symtomet/ diagnosen, utan förstå dess
etiologi, d v s hur fenomenet uppkommit, vilka faktorer
som bidragit till att barnet utvecklat sig som det gjort.
Den allmänna barnkunskapen är särskilt viktig. Stora
longitudinella studier på hela populationer, är viktiga
för att erhålla ett helhetsperspektiv. Utvecklingspsyko-
patologins helhetsperspektiv överensstämmer med famil-
jecentralernas tanke om vikten av tidig intervention.  

Läs mer. Evaluering  av forsøk med familiesentere i
Norge 2002-2004; Regioncenter for barn og unges psy-
kiske helse, Nord. Rapporten går att beställa från
Universitetet i Tromsø, post.rbup@fagmed.vit.no.

John Rønning, professor psykologi, Barneavdelningen, Intitutt for
Klinisk medisin, Universitetet i Tromsø och Universitetsykehuset i
Nord Norge. Han har varit vetenskapligt ansvarig för det natio-
nella familjecentralsprojektet i sex kommuner.

Kirsti Lenschow arbetar på Nationalt netverk for sped- og små-
barns psykiska helese vid Regioncenter barn og unges psykiska
helse (RBUP) Øst og Sør. Kirsti var dessförinnan projektledare för
det nationella försöket med familjecentraler i sex kommuner i
Norge. 
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Nya modeller för att stödja föräldraskapet
under graviditeten och efter förlossningen
Mirjam Kalland

Finland har en uttalad strategi för verksamhetsmodeller
där olika parter och yrkesgrupper samarbetar för att
skapa ett stödjande nätverk för barnfamiljer. Än så
länge drivs strategin i projektform, finansierad och
administrerad av Social- och hälsovårdsministeriet. I
förlängningen är det tänkt att kommunerna ska ta över
verksamheten i dess permanenta form.

Evidensbaserade insatser och metoder är bra, men
människan är så komplicerad att inte ens alla rent medi-
cinska metoder kan vara verkligt evidensbaserade. När
det gäller förebyggande insatser är det så i ännu högre
utsträckning. Istället, menade Mirjam Kalland, får sam-
hället ställa sig frågan; behövs det bättre insatser? Och
svaret på den frågan är ja, konstaterade hon. 

Det finns flera stora utmaningarna vad gäller det före-
byggande arbetet med barns hälsa i Finland: 

• 30 000 barn råkar årligen ut för sina föräldrars skils-
mässa.

• 17% av alla barn under 18 år lever i familjer där det
förekommer våld. Det innebär omkring 200 000 drab-
bade barn och ungdomar.

• 20% av de finska barnen beräknas leva i familjer som
storkonsumerar eller missbrukar alkohol.

• 4 -7% av alla gravida kvinnor missbrukar alkohol
eller droger i någon form.

• 600 - 1000 finska barn per år, föds med alkoholrela-
terade skador.

• 10% av alla finska mödrar insjuknar i depression
under graviditeten eller efter förlossningen.

Skadliga barndomsupplevelser har ett starkt samband
med; beroendeproblematik/missbruk, mental ohälsa och
fysisk ohälsa hos vuxna.

Mirjam Kalland påpekade att vi idag vet att vi måste nå
fram med stödjande insatser på ett tidigt stadium för att
hejda den negativa utvecklingen. Vi vet att förebyg-
gande, generella insatser riktade till föräldrar under gra-
viditeten och under de tidiga åren, stärker barnens
skydd mot ohälsa. Framför allt är insatser riktade till
föräldrar som väntar sitt första barn effektiva. Vid det
tillfället i livet är individen mottaglig och öppen för
stöd. Det händer mycket med den blivande föräldern.
Bland annat funderar man över sin egen mamma och
pappa. Om man som barn haft goda erfarenheter, är
prognosen för det egna föräldraskapet oftast positiv.

Har man haft negativa erfarenheter är prognosen mer
osäker. Blivande föräldrar reflekterar över sina förmå-
gor som föräldrar.

Det är viktigt att studera processer när föräldraskapet
går bra. Vad är det barnet får som det behöver för att
utvecklas positivt; 

• trygghet, 

• stabilitet och kontinuitet i vårdrelationen, 

• kärleksfull och sensitiv omsorg, d v s att som förälder
göra lagom mycket i rätt ögonblick,

• fysisk närhet.   

Det reflektiva föräldraskapet
Det är det reflektiva föräldraskapet som behöver stöd-
jas, speciellt för föräldrar som har negativa egna erfaren-
heter. Metoder som stödjer detta är därför mycket
intressanta, menade Mirjam Kalland. De utgår från att
föräldrar får lära sig se saker mer ur barnets perspektiv.
Föräldrar med anknytningsproblem till sitt barn, har
ofta svårighet att avläsa barnets känslor och är ofta
lyhörda för negativa tolkningar av barnets beteende.
Genom reflektivt stödjande metoder lär sig föräldrarna
identifiera känslor hos barnet och förstå hur både dessa
och deras egna känslor påverkar barnets respektive
deras egna reaktioner. 

Mirjam Kalland är docent och forskare vid Folkhälsans forsk-
ningscentrum i Helsingfors, Finland. Hennes forskning rör främst
föräldraskapet vad gäller t ex affektiv förmåga och föräldraskap
samt betydelse av föräldraföreberedelse. Mirjam kom i kontakt
med familjecentraler genom Sverige och Vibeke Bing 2002.

Läsvärd intressant ny finsk forskning: Eriksson
Monica Unravelling the Mystery of Salutogenesis.
The evidence base of the salutogenic research as
measured by Antonovsky's Sense of Coherence
Scale. Abo Akademi University. Doctoral thesis.
Turku 2007.
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Mervärde – att nå alla med mer

Erfarenheter från en stadsdel
Ulf Birath

Frölunda är en relativt liten Göteborgsstadsdel.
Området består av 50-70-tals bebyggelse med många
små hyresrätter. En hög andel av invånare är i behov av
socialt stöd och stadsdelen dras med stora sociala pro-
blem. I samband med att stadsdelen ålades stora bespa-
ringskrav insåg Ulf Birath och stadsdelens lednings-
grupp att enda sättet att klara av samma funktioner med
minskade resurser, var att tänka annorlunda. Det hand-
lade om att utnyttja de förebyggande verksamheter som
stadsdelen hade istället för att lägga ned dem och att
effektivisera annan verksamhet.

Familjecentralen i Frölunda är en sådan viktig verksam-
het. Ulf Birath menade att den, tillsammans med annan
förebyggande samverkan i stadsdelen, sparar in stora
summor. Till exempel genom att man inte längre behöver
omhänderta små barn eller behöva skicka iväg sina ung-
domar till olika dyra institutioner. Idag klarar man att
ta hand om de allra flesta inom stadsdelen. 

Stadsdelen har även börjat arbeta med en volontärverk-
samhet efter kanadensiskt mönster i den offentligfinan-
sierade verksamheten. Verksamheten är kontroversiell,

inte minst bland fackförbunden som anser att det är
arbetsrättsligt tveksamt. Därför är det viktigt att arbets-
uppgifterna ligger utanför kommunens normala verk-
samhet. Man har byggt upp ett strukturerat system för
volontärarbete; inom skola, äldreomsorg, kultur och
högskola. Volontärerna är företrädelsevis kvinnor mel-
lan 18-35 år. Det är personer som oftast ser det som en
merit på sitt CV. Det kan t ex vara utländska forskar-
studenter som vill komma in i samhället. 

På samma sätt håller Frölunda på att bygga upp ett
system för praktikplatser i det lokala näringslivet med
skräddarsydda platser för individer med specifika pro-
blem. Systemet bygger på att  företagaren får ett stort
stöd. Fungerar inte praktikanten byts denna ut mot en
annan. Systemet kostar en miljon kronor i initialkost-
nad, en ”skitkostnad” uttryckte Ulf Birath i jämförelse
med de belopp som systemet kan ge tillbaka i form av
minskade sociala kostnader.

Ulf Birath är ekonom och förvaltningschef för stadsdelen Frölunda
i Göteborg.

Moraprojektet – PREP- kurs erbjuds alla
Karin Lübeck 

Moraprojektet är ett samarbetsprojekt mellan kommun
och landsting avseende den kommunala familjerådgiv-
ningen/socialförvaltningen och den landstingsstyrda
familjecentralen.

Bakgrunden till projektet är den problembild som Karin
Lübeck och hennes kollegor allt för ofta kom i kontakt
med, nämligen par som kom till familjerådgivningen för
sent. Par som kom när den ena eller båda parterna
redan bestämt sig för att avsluta relationen. Karin
Lübeck menade att allt för många parrelationer slutar i
skilsmässa p g a av dålig kommunikation mellan paren.
Konflikterna hinner gå för långt. Genom Moraprojektet
kan man nå de här paren tidigare, redan på familjecen-
tralens föräldrautbildning, innan eventuella svårigheter
har dykt upp. Projektet bygger på en amerikanskt före-
byggande och evidensbaserad metod (inom socialtjän-
stens behandlingsarbete) som kallas PREP. 

PREP ger paren redskap att hantera sådant som alla par
behöver klara av: 

• Olika vanor och förväntningar.

• Konflikter (bl a lärs ett system med ”time-out” ut).

• Ta tillvara och utveckla det positiva i förhållandet.

• Förstå och stötta varandra, vara vänner.

• Behålla lusten till närhet och sex.

En PREP-kurs omfattar totalt 15-17 timmar. Undervis-
ningen sker i grupp med omkring sex par. Formen
består av korta föreläsningar och praktiska kommuni-
kations- och konfliktlösningsövningar med särskilt
utbildade handledare.

I Mora ska samtliga ca 200 par per år, erbjudas att gå
PREP-kursen i Familjecentralens regi. Det är en stor
satsning och projektet utvärderas av Uppsala universitet
i samarbete med forskaren Anna Sarkadi, Uppsala Aka-
demiska Sjukhus. Där PREP-metoden tidigare använts
har man nått mycket goda resultat; paren har lär sig
kommunicera bättre och få en bättre problemlösnings-
förmåga, de får en mer tillfredsställande relation, lägre
andel separationer samt färre tillfällen av fysiskt våld. 

Karin Lübeck är socionom, leg. psykoterapeut och auktoriserad
familjerådgivare. Hon arbetar på kommunernas familjerådgivning
i Mora. 
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Musik i familjen – aesthetic agency
Jonathan Lutz

Aestethic agency är ett begrepp inom musikvärlden och
översatt till svenska betyder det ungefär ”estetisk inver-
kan”. Begreppet syftar på musikens positivt verkande
kraft för att öka självkänsla, förstärka identitet och öka
livskvalitet. Begreppet är ett vanligt tema inom nordisk
forskning som handlar om musik i kombination med
folkhälsa.

Den norska musikpedagogen Even Ruud har tittat när-
mare på musikens salutogena förmågor och lyfter då
fram:

• Agency – känslan av att finnas till.

• Affective awareness – vara i kontakt med och kunna
uttrycka känslor.

• Belonging – känsla av sammanhang, till exempel när
man sjunger i kör eller spelar i grupp.

• Meaning – att ha en helhetskänsla av att livet är
meningsfullt. 

John Lind (1909-1983), professor och läkare, verksam
vid Karolinska Institutet har varit mycket betydelsefull
för utvecklingen av lekterapi och insåg tidigt musikens
betydelse för små barn. Han har bland annat sagt att:

”En av de största pediatriska upptäckter i vår tid är 
att det nyfödda barnen är en liten människa med alla
sinnen utvecklade, öppna och mottagliga” och ”Det
talande språket är viktigt, men musikspråket är lika vik-
tigt för det väcker fler känslor till liv.”

Jonathan Lutz menade att musik hjälper oss att må bra.
Därför är det viktigt att bättre utnyttja den resurs som
musiken innebär. Inte minst när det gäller barn. För
barn är det extra viktigt att inte bara lyssna utan att
också själva få sjunga och spela. Det är just det agency
handlar om, påpekade Jonathan. Barn har det spontant
med sig bättre. Många vuxna känner sig mer låsta, mer
bevakande. 

Barnen påverkas i mycket stor utsträckning av sina för-
äldrar. I de familjer där man sjunger mycket med sina
barn, gör dessa senare det med sina egna barn. Det
samma gäller det omvända (Byng-Hall 1998). 

Det finns en kraft som innebär att ju äldre barnen blir
desto mindre självsäkra blir de (Ruble 1999). Eftersom

musik har en stärkande effekt på självkänslan, menade
Jonathan Lutz att detta är ytterligare en anledning till
att tidigt involvera musiken i barnens liv. Detta gäller
framför allt musik som inte behöver mätas som presta-
tion. Normalt i samhället är musik uppdelat mellan de
duktiga, som musicerar på scen och de som inte är duk-
tiga, som sitter och lyssnar. En musikalisk stumhet anses
därför snarare vara ett normaltillstånd än ett bristtill-
stånd.

Familjen är en bra startpunkt för att bryta detta och
familjecentralen är ett utmärkt forum att utveckla det
hälsofrämjande musicerandet. Användbart är att utnyttja
instrument, som t ex ”lillcittran”, där man slipper
abstrakta notvärden och istället direkt kan börja spela
melodier. Det stärker den hälsofrämjande ”jag kan-
känslan” (agency). Lillcittran är ett instrument som
även går utmärkt att spela i grupp, vilket konferensdel-
tagarna under stor munterhet själva fick tillfället att
konstatera. 

Läs mer: www.treehousemusic.nu

Jonathan Lutz är amerikansk musikpedagog, numera bosatt i
Finland och verksam som doktorand vid Åbo Akademi där han
bedriver forskning om utveckling av barnens sinnen kopplat till
musik. Hans intresse för musikens möjlighet som friskfaktor inled-
des redan under collegetiden i USA, där han skrev en avhandling
om musik i familjelivet. 
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Familjecentralen som mötesplats 
– och hur den skall bli ännu bättre
Agneta Abrahamsson 

Deltagarbaserad aktionsforskning är en forskningsan-
sats som föredragshållaren Agneta Abrahamsson menar
lämpar sig väldigt väl för forskning kring familjecentra-
ler. Evidens för ett framgångsrikt förändringsarbete på
familjecentraler är något som personal, föräldrar och
forskare söker tillsammans. 

Högskolan i Kristianstad bedriver en forskningssam-
verkan och samfinansiering med Region Skåne och
Kommuner i NÖ Skåne kring ”Forskningsplattformen
för utveckling av Närsjukvården”. I forskargruppen
ingår, under forskningsledaren professor Jane Springetts
ledning, en samordnare, fem seniora forskare och fem
doktorander. Men lika viktiga är alla medforskare i
form av den personal som arbetar i Närsjukvårdens
olika verksamheter. Den forskningsansats gruppen
använder kallas deltagarbaserad aktionsforskning.
Metodiken har sin utgångspunkt i att man forskar med
och inte på människan, samt att kunskap inom denna
typ av forskningsområde bäst konstrueras gemensamt
genom dialog. Ansatsen är ett utmärkt sätt, menade
Agneta Abrahamsson, att förankra den utveckling och
förändring som sker i verksamheten. Man arbetar med
lärandet genom en praktisk tillämpning av begreppen
capacity-building och empowerment.

Familjehuset Näsby
På Familjehuset Näsby pågår två forskningsprojekt
inom ramen för denna forskningsplattform; ”Föräldrars
behov och synsätt” samt ”Utvecklingen av verksamhe-
tens innehåll – en fråga om samverkan”. Den förra for-
skarfrågan är ett avhandlingsarbete som bedrivs av dok-
toranden Cecilia Lindskov, den senare är Agneta
Abrahamssons egen forskning.

Generellt har Agneta funnit att det ”goda” med sam-
verkan och samlokalisering togs för givet i organisatio-
nen, men att det inte var så lätt som personalen trodde.
Det fanns, på ett halvt omedvetet plan, en ”osynlig
vägg” mellan framför allt social personal och hälsoper-
sonal, till största del beroende på olika organisa-
tionskulturer. Samtidigt visar många positiva exempel
på utveckling bland familjer med behov av stöd, att
arbetet på familjehuset fungerar. 

Alla observationer, informella samtal med personalen i
grupp och enskilt, återkopplingar, reflektioner, beskriv-
ningar av observationer och utvärdering etc, görs
gemensamt mellan forskare och personal. 

Cecilia Lindskovs arbete med föräldraintervjuer har
resulterat i en tydlig bild av de många roller personalen
på familjecentralen uppfattas ha.

Evidence based praktik
Varför arbetar vi på det här sättet, frågade sig Agneta
Abrahamsson och vad innebär ”evidence based prak-
tik” inom familjecentralsområdet? 

Evidence based innebär enligt Stewart (2001), det för
givet tagna konceptet. Vilket i sin tur står för:

• En auktoritär kunskap grundad i den dominanta kul-
turen, Stewart (2001).

• En filosofisk grund i ett rationalistiskt synsätt – tron
på linjära samband, orsak/verkan, etc.

• Data som går att mäta numeriskt värderas som mer
trovärdiga, Davies et al (2000).

• Optimal evidence based kunskap kan hämttas genom
randomiserade, kontrollerade studier.

Agneta Abrahamsson menade att evidensbaserad kun-
skap inom familjecentralsområdet, kan liknas vi toppen
av ett isberg. Allt för mycket kunskap om området finns
dolt under vattenytan och går inte att mäta på traditio-
nellt sätt. Andra sorters evidens behöver komplettera
bilden:

• Kvalitativ forskning. Patienters uppfattningar och upp-
levelser samt kliniska erfarenheter, Kitson (2002).

Mottagning Studiecirkel

Stöd- och expertrådgivning Erfarenhetsutbyte mellan föräldrar
• Expertkunskap • Spegla sig i varandras 
• Tillgänglighet erfarenheter

• Trygghet • Lära sig av varandra
• Jämföra sig med andra kulturer

Personalens roll: Experten Personalens roll: Handledaren

Lekskola Vardagsrum

Social träning för barn Social anknytning
• Umgängesträning • Umgänge, få nya vänner
• Aktiviteter • Kravlöshet/Slappna av
• Förberedelse för dagis/skola • Gruppaspekten 
Personalens roll: Den vuxne Personalens roll: Värdinnan

Föräldrars uppfattningar av Familjehuset
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• Forskning med filosofisk grund i humanism, dialektik
snarare än rationalism.

• ”Integration of best research evidence with clinical
expertise an patient values”, Sackett et al (1996).

Om inte den vetenskapliga bilden vidgas, riskerar forsk-
ning att begränsas till det som är möjligt att mäta istället
för att utgå från verksamhetens behov.

Utgångspunkt för forskning 
– att minska ojämlikhet i hälsa
Vi vet idag mycket om att ett ökat behov av stöd finns
bland; fattiga, ensamstående, invandrare, familjer med
socialt arv av utsatthet, missbrukare och familjer i till-
fälliga kriser utan socialt stöd.  Vi vet också mycket om
att familjecentraler i allmänhet upplevs som positiva av
föräldrar.

Förhållningssätt – Vad behöver vi veta mer om?

• Hur gör vi för att bli bättre på att nå de mer utsatta
grupperna på ett respektfullt och professionellt sätt i
enlighet med etiska principer om autonomi, icke skada,
göra gott och rättvisa.

• Kunskap om processer och mekanismer; hur ska verk-
samheten utvecklas för att nå de mest utsatta? Vad är
det som händer hos individen och i grupper när en posi-
tiv förändring sker?

• Fördjupad kunskap om vad som fungerar och vad
som inte fungerar i arbetet.

”Best practice” – för att möta social utsatthet
Den optimala behandlingen för alla patienter/familjer i
alla situationer, är omöjlig att hitta.

Det som är möjligt är att arbeta med är personalen.
Genom att öka deras medvetenhet, öka förståelsen för
föräldrarnas livsvärld samt genom att påverka deras för-
hållningssätt. Det är också möjligt att utveckla viktiga
principer för mötet mellan personal och föräldrar/barn.

En källa att hämta denna kunskap ur, är från erfaren
personal på familjecentraler och från föräldrar. De som
är experter i vardagen kan bidra med, för utvecklingen,
värdefull kunskap. Detta kan göras bland annat genom
att bli mycket bättre på att dokumentera det som hän-
der. Man kan, menade Agneta Abrahamsson, helt enkelt
lära av det som redan görs och göra det ännu bättre. 

Agneta Abrahamsson skulle vilja göra en metastudie av
flera familjecentraler i socialt utsatta områden, där per-
sonal och föräldrar ska vara medforskare för att möj-
liggöra ett inifrånperspektiv. Hon skulle också vilja göra
systematiska studier ”på djupet”, där personalens och
föräldrarnas erfarenheter tas tillvara på och används för
att påverka utvecklingen av verksamheten.

Evidens för framgångsrikt förändringsarbete på familje-
centraler är något som personal, föräldrar och forskare
söker tillsammans.

Agneta Abrahamsson är lektor vid Högskolan Kristianstad. Hon
är distriktssjuksköterska från början och påbörjade sin forskarut-
bildning i slutet av 1990 - talet. 2004 la hon fram sin avhandling
i hälsovetenskap. Familjecentraler kom hon först i kontakt med i
samband med sitt avhandlingsarbete. 
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Reflektion över kunskapsläget
Håkan Elmén

Konferensen har varit en bra mönstring över hur kun-
skapsläget ser ut vad gäller familjecentraler, inledde
Håkan Elmén sin sammanfattning. Familjecentralen
skall förebygga genom att erbjuda tidiga och lättill-
gängliga breda stödinsatser inom såväl det medicinska-
som psykologiska, sociala och familjesociala området.
Den bärande värdegrunden är tilltron till att individer/
familjer själva kan identifiera sina behov och insatserna
handlar om att stärka och mobilisera familjens och nät-
verkets resurser. Svaga eller obefintliga sociala nätverk
bidrar starkt till utsatta familjers utanförskap. Försök
att nå dessa grupper med riktade utbud leder snarast till
ökat utanförskap då man oftast i stället oftast drar sig
undan. En öppen verksamhet och mötesplats ställer inga
sådana krav men erbjuder möjligheter till möten med
andra familjer och med professionella på egna villkor.
Till öppna förskolan kommer faktiskt också dessa
grupper. För uppspårande veksamhet inom det medicin-
ska området gäller ett regelverk som kan vara av intresse
att relatera i sammanhanget (enligt Wilson och Jugnert).

1. Hälsoproblemet skall vara viktigt för individen och
för samhället.

2. Sjukdomens naturliga förlopp skall vara känt.

3. Sjukdomen skall genomlöpa en tidig fas som indivi-
den själv inte uppmärksammar, men som kan påvisas
med den aktuella metoden.

4. Erkänt effektiv behandling-intervention skall finnas
att erbjuda identifierade individer.

5. Behandling-intervention i detta tidiga skede skall leda
till bättre prognos/livskvalitet än om behandlingen sätts
in först när individen själv kan uppmärksamma symto-
men och söka hjälp.

6. De ekonomiska kostnaderna för screening bör vara i
rimlig balans med den totala kostnaden för att behandla
den aktuella sjukdomen och vårdkostnaden generellt. 

Vidare måste metoden för screening ha en hög sensibi-
litet (förmåga att finna de som verkligen är fall) och
kvaliteten på resultatet ska ha en hög specificitet (de
som är friska ska inte felaktigt fångas upp som fall).

I stället för ett avgränsat medicinskt problem handlar
det nu om ett brett behov av familjestöd och en sensiti-
vitet för att fånga upp individer och familjer med ökad
sårbarhet; familjecentralernas idé och utformning som
en öppen verksamhet svarar väsentligt bättre till Wilson

och Jugnerts kriterier i kontrast till riktade insatser till
särskilda riskgrupper. Riktade utbud kan däremot med
fördel finnas och organiseras inom familjecentralen,
men då som en efterfrågad insats.

Hur kan familjecentralerna utvärderas?
Strikt evidensbaserade metoder missgynnar brett före-
byggande och hälsofrämjande arbete, och metoden som
hämtas från naturvetenskapen är inte tillämpbar på vår
verksamhet. Lennart Köhler kommenterar detta liksom
många av deltagarna.

Sofia Enell har förtjänstfullt inventerat ett 50-tal utvär-
deringar som gjorts av svenska familjecentraler som
uppfyllt baskriterierna. Utvärderingarna beskriver orga-
nisation, process och ofta brukarvärderingar. Det är en
begränsad jämförbarhet p g a att förutsättningarna
lokalt ändå skiljer sig avsevärt, något som ju naturligt
också ligger i familjecentralens idé.

Den kvalitetssäkringsmetod som Martin Ward tillämpat
(KAFO) ger förutsättningar för jämförelser av gemen-
samma nämnare och normer och kan ligga till grund för
jämförande studier av olika familjecentraler. Den nor-
ska evalueringen visade på positiva resultat för bru-
karna och för de professionella, att man når de mer sår-
bara familjerna och tidigare insatser vid psykiska pro-
blem i familjerna. Åsa Mattson intervjuade socialarbe-
tare om deras förebyggande arbete och fick fram ett
”destillat” av typsituationer som på ett levande sätt
kunde beskriva deras arbete. Agneta Abrahamsson tog
upp alternativa perspektiv på evidens på ett konkret och
väl underbyggt sätt. Hon presenterade s k deltagarbase-
rad aktionsforskning som en modell för integration av
utvecklingsarbete och forskning.

Ett brett förebyggande arbete handlar om att öka
skyddsfaktorer (promotion) och minska riskfaktorer
(protection and prevention). Några förklaringsmodeller
kan läggas som bakgrund till vår kunskap om generella
skydds- och riskfaktorer:

Hälsofrämjande arbete en teoretisk bas 
– några förklaringsmodeller

• Känsla av sammanhang (KASAM), Antonovsky

• Krav-Kontroll-modellen (Karasek-Theorell)

• Socialt kapital, Medborgarsamhället (Putnam)

• Social sammanhållning, ”samhällskitt” (Wilkinson)
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Öka skyddsfaktorer Minska riskfaktorer

Kasam

Begriplig;ordning Svårbegriplig; kaos

Påverkbar, egenmakt Opåverkbar, vanmakt 

Mening i tillvaron = tillit Tillitsbrist, oro

Framtidstro, vara behövd Obehövd, ingen plats

Socialt nätverk, socialt stöd Social isolering

Balans krav/kontroll Överkrav, understimulering

Delaktighet Utanförskap

Stödjande miljöer Nedbrytande miljöer

Social sammanhållning, Social upplösning,
Samhällskitt, socialt kapital ökande klyftor

Mobilisering, ansvar Överbeskydd

Solidaritet Välgörenhet

Genom att satsa på allmänna skyddsfaktorer kan nor-
malkurvan över barns hälsa förskjutas mot bättre hälsa.
Vi vet att strukturella faktorer väger tungt. Sådana för-
hållanden som rör vardagens villkor för barnfamiljen, 
t ex ekonomi, samliv, arbetsförhållanden och nätverk i
vardagen, spelar en stor roll. 

Stöd i vardagen är därför viktigt. Det saknas mötesplat-
ser i samhället, motsvarande de som öppna förskolan
och familjecentralerna svarar för.  

Det är en offentlig institution som inte ställer några expli-
cita krav. Ändå beskrivs denna viktiga verksamhet ofta
som en okvalificerad verksamhet, t ex som ”pyssel”!

Ett perspektiv på vår verksamhet är att visa vad gene-
rella förebyggande insatser kostar och göra en rimlig
balansräkning mot vilka samhällskostnader som till-
kommer när problemen väl är etablerade.

Vad kostar olika generella insatser? 

Ett exempel
Insats Kostnad per barn, kr/år

Föräldrautbildning i grupp 1 600

Öppen förskola 14 700

Ökad personaltäthet i förskoleverksamhet 29 100

Minskad klasstorlek i grundskolan 12 600

Kurator i skolan 500

Speciallärare i skolan 36 800

Minskad gruppstorlek på fritids 6 000

Öppen fritidsverksamhet 19 200

Ungdomsmottagning 600

Källa: Tänk långsiktigt (2004), Skolverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet.

Antal barn som under ett år kan få viss insats för
den kostnad som sparas in om ett fall av psyko-
sociala arbetshinder, psykisk sjukdom eller miss-
bruk kan förebyggas (5% diskontering).

Insats Psykosociala Psykisk   Missbruk
arbetshinder sjukdom

Föräldrautbildning i grupp 530 1 920 3 390

Öppen förskola 50 180 320

Ökad pers.täthet i försk.verks. 30 110 190

Minskad klasstl. i grundskolan 80 300 520

Kurator i skolan 2 520 9 070 16 040

Speciallärare i skolan 30 100 180

Minskad gruppstorlek på fritids 170 620 1 100

Öppen fritidsverksamhet 60 230 400

Ungdomsmottagning 2 430 8 750 15 470

Källa: Tänk långsiktigt (2004), Skolverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet.

Ulf Birath redovisade hur man minskat kommunen
utgifter genom att långsiktigt våga satsa och prioritera
ett förebyggande arbete, inkluderande familjecentralen.

Tro på idén!
I Sverige har uppbyggnaden av FC i stort handlat om en
gräsrotsrörelse bland de professionella. Förväntningar
på kortsiktiga vinster och på evidensbasering i strikt
bemärkelse kan äventyra en sund professionell utveck-
ling. Det kan vara svårt att försvara sig mot sådana på
okunnighet grundade åsikter. Vi behöver kanske skaffa
oss ett bättre professionellt självförtroende! Norrmännen
fick frågan om varför man beslutade att starta familje-
centraler i Norge. Här fanns ju ännu inga underlag som
bevisade nyttan konkret? – Jo, man trodde helt enkelt
omedelbart på idén!

Ingen långsiktig utveckling kan etableras utan visioner.
Vi behöver också lära oss att tala ett språk som makt-
havare förstår, att bli bättre på att marknadsföra just
idén och värdegrunden för en familjecentrals verksam-
het. Makthavare vill se mätbara resultat men förstår
också och ser gärna levande exempel på positiva förän-
dringar för barn och deras familjer. Vi tycks nu vara på
god väg att kunna leva upp också till dessa förvänt-
ningar mer på egna villkor.

Håkan Elmén är barnläkare, MPH, Dr PH. Och arbetar på barn-
och ungdomsmottagningen i Arvika. Hans egen avhandling
handlade om sociala skillnader i barns hälsa. Det intresseområ-
det gjorde att han tidigt kom i kontakt med familjecentralstanken
och han har varit en aktiv medlem och styrelsemedlem i såväl nät-
verket för familjecentraler som i FFFF.   
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Avslutande hearing kring vad vi vet om
familjecentraler och vad vi behöver veta
Jean Claude Vuille 

Den schweiziske professor emeritus i socialpediatrik, Jean
Claude Vuille, är väl insatt i nordiska barns hälsa. Han
var inbjuden till konferensen för att ställa de kritiska frå-
gor kring familjecentraler som en beställare kan tänkas
vilja ha svar på. Några av frågorna fick utrymme att
besvaras och diskuteras på plats. Andra behöver framtida
forskningsinsatser för att besvaras:

1. Blir barn friskare tack vare familjecentraler?

2. Blir det billigare med familjecentraler än med tradi-
tionell organisation?

3. Når man alla familjer med barn i de aktuella åldrarna?
Vilka faller bort och varför? Håller kontakterna under
tillräckligt lång tid?

4. Känner sig familjerna delaktiga och förstådda?

5. Har familjerna fått det stöd som de anser att de
behöver?

6. Anser personalen att de kan erbjuda eller organisera
de tjänster som de anser vara nödvändiga, i synnerhet
för de mest utsatta familjerna.

7. Fungerar ledningen demokratiskt och ändå starkt och
tydligt?

8. Hjälper det lokala samarbetet tjänsterna emellan att
stärka yrkesidentiteten av de olika befattningshavarna,
eller uppstår det kompetensdiffusion?

9. Finns det regler för informationsutbytet, så att alla
vet vad de måste veta om ett barn och dess omgivning,
men så att brukarna samtidigt kan lita på att förtroliga
informationer hålls?

10. Hur effektivt löper arbetet, dvs vilken andel av
arbetstiden används för direkt eller indirekt arbete med
brukarna?

11. Är centralernas legala och ekonomiska status till-
räckligt stabil? Vad är minimikraven på lokalerna för
att det hela skall fungera?

Blir barn friskare tack vare familjecentraler?
Denna fråga är omöjlig att besvara, svarade han själv.
Det går aldrig att göra en sådan jämförelse eftersom det
i Norden redan finns fungerande verksamheter.

Att göra en kontrollerad, randomiserad undersökning i
ett tillräckligt stort antal kommuner, var och en lottad
till en av två grupper med eller utan familjecentral, är
inte en framkomlig väg, fortsatte han. Det skulle sluka
enorma resurser under många års tid, ändå skulle resul-
taten inte vara jämförbara, eftersom alltför många nya

faktorer skulle ha tillkommit under åren för att det
skulle kunna gå att dra några slutsatser. 

Den metodiken är heller inte nödvändig, konstaterade
han. Det räcker att utgå från att familjecentralsverk-
samheten utgör det teoretiskt bästa svaret på de utma-
ningar som nämnts av bland andra Mirjam Kalland och
istället koncentrera sig på att undersöka om strukturen
fungerar. 

Blir det billigare med familjecentral än med 
traditionell mödra- och barnhälsovård? 
Föreningen för familjecentralers Håkan Elmén besva-
rade frågan med att hävda att tidigt förebyggande insat-
ser alltid lönar sig jämfört med sena ingripanden. Han
refererade till vad Frölundas stadsdelschef, Ulf Birath,
berättade tidigare under konferensen. Att Frölundas
budget aldrig hade gått ihop om det inte hade varit för
det positiva som familjecentralsverksamheten medförde.
Kostnaden för familjecentralen var marginell i den tota-
la budgeten. Problemet, menade Håkan Elmén, är att
kostnaderna för familjecentralen tas ur en kassa och det
mesta av samhällsvinsten tillfaller en annan kassa. 

Når man alla familjer med barn i aktuella åldrar.
Vilka faller eventuellt bort och i så fall varför?
Ja, man når alla familjer Just de familjer som annars kan
vara svåra att nå, kommer till familjecentralen. 

Känner sig familjerna delaktiga och förstådda?
Det behöver vi bli bättre på att ta reda på, höll Håkan
Elmén med om. De utvärderingar som gjorts antyder
det, men brukarundersökningar behöver göras i större
utsträckning. 

Kan personalen erbjuda bra verksamhet och
tjänster också för de mest utsatta familjerna?
Forskning och utvärderingar visar att personalen på en
familjecentral känner att de kan erbjuda bättre tjänster
för de mest utsatta familjerna i en familjecentral. Till-
gången till ett bra samarbete med den sociala rådgivaren
är särskilt viktig för de allra mest utsatta familjerna.
Frågan är också om det påverkar resultatet om den soci-
ala rådgivaren agerar med myndighetsutövning eller inte.

Jean Claude Vuille, professor emeritus socialpediatrik, Bern,
Schweiz. Har varit verksam i Sverige och Uppsala som en av 
landets första barnhälsovårdsöverläkare. Han har även varit hälso-
vårdschef i den schweiziska huvudstaden. Han var knuten som
expert till dåvarande Folkhälsoinstitutets enhet för barns hälsa.
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