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 FÖRORD  
 
PrimärvårdsCentrum fick uppdraget av primärvårdsdirektören för att genomföra en 
uppföljning på de fyra befintliga familjecentralerna som finns i Landstinget Västernorrland. 
(Se uppdragsbeskrivning bilaga 1) 
 
Uppföljningen har utgått från det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa är 
patient/kund, medarbetare/lärande, interna/externa processer och ekonomi. Detta gjordes 
genom en patient/kund enkät, individuella medarbetar intervjuer och gruppenkät med 
medarbetarna.  
 
Under en veckas tid fanns patient/kund enkäten ute placerad på familjecentralerna med 
möjlighet för alla patienter/kunder att besvara enkäten. Intervjuerna gjordes med en 
medarbetare inom verksamheterna MVC, BVC, Öppna förskola och Socialtjänsten. I 
gruppenkäten deltog en från verksamheterna MVC, BVC, Öppna förskola och Socialtjänsten 
samt de psykologer som var kopplade till familjecentralerna. 
 
Uppföljningen är en beskrivning av resultaten från de tre olika insamlingsmetoderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundsvall 2009-08-30 
 
 
Johanna Häggberg 
  
Folkhälsoplanerare 
PrimärvårdsCentrum 
Landstinget Västernorrland 



  

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Familjecentraler är en verksamhet som har samlokaliserad MVC, BVC, Öppen förskola och 
Socialtjänst som arbetar förebyggande mot föräldrar och barn. I Sverige 2008 fanns det 131 
familjecentraler och det har genomförts flera uppföljningar på flera av dem. Deras perspektiv 
har oftast varit om hur patienterna/kunderna har upplevt verksamheten. Det finns även några 
uppföljningar om vad medarbetarna på familjecentralerna och andra externa professioner 
anser. Majoriteten upplever att familjecentralerna har en bra verksamhet och att det ger flera 
fördelar till föräldrar, barn och medarbetare på familjecentralerna. Dessa är bland annat att 
föräldrar och barn får stöd från olika professioner och för medarbetarna att de får utvecklas i 
sin profession. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka och följa upp utfallet av verksamheterna vid länets 
befintliga familjecentraler utifrån styrkortes fyra perspektiv som är patient/kund, 
medarbetare/lärande, interna/externa processer och ekonomi. 
 
Patient/kund 
De som besökte familjecentralerna var oftast svensk födda, gifta kvinnor i åldern 29-38 år och 
de hade 1-2 barn. Majoriteten av patienterna/kunderna ansåg att tillgängligheten och 
föräldrarutbildningen var bra. De positiva effekterna hos patienterna/kunderna av att gå till 
familjecentralerna var att de blev slussad till rätt verksamhet snabbt. De utsatta familjerna 
fångades upp av medarbetarna tidigt innan deras problem blev för stora. Nya insatser sattes in 
av medarbetarna till patienterna/kunderna efter det behov som de kunde ha. 
 
Medarbetarna/ lärandet 
Medarbetarna var oftast kvinnor över 50 år med flera års erfarenheter inom sin profession. 
Medarbetarna upplevde att familjecentralens sätt att arbeta och samarbeta mellan olika 
verksamheter hade givit dem samt föräldrar och barn många vinster. Dessa vinster var att 
verksamheterna blev mer lättillgängliga då föräldrar och medarbetare fick kortare och enklare 
kommunikationsvägar för att be om stöd och samarbete. Andra positiva effekter var att flera 
yrkeskategorier och kompetenser samlades på ett och samma ställe samt det fanns långa 
erfarenheter och medarbetarna kompletterade varandra.  Det som upplevdes negativt var att 
verksamheterna (MVC, BVC, öppna förskola och Socialtjänst) hade olika språk runt familjer 
och barn. 
 
Interna/externa processer 
Familjecentralerna samarbetade mycket med både interna och externa verksamheter, genom 
att skapa insatser när behov uppstod. Inom familjecentralen samarbetade verksamheterna 
mycket genom att de gick in i varandras föräldragrupper. Det externa samarbetet var med 
olika organisationer som kom till familjecentral för olika föreläsningar eller utbildningar.  
 
Det som många medarbetare upplevde som negativt var att det tar extra tid för möten och att 
de får för lite tid för patienterna/kunderna. Samtidigt som medarbetarna sa att den extra tiden 
behövdes för den gav ett bättre samlat arbete för familjerna. Ett hinder enligt medarbetarna 
var att alla verksamheter inte fanns i familjecentralens lokaler. Det fanns flera 
förbättringsområden hos den högre nivån i organisationen. Dessa var att medarbetarna hade 
olika huvudmän (kommunen och landstinget), engagemang, intresset och kunskapen om 
familjecentralerna var ojämn hos dessa huvudmän och beslutsfattare. De två organisationerna 



  

som familjecentralerna tillhör hade olika kulturer och direktiv om hur arbetet skulle 
genomföras och detta kunde försvåra arbetet. Att tillhöra olika huvudmän gav även olika 
möjligheter för fortutbildning samt all form av förändringar i någon verksamhet påverkade 
alla på familjecentralen. 
 
Ekonomin 
De ekonomiska förutsättningarna var svåra att följa upp. De tre familjecentralerna hade olika 
resurser, förutsättningar och kostnaderna per anställd varierade mycket. Många medarbetare 
upplevde att familjecentralerna hade en osäker ekonomisk situation. 
 
Slutsatser 
Slutsatserna är att en av familjecentralerna är familjecentraler och de två andra har 
familjecentralsliknande verksamheter. Kvaliteten och tillgängligheten är mycket bra. 
Förbättringsområdena är telefontider, uppföljningar av verksamheterna och samarbetet på 
familjecentralerna. Patienterna/kunderna blev väl bemötta och omhändertagna och 
medarbetarna utvecklade aktiviteter utifrån deras behov.  
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BAKGRUND 

Definitioner  

Familjecentral 
Socialstyrelsen 1 har definierat familjecentral på följande sätt: 
 
Familjecentral 
Att Mödrahälsovård (MHV), Barnhälsovård (BHV), Öppen förskola och Socialtjänst är 
samlokaliserad och har minst förebyggande verksamheter. 
 
Familjecentralsliknande verksamheter 
Att det finns minst BHV samlokaliserad med öppen förskola eller Socialtjänst.  
 
Enligt Socialstyrelsen kan familjecentralerna sedan delas in i: 
 
Serviceinriktade familjecentraler 
Arbetar ur ett folkhälsoperspektiv och med generellt förebyggande arbeten.  
 
Särskilt riktade familjecentraler 
Arbetar mer med riktade insatser även om de arbetar preventivt. 
 
Enligt Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) anser de att deras definition 
stämmer med Socialstyrelsen 2.  
 
FFFF definition är att ”En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En 
familjecentral bör minst innehålla Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppen förskola och 
Socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.” 3 
 
Denna rapport utgår från Socialstyrelsens definitioner med familjecentral, 
familjecentralsliknande verksamheter samt indelningen serviceinriktade och särskilt riktade. 

Samverkan 
FFF har försökt att definiera samverkan. Detta för att familjecentraler bygger på samverkan 
mellan olika huvudmän, medverkande funktioner och i den faktiska verksamheten. 
Samordning och samarbete är andra termer som brukar beskriva familjecentraler och dessa 
begrepp används ofta som synonym men även som förstärkningsord4.  
 

Samordning + Samarbete = Samverkan 
Samordning av 

resurser på 
huvudmannanivå 

 

 Personlig kontakt 
i det löpande arbetet  

                                            
Begreppen fördelas enligt mål/medel relation där målet är samverkan vilket uppnås genom 
medlen (förutsättningarna) samordning och samarbete. Med samordning avses ”samordning 
                                                 
1 Socialstyrelsen, 2008 
2 Föreningen För Familjecentralers Främjande, 2008a  
3 http://www.familjecentraler.se/Default.aspx?id=4837 
4 Landstinget Sörmland, 2007 
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av resurser på huvudmannanivå” och med samarbete avses ”personlig kontakt i det löpande 
arbetet”. Tillämpningen av begreppen godtar således inte ett vanligt uttalande som ”vi måste 
samverka” eftersom samverkan betraktas som ett passivt förhållande uppnått genom de aktiva 
handlingarna samordning och samarbete. Ett enligt begreppsrelationen mer korrekt uttalande 
skulle snarare vara ”vi måste nå samverkan” 5 . 

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla 
Under våren 2008 beslutade regeringen att ta fram nationella strategier för föräldrastöd och 
under början av 2009 kom utredningen ut. I denna utredning tas familjecentraler upp som en 
mötesplats som arbetar mycket med föräldrastöd. Utredningen anser att en av 
framgångsfaktorerna för att få fungerande föräldrastöd var samordning av verksamheter som 
en familjecentral utgör och vill se fler familjecentraler eller familjecentrals liknande 
verksamheter. Utredningen rekommenderar att fler familjecentral liknade verksamheter ska 
startas som vänder sig till barn mellan 0-18 år. Föräldrarna ville enligt utredningen ha fler 
mötesplatser där de lättare kunde komma i kontakt med andra föräldrar på ett informellt och 
enkelt sätt 6.  

Andra uppföljningar 
Enligt Socialstyrelsens kartläggning över familjecentralerna 7 fanns det 131 familjecentraler 
eller familjecentrals liknande verksamheter i Sverige 2008. Det har gjorts flera uppföljningar 
på familjecentraler och ett flertal pågår. Nedan redovisas resultatet av de tio utvärderingarna 
som studerades till denna uppföljning utifrån det balanserade styrkortet. 
 
De tio uppföljningarna som användes hade alla någon form av besökarperspektiv. I dessa tio 
utvärderingar ingick totalt 20 familjecentraler. Tre av dessa uppföljningar genomfördes i 
Landstinget Västernorrland, dessa var på familjecentralerna Gilleberget, Härnösand, 
Ljustadalen och perspektivet var besökare. 
De grupper som utvärderades i antalet rapporter var följande: 
 
Antal uppföljnings rapporter  Målgrupp 

3 Besökare 
3 Besökare och personal. 
1 Besökare, personal, ledning/styrgrupp. 
2 Besökare, personal, ledning/styrgrupp samt observationer. 

1 Besökare, personal, ledning/styrgrupp och övriga 
professionella utanför Familjecentralen. 

Patient/kund 
Uppföljningarna visade att patienterna/kunderna var väldigt nöjda med sin familjecentral. De 
kände bland annat förtroende 8, 9, 10, 11, 12, 13 och fick bra bemötande 7, 9 från personalen.  
Andra synpunkter på personalen var att de var tillgängliga 14, kunniga 11 och det hade blivit 
lättare att nå personalen 15 och då framför allt Socialtjänsten 15, 11. Många uppgav även att de 
______________________________________ 
5 Landstinget Sörmland, 2007 
6 SOU 2008:131 
7 Socialstyrelsen, 2008 
8 Landstinget Sörmland, 2007 
9 SOU 2008:131 
10 Socialstyrelsen, 2008 
11 Widlund, Dahlqvist, 2005 
12 Lundgren, 2006a 
13 Lundgren, 2006b 
14 Abrahamsson, Lidskov, 2007 
15 Almqvist, Reuterborg, Åsbrink, 2008  
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 hade fått ett större socialt nätverk eller att familjecentralen utgjorde en lättillgänglig 
mötesplats för att skapa sig ett socialt nätverk 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
Det negativa var bland annat att det var svårt att komma fram på telefon 23, 24, 25 på grund av få 
telefontider 22. Det var dåligt med öppettider på öppna förskolan 20, 23, 24, 25. 
Två rapporter tog upp att det var personer som hade det bra socioekonomiskt som kom till 
familjecentralen 21, 22. Andra saker som efterfrågades var att föräldrautbildningarna lades på 
kvällstid 19, 24, 25, samt att det fanns fler riktade föräldragrupper 16, 23. 
  
Enligt en kartläggning av föräldrastöd på Barnavårdscentralerna (BVC) 2008 kom det fram att 
organisationsformen påverkar övertagandet av föräldragrupper mellan Mödravårdscentralen 
(MVC) och BVC. BVC tar oftare över föräldragrupper om de var samlokaliserade med MVC 
på en familjecentral. Kartläggningen visade även att de BVC som ingår i familjecentrals 
organisation hade i större utsträckning möjlighet att utveckla föräldrastödet. De erbjöd i större 
utsträckning riktade insatser och hade fler åtgärder för att få ökat pappa deltagande och 
lyckades i större utsträckning få med dem än BVC som inte fanns i familjecentrals 
organisation 26.  
 
Positiva effekter av familjecentrals verksamhet har påvisats för barnen som bland annat 
förbättrad motorik. Effekterna på föräldrarna var att de fick ökad förståelse av lek och rörelser 
samt större tilltro till sina resurser som föräldrar. Dessa effekter kvarstod upp till tio år 27. 

Medarbetare/lärande 
Medarbetarna uppger att det finns flera fördelar med att ingå i en familjecentral. Dessa var 
bland annat avlastande för personalen när de skulle konsultera om patienterna i de olika 
verksamheterna19, 17. Personalen hade fått mer kunskap om verksamheterna och patienterna 18, 19.  
Verksamheterna hade närmat sig varandra 22 och det var lättare att samarbeta för att ge stöd till 
patienterna 20, 18 samt att de kände att de hade stöd av varandra 21. Personalen hade blivit 
tryggare och upplevde sin yrkesroll tydligare 18, 19. I tre rapporter uppgav de även att de hade 
gemensam planering och personalmöten 18, 19, 20. 
   
Det som medarbetarna ansåg vara svårt var bland annat att de fick för lite utbildning 23 och de 
trodde detta kunde bero på för lite resurser 18. Andra saker var stor personalomsättning 19 som 
bland annat var beroende på att personalen hade inte själv fått bestämma om de ville arbeta på 
familjecentralen 22 och att det ställdes olika krav på professionerna 21 samt brister i styrning 
och ledning 18. 
 
En Kartläggning 2007 om föräldrastöd på BVC visade att personalen på BVC som inte 
tillhörde en familjecentral upplevde att de hade högre vårdtyngd och sämre stöd i sitt 
föräldraskapsarbete än de som var samlokaliserad med en familjecentral 17. 
________________________________________________ 

16 Widlund, Dahlqvist, 2005 
17 Abrahamsson, Lidskov, 2007 
18 Almqvist, Reuterborg, Åsbrink, 2008  
19 Utvärderingsenheten, 2007 
20 Splitvision Research, 2006 
21 Palm, Andersson, Ryttare, 2005 
22 Enll, 2005 
23 Svensson, 2007 
24 Lundgren, 2006a 
25 Lundgren, 2006b 
26 Wallby, Lagerberg el, 2008 
27 Socialstyrelsen, 2009 
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Interna/externa processer  
I fyra uppföljningar togs det upp att det var bra att alla verksamheter var samlade under ett tak 
28, 29, 30, 31. Verksamheterna hade fått ett ökat samarbete med de andra verksamheterna på 
familjecentralerna 32, 33 men även med externa verksamheter 29, 34.  
 
Det svåra var bland annat att samarbeta på grund av olika rutiner, regelverk, språk och 
organisation 32, 33. Personalen upplevde även en bristande kontakt med styr- och 
ledningsgruppen samt att dessa hade bristande intresse för familjecentralens verksamhet 29, 34. 
Samordnarens roll som fanns på några familjecentraler var oklara 34, 33 och en familjecentral 
som inte hade samordnare tyckte detta var en brist 29. 

Ekonomi 
Få uppföljningar tog upp de ekonomiska förutsättningarna för familjecentralerna. Gävleborg 
hade i sin rapport tagit upp att personal och lokaler betalades av respektive huvudman. Sedan 
hade familjecentralerna en gemensam resurs att förfoga över och denna summa kunde variera 
från 1000 kr till några tusen. Gävleborg anser att det var svårt att göra ekonomiska 
uppföljningar då de olika verksamheterna hade olika förutsättningar 34. 

Hälsoekonomiska beräkningar 
I skriften ”Individen i centrum. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”35 gjorde författarna 
en beräkning av kostnaderna av att inte bedriva något förebyggande arbete för barn och 
ungdomar. De räknade ut hur många procent av en kommuns invånare som kommer att leva i 
utanförskap i form av psykiska problem, missbrukare av narkotika eller alkohol, 
långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning som vuxna. Detta uppgick till 12,8 procent av 
kommun invånarna. I skriften tar de upp Leksandmodellen som var en väl utvecklad 
familjecentral. På denna familjecentral fanns det 800 barn och av dessa kommer 102 barn att 
leva i utanförskap i vuxen ålder om inga förebyggande insatser sätts in. För dessa barn skulle 
kostnaderna bli följande under en period mellan 1-45 år: 
 

Kostnaderna för 102 barn i utanförskap utefter organisationer 
 1 år 5 år 45 år  

Arbetsförmedling  1 618 088 7 491 578 34 867 922 
Försäkringskassa  15 930 030 73 754 369 343 273 684 
Kommunen  9 178 352 42 494 808 197 782 851 
Landstinget  7 987 214 36 979 963 172 115 203 
Rättsväsende  2 699 607 12 498 897 58 173 398 
Övriga  1 407 779 6 517 869 30 336 006 
Summa  38 821 069 179 737 484 836 549 063 

(Nilsson och Wadeskog, 2008) 
______________________________ 
28 Svensson, 2007 
29 Splitvision Research, 2006 
30 Palm, Andersson, Ryttare, 2005 
31 Enll, 2005 
32 Abrahamsson, Lidskov, 2007 
33 Utvärderingsenheten, 2007 
34 Almqvist, Reuterborg, Åsbrink, 2008  
35 Nilsson och Wadeskog, 2008 
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För landstinget och kommunen skulle kostnaden för ett barn bli följande 
 1 år 5 år 45 år  
Kommunen  90 000 kr 417 000 kr 1 939 000 kr 
Landstinget  78 000 kr 363 000 kr 1 687 000 kr 
Summa 168 000 kr 780 000 kr 3 626 000 kr 

(från Nationell strategi för föräldrastöd, 2008 baserade på Nilsson och Wadeskog, 2008) 
  
Nilsson och Wadeskog uppskattar kostnaden för det förebyggande arbete enligt 
”Leksandmodellen” för de 800 barnen till 2 miljoner eller 2 500 kr per deltagande barn per år. 
Författarna drar slutsatsen att genom att ”rädda” ett barn för utanförskap skulle 
inventeringarna för de 800 barnen ha tjänats in. 
 
En annan hälsoekonomisk beräkning från Folkhälsoinstitutet” hälsoekonomi för kommunala 
satsningar på barn och ungdom” 36 tar upp olika insatser för barn och ungdomar som kunde 
finnas i kommunerna för att se vilka vinster de hade. Sex av dessa insatser visade sig ha 
ekonomiska vinster och två av dessa sex insatser var intressanta för att de används eller kan 
användas inom familjecentralernas verksamhet.  
 
Första insatsen var att föräldrarna får regelbunden rådgivning under förskoleåren. Detta 
visade att insatserna även gav effekter under tonåren och senare i vuxen ålder även om 
rådgivningen skedde under förskoleåren. Detta berodde på att rådgivningen påverkade 
bakomliggande orsaker som föräldrarnas sätt att bemöta barnen. Effekter är säkerställda att 
det minskar förekomst av problem samt minskade diagnostiserad psykisk sjuklighet. Den 
hälsoekonomiska beräkningen på 1000 barn visade att insatserna lede till betydande 
hälsovinster och kommunen fick inga extra utgifter för att stötta föräldrarna för att kostnaden 
för barnen med utagerande beteende minskade 36.  
 
Andra insatsen var strukturerade föräldragrupper under barnens förskoletid. Dessa 
föräldragrupper hade en tydlig teoretisk bas och träffarna var strukturerade. Rapporten visade 
att 25 procent av de utagerande psykiska problemen minskade hos barnen samt att 
minskningen påvisats fortsätta i åtta år efter föräldragruppen. Hälsovinsterna på 1000 barn 
med denna insats skulle enligt rapporten minska kommunens kostnader för barn med 
utagerande problem med 2,5 miljoner kronor. Insatsens kostnader uppskattas till 2 miljoner 
kronor. Kommunen skulle göra en besparing om 0,5 miljoner kronor 36. 

Landstinget Västernorrland familjecentraler  
 I Västernorrland finns det fyra familjecentraler. Dessa fyra familjecentraler är och finns i 
följande kommuner. 

 
 
 
 
 
Målgruppen för familjecentralerna är gravida, barn mellan 0-6 år och föräldrar. Syftet är att 
skapa en jämlik hälsa för alla genom att arbeta med friskfaktorer hos målgruppen samt att 
stödja barnfamiljer och gravida. Familjecentralernas mål är i många avseenden lika varandra 
som att de vill skapa en mötesplats för föräldrar och barn, vara ett kunskaps- och 
informationscentrum samt verka för samverkan. För mer detaljerad information om syfte och 
mål se bilaga 2. 
_______________ 
36 Bremberg, 2007 

Familjecentral Kommun 
Barnbacken Kramfors 
Gilleberget Sundsvall 
Härnösand Härnösand 
Ljustadalen Sundsvall 
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SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka och följa upp utfallet av verksamheten vid länets 
befintliga Familjecentraler utifrån styrkortes fyra perspektiv: 
 

• Patient/kund 
• Medarbetare/lärande 
• Interna/externa processer 
• Ekonomi  

MÅL 
Målet med studien var att få en systematisk beskrivning av hur familjecentralerna fungerar i 
dagsläget och en värdering av familjecentralernas funktion. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur ser arbetssätt ut i hela länet? 
• Hur ser kvalité ut? 
• Hur ser tillgänglighet ut? 
• Hur ser bemötande/omhändertagande ut? 
• Hur ser produktiviteten ut?  
• Hur ser resurstillvaratagande? 

 

 

METOD OCH MATERIAL 
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av arbetsprocessen. Här beskrivs de tre olika 
metoderna som användes. Men även urvalet av familjecentralerna och hur förankringen såg ut 
på familjecentralerna. 

Urval 
För att familjecentralerna skulle kunna ingå i uppföljningen var kriteriet att uppfylla 
Socialstyrelsens definition av familjecentraler. Därför togs Ljustadalens familjecentral bort 
från uppföljningen på grund av avsaknad av BVC, MVC och de hade inget samarbete med 
Öppna förskolan och Socialtjänsten. I denna rapport ingår då tre familjecentraler som är 
Barnbacken, Gilleberget och Härnösands familjecentral. 

Balanserad styrkort 
Detta är ett strategiskt ledningsinstrument där strategin omvandlas till handlingsplaner och  
verkställighet. Utifrån de inriktningsmål som finns under varje perspektiv så definieras 
framgångsfaktorer. Inriktningsmålen ligger till grund för de aktiviteter som behövs göras för 
att nå målen och i varje perspektiv finns även krav på olika uppföljningar för att säkerställa att 
inriktningsmålen uppfylls 37.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
37 Landstinget Västernorrland, 2008 
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De fyra perspektiv på det balanserade styrkortet. 
 
Perspektiv Inriktnings mål Framgångsfaktorerna 

Patient/kund 
 

Nöjdhet hos 
patienterna/kunderna 

- Jämlikhet 
- God tillgänglighet 
- God kvalitet 

Medarbetare/lärande 
 

Nöjda och kompetenta 
medarbetare 

- Medarbetarskap 
- Ledarskap 
- Friska medarbetare 

Interna/externa processer 
 Effektiva verksamheter 

- Följsamhet till nationella/ 
regionala/ lokala 
vårdprogram 
- Samverkan 
- Ständiga förbättringar 

Ekonomi 
 God ekonomisk hushållning 

- Kostnadskontroll 
- Effektivt resursutnyttjande 
- Tydligt uppdrag 

 
Insamlingen av materialet till denna studie utgick från det balanserade styrkortet och de fyra 
perspektiven. I resultatet presenteras materialet utifrån det balanserade styrkortet och de 
framgångsfaktorer som var intressanta att studera.  

Förankring 
Genomföraren av uppföljningen hade en kontaktperson på varje familjecentral som hjälpte till 
att förankra arbetet med dem som arbetade på familjecentralen. Förankringen gjordes även på 
familjecentralens verksamhetschefs möte, ansvariga inom Socialtjänsten och förskolan genom 
primärvårdsdirektören, verksamhetsansvarig på PrimärvårdsCentrum och genomförare av 
uppföljningen. 

Frågeformulär  
Vid val av insamlingsmetoder kom metoden ”Kvalitetssäkring Av Familjecentralers 
Organisering” (KAFO) fram vid litteratur genomgången om utvärderingar och uppföljningar 
av familjecentralerna. Efter genomgång av KAFO frågeformuläret valdes den till gruppenkät 
då den täckte stora delar av det balanserade styrkortes perspektiv. Se bilaga 3 

KAFO 
KAFO utarbetades av Landstinget Sörmland och följande texter kommer från deras skrift 38. 
 
Ambitionen med kvalitetssäkringsmodellen KAFO är att identifiera ett antal relevanta 
indikatorer som speglar graden av samordning (Samordning av resurser på huvudmannanivå) 
samt graden av samarbete (Personlig kontakt i det löpande arbetet) och därmed ge 
förutsättningar att uttala sig om målet samverkan. Utöver detta redovisas ett antal övriga 
företeelser av deskriptiv karaktär som speglar familjecentralens resurser och verksamhet.  
 
KAFO tar upp följande förhållanden: a) samordning mellan huvudmän, b) bemanning, c) 
planering och uppföljning av verksamhet samt d) samarbete i den dagliga verksamheten. På 
nivåerna huvudmän, funktioner, verksamhet samt brukare.  
 
 
_______________________ 
38 Landstinget Sörmland, 2007 
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Svaren kodas och värderas enligt framtagen tolkningsnyckel och läggs in i en matris. För 
varje kvalitetskriterium finns en specifik tolkningsnyckel och princip är att + (idealt tillstånd 
vid FC) utfaller då en företeelse förekommer vid samtliga delfunktioner vid FC, 0 (godtagbart 
tillstånd) utfaller då en företeelse förekommer överhuvudtaget vid FC och – (ej godtagbart 
tillstånd) utfaller då en företeelse helt saknas vid FC. KAFO har även andra strukturer för 
kvalitetskriterier men principen är den samma att en värdering har gjorts. 
 
Kvalitetskriterierna, samt principer för kodning, var skapade utifrån uttalade prioriteringar 
inom följande dokument, aktörer och sammanhang: 
 

o PM Den goda familjecentralen (Landstinget Sörmland 1998) 
o Landstinget Sörmlands policy för familjecentraler 
o principer och rekommendationer från Svenska föreningen för familjecentraler (FFFF),  
o ”sakkunniga i länet”  
o litteratur, forskning och utvärderingar  
o personal vid familjecentraler 

 
Genomförandet av frågeformuläret 
Vid genomförandet av frågeformuläret i Västernorrland efterfrågades en representant från 
varje verksamhet. Information om frågeformuläret gick ut i februari 2009 till 
kontaktpersonerna och/eller verksamheterna på familjecentralerna. Kontaktpersonen fick 
därefter boka tid för frågeformuläret. Frågeformuläret skickades sedan ut till alla som skulle 
delta. Detta för att de skulle kunna förbereda sig och fylla i de punkter som bara berörde den 
enskilda verksamheten. Författaren av uppföljningen var närvarande när två av enkäterna 
fylldes i. Den tredje familjecentralen besökte författaren vid ett annat tillfälle. 
  
Svårigheten i frågeformuläret var ifyllnaden av tjänster inom de olika verksamheterna. På en 
av familjecentralerna hade Socialtjänsten fyllt i att de var åtta socialsekreterare. Dessa åtta 
arbetade mot familjecentralen men hade alla åldersgrupper upp till 18 år. På en annan 
familjecentral hade MVC och BVC personalen ett större upptagningsområde än vad 
familjecentralen hade. Detta kunde visa sig som att de gjorde hembesök och tog emot 
patienter som inte var listade på familjecentralen. Dessa personer ombads att fylla i all den tid 
som de satt fysiskt på familjecentralen även om de fick besök från patienter som inte var 
listade på familjecentralen. Vid hembesök togs bara de hembesök med där de var hos en 
patient som var listad på familjecentralen och patienterna som var listade på annan 
vårdcentrals distrikt räknades inte med. 

Patient/Kund enkäten 
 
Enkäten 
Enkäten som patient/kunderna hade möjlighet att besvarar låg ute hos familjecentralerna 
under en vecka och de kunde välja mellan veckorna 11-13, 2009. Familjecentralerna fick 180 
enkäter var.  
 
 
 
 
   
 
 
Enkätfrågorna togs från de enkäter som användes vid uppföljningen av familjecentralerna 
Härnösand, Gilleberget och Ljustadalen samt befolkningsenkäten Liv och hälsa, 2006. Till 

Familjecentral Antal Procent 
Barnbacken 89 27.8 
Gilleberget 92 28.8 
Härnösand 139 43.4 

Summa 320 100 
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varje enkät fanns det ett följebrev som presenterade studiens syfte, vilka som genomförde 
studien, att enkäten var frivillig och anonym. Se i bilaga 4. 
 
Några av de som besökte familjecentralerna var gravida eller besökte någon av verksamheten 
utan att vara mamma eller pappa men dessa räknades in i all statistik. Även om de inte hade 
något barn räknades de in som mamma eller pappa. 
 
Bearbetning  
Enkäterna bearbetades i statistikprogrammet SISS. Resultatet räknades ut i procent och i 
antal. Därefter gjordes en avrundning till närmaste heltal. Resultatet från enkäten presenteras 
utifrån det balanserade styrkortet.  
 
Frågeställningarna om öppettider, telefontider och väntetider slogs svars alternativ ihop från 5 
stycken till 3 stycken. De som slogs ihop var följande: 
  
Öppettider och telefontider 
mycket bra  
bra  
mycket dålig  
dåligt  
 Vet ej/minns ej - Vet ej/minns ej 

Medarbetarintervjuer 
Frågeguidens frågor togs från utvärderingen på Kärnhuset i Vetlanda 39, från Gävleborgs 
utvärdering 40 samt egna frågor. Se bilaga 5. Hade verksamheterna på familjecentralerna fler 
än en anställd intervjuades den person som hade arbetat på en ”traditionell vårdcentral” innan 
personen började på familjecentralen. 
  
Intervjumanualen skickades ut till varje deltagare innan intervjun som gjordes individuellt. 
När intervjun var genomförd skrevs den ut och skickades till intervjupersonerna för 
kommentarer. De Intervjuade gavs möjlighet att förtydliga texten. Intervjuerna analyserades 
utifrån innehållsanalys. Intervjuerna lästes igenom flera gånger och texten lades in utefter 
styrkortes perspektiv som sedan sammanfattades. 

Ekonomi 
För att få fram data om ekonomin kontaktades ekonomiavdelningen inom primärvården. 
De familjecentralerna som granskades ekonomiskt var de landstingsdrivna familjecentralerna 
Härnösands och Gilleberget. Verksamheter var BVC och MVC och det som togs fram var 
personal kostnaderna. Kramfors exkluderades för den är privat ägda och ansågs därför mer 
omständigt att få fram. 
_______________________ 
39 Enll, 2005  
40 Almqvist, Reuterborg, Åsbrink, 2008 

lång tid 

kort tid 

bra 

dåligt 

Väntetider  
mycket lång tid  
ganska lång tid   
Ganska kort tid  
mycket kort tid   
Jag/vi blev kallad - Jag/vi blev kallad 
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RESULTAT  
Resultatet börjar med en bakgrund av de deltagande familjecentralerna. Därefter redovisas 
resultatet efter styrkortets fyra perspektiv och dess framgångsfaktorer och varje avsnitt börjar 
med en kort sammanfattning. KAFO sammanställningen och dess uträknade värde kommer i 
slutet av resultatet.  

Familjecentralerna 
På familjecentraler fanns följande verksamheter: 

Start år Familjecentral Kommun Verksamheter 

2002, september Barnbacken Kramfors BVC, MVC, Öppna förskola, Socialtjänst och 
Psykolog 

2005, mars Gilleberget Sundsvall BVC, MVC och Öppna förskola 

2001, maj Härnösand Härnösand BVC, MVC, Öppna förskolan, Socialtjänst och 
Psykolog 

 
Gillebergets och Härnösands familjecentrals BVC, MVC och psykolog hade Landstinget 
Västernorrland som huvudman och Barnbackens familjecentral var privat ägd och där var 
företaget huvudman för BVC. Öppna förskolan och Socialtjänsten hade respektive kommun 
som huvudman.  

Patient/Kund 
I detta avsnitt presenteras patienternas/kundernas bakgrund och uppfattning av 
verksamheternas tillgänglighet, besöket och föräldrarutbildningen. Antalet enkäter som inkom 
var 89 från Barnbackens familjecentral, 92 från Gillebergets familjecentral och 139 från 
Härnösands familjecentral. 

Sammanfattning  
Över 80 procent av de som besökte familjecentralerna var svensk födda, gifta kvinnor i åldern 
29-38 år och de hade 1-2 barn. De var yrkesarbetande eller föräldralediga med en 
utbildningsnivå på gymnasienivå 3 år eller universitetsnivå i 3 år eller längre. De mest 
besökta verksamheterna var MVC, BVC, Öppna förskolan och Socialtjänsten. Majoriteten 
tyckte att tillgängligheten var bra när det gällde telefontider, framkomlighet på telefonen, 
öppettider och korta väntetider.  Majoriteten hade blivit erbjuden föräldrarutbildning på BVC 
och av de som hade gått tyckte majoriteten att den var bra. Majoriteten av de som inte gick på 
föräldrarutbildningen var pappor. Familjecentralerna hade extra insatser för olika grupper och 
de vanligaste var svenska för invandrare, unga föräldrar och pappagrupper. 

Patienters/kunders bakgrund 
De flesta som besökte familjecentralerna var mammor, svensk födda och gifta. Gillebergets 
familjecentral hade fler besök av pappor, utlandsfödda och ensamstående än de andra 
familjecentralerna. 

Besökarna n=320 
 Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mamma 83 93 71 77 120 86 274 86 
Pappa 6 7 19 21 17 12 42 13 
Annat  0 0 2 2 2 2 4 2 
Summa 89 100 92 100 139 100 320 100 
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Nationalitet på patienterna/kunderna  

n= 319 
 Barnbacken Gilleberget Härnösand  Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Svensk 85 96 72 78 125 91 282 88 
Övriga 4 4 20 22 13 9 37 12 
Summa  89 100 92 100 138 100 319 100 

 
Civilstånd på patienterna/kunderna  

n= 320 
 Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Gift/Sambo 87 98 85 92 130 95 302 94 
Ensamstående 1 1 7 8 5 2 13 4 
Övrigt  1 1 0 0 4 3 5 2 
Summa 89 100 92 100 139 100 320 100 

 
De flesta mammorna var i åldern 29-38 år och pappornas ålder var mellan 39-66 år. 
 
Ålder på patienterna/kunderna med åldersklasserna 66-39, 38-29 och 28-8  

n=295 
 39-66 år 29-38 år 28-8 år 
Vem Antal % Antal % Antal % 
Mamma 25 60 153 87 74 95 
Pappa 15 36 22 13 3 4 
annat 2 4 0 0 1 1 
Summa 42 100 175 100 78 100 

 
Majoriteten av patienterna/kunderna hade en 3-4 årig gymnasieutbildning och universitet eller 
högskola 3 år eller längre. På Barnbackens familjecentral hade de flesta 3-4 årig 
gymnasieutbildning medan Gillebergets familjecentral hade flest med universitet eller 
högskoleutbildning 3 år eller längre. På Härnösands familjecentral var det ungefär lika stora 
grupper inom 3-4 årig gymnasieutbildning och universitet eller högskola 3 år eller längre.  
 
Lägsta utbildningen hos patienterna/kunderna n=319 

Utbildning Barnbacken Gilleberget Härnösand  Summa
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Folkskola eller grundskola 12 14 16 18 12 9 40 13 
Realskola eller flickskola 0 0 0 0 0 0 0 0 
2-årigt gymnasium eller yrkesskola 11 12 11 12 13 9 35 11 
3-4-årigt gymnasium 39 44 17 19 53 38 109 34 
Universitet eller högskola 2,5 eller kortare 5 6 7 8 11 8 23 7 
Universitet eller högskola 3 år eller längre 20 22 35 38 44 32 99 31 
Annat  2 2 5 5 6 4 13 4 
Summa 89 100 91 100 139 100 319 100 
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Majoriteten av dem som besökte familjecentralerna var yrkesarbetare eller tjänstledig samt 
föräldraledig.  
 
Sysselsättning hos patienterna/kunderna n= 320 
Sysselsättning Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Yrkesarbetar 47 52 41 45 81 58 169 53 
Tjänstledig eller föräldrar ledig  26 29 42 46 43 31 111 35 
Studerande, praktiserar 7 8 5 5 16 11 28 9 
Arbetsmarknadsåtgärd  1 1 1 1 0 0 2 1 
Arbetslös  10 11 13 14 22 16 45 14 
Ålderspensionär  3 3 1 1 0 0 4 1 
Förtidspensionär, sjukpensionär 1 1 2 2 4 3 7 2 
Långtidssjukskriven mer än 3 mån 0 0 0 0 1 1 1 1 
Sköter eget hushåll 5 6 3 3 8 6 16 5 
Annat  0 0 1 1 1 1 2 1 
Summa 89 100 92 100 139 100 320 100 
 
De flesta hade ett eller två barn. Att vara flerbarns förälder för fler än två barn var väldigt 
ovanligt. De som hade 0 barn var antingen gravida eller hade annan form av besök hos 
familjecentralerna. 
 
Antal barn som patienterna/kunderna hade vid enkät tillfället n=312 

Antal barn  Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
0 5 6 1 1 12 9 18 6 
1 39 44 44 48 57 43 140 45 
2 29 33 35 38 44 33 108 35 
3 11 12 5 5 16 12 32 10 
4 2 2 5 5 2 1 9 3 
5 1 1 2 2 1 1 4 1 
6 1 1 0 0 0 0 1 1 
Summa 88 100 92 100 132 100 312 100 

 
De flesta besökare hade barn som var 0-2 år. Många hade även barn som var äldre än sex år.  
I åldern 0 år ingår även de gravida. (Hade föräldrarna flera barn lades alla barnens ålder in.) 

 
Ålder på barnet/en vid besöks tillfälle n=320 

Ålder på barnen  Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
0 33 37 39 42 49 35 121 37 
1 23 26 31 34 21 15 75 23 
2 15 17 14 15 19 14 48 15 
3 14 16 10 11 19 14 43 13 
4 11 12 19 21 21 15 51 16 
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5 6 7 7 8 20 14 33 10 
6 8 9 4 4 10 7 22 7 
Äldre än 6 år 22 25 18 20 27 19 67 21 
Summa 89 100 92 100 139 100 320 100 

 
De mest besökta verksamheterna var MVC, BVC, Öppna förskolan och Socialtjänsten. På 
Barnbackens familjecentral var det MVC, BVC och Öppna förskolan som var mest besökta. 
På Gillebergets familjecentral var det BVC och Öppna förskolan och Härnösands 
familjecentral MVC och Öppna förskolan. 
 
Vilka verksamheter som patienterna/kunderna besökte n=307 

Verksamhet Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mödravårdcentral/barnmorska  22 25 15 18 46 34 83 27 
Barnavårdscentral  25 29 40 47 20 15 85 28 
Öppna förskola 33 38 40 47 41 31 115 37 
Socialtjänst 2 2 - - 21 16 23 7 
Barn- och hälsopsykolog  5 6 - - 3 2 8 3 
Cellprovtagning/mödravårdscentralen/bar
nmorsk 2 2 1 1 11 8 14 5 

Annat  1 1 1 1 3 2 5 2 
Summa 87 100 85 100 134 100 307 100 

Tillgängligheten 
Majoriteten av patienterna/kunderna upplevde att tillgängligheten var bra när det gällde 
öppettiderna, korta väntetiderna och de fick den tid för besöket som de ville ha. Även 
telefontider och framkomligheten ansåg majoriteten vara bra. 
 
De som uppfattade tillgängligheten som dålig avsåg framför allt framkomligheten på 
telefonen. Det var 12-18 procent som ansåg att de var svårt att komma fram på telefonen hos 
varje familjecentral. Detta var till verksamheten BVC på alla familjecentralerna och MVC hos 
Härnösands familjecentral. Det var 1-2 procent hos varje familjecentral som tyckte att 
öppettiderna, telefontiderna, väntetiderna och tillräckligt med tid för besöket var dåligt. 
 
Majoriteten 94 procent av de 299 patienterna/kunderna uppfattade att de får träffa samma 
person vid besökstillfällena. Härnösand familjecentral var den med flest patienter/kunder som 
fick träffa samma personal med 95 procent. Därefter Gillebergets och Barnbackens 
familjecentral med respektive 88 och 85 procent.  
 
Av de 132 besökare som upplevde att de inte hade fått träffa samma personal vid besöket 
uppgav cirka hälften att de skulle vilja träffa samma personal och hälften att det inte 
behövdes. På Gillebergets familjecentral ville minst 54 procent träffa samma personal och de 
andra familjecentralerna runt 40 procent. 
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Kvalitén 
Majoriteten uppfattade att de hade blivit erbjudna att delta i föräldragrupper på BVC. Det 
fanns dock en del som inte hade blivit erbjuden föräldragrupp och de föräldrarna fanns hos 
Gillebergets familjecentral och Härnösands Familjecentral. 

 
Föräldrar som har blivit erbjuden föräldrarutbildningen n=298 

 Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 
 Antal % Antal % Antal % Antal % 

Ja  77 89 53 67 96 72 226 76 
Nej 5 6 16 20 30 23 51 17 
Vet 
ej/mins 
ej 

4 5 10 13 7 5 21 7 

Summa 86 100 79 100 133 100 298 100 

 
Majoriteten tyckte att föräldragruppen var mycket bra eller bra. Det var dock en stor andel 
som inte hade någon uppfattning på föräldrautbildningen eller som inte deltog. 

 
Hur föräldrarna uppfattad föräldrarutbildningen n=275 

 Barnbacken Gilleberget Härnösand Summa 

 Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mycket bra  22 28 26 35 11 9 24 21 

Bra  37 47 15 20 53 43 105 38 
Meningslös 1 1 1 2 11 9 13 5 
Ingen uppfattning  
eller deltog ej  19 24 32 43 47 39 98 36 

Summa 79 100 74 100 122 100 275 100 
 
Orsakerna till att de som svarade på enkäten inte deltog på föräldrautbildningen var flera men 
de vanligaste orsakerna var att de inte hade tid på grund av jobb, de var andra gångs föräldrar 
och hade redan gått eller att den ena föräldern redan hade erfarenheter. Majoriteten av de som 
svarade på enkäten uppgav att båda föräldrarna hade deltagit på föräldrautbildningen en eller 
flera gånger. Av de som hade deltagit flera gånger var majoriteten kvinnor och orsaken till att 
båda föräldrarna inte deltagit på föräldrautbildningen var oftast att den andra parten arbetade, 
vanligtvis pappan vid utbildnings tillfällena.  
 
Alla familjecentralerna erbjöd föräldrautbildning på MVC och BVC. De var även samma 
grupper både före och efter förlossningen på MVC och BVC. Informationen på alla MVC 
innehöll information om förlossningen, avslappning, föräldraskapet och amning. Andra 
aktiviteter, som inte alla MVC hade, var preventivmedel, pappagrupper och besök av 
psykologen. BVC kom in vid en träff för att presentera sig och berättar lite om vad som 
händer efter förlossningen. Informationen på BVC varierade mellan de tre familjecentralerna, 
det som togs upp hos de flesta BVC var om tiden efter förlossningen, barnets utveckling, 
barnolyckor, babymassage och konsumtionsvägledning. 
 
Jämlikhet 
Alla familjecentralerna erbjöd ”nya” insatser när medarbetarna såg att ett behov uppstod 
bland patienterna/kunderna. För de föräldrar som inte kom till familjecentralen försökte 
medarbetarna locka med olika teman och program.  
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För att fånga upp papporna vände sig inte familjecentralerna något extra till dem, utan de fick 
samma information vid besök till MVC, BVC och Öppna förskolan. Två familjecentraler 
uppgav att de hade pappagrupper och den tredje hade haft pappagrupper men 
pappagruppsledaren hade slutat. En del pappor kom även till öppna förskolan och de kunde ta 
över besöken när mamman hade börjat arbeta. Majoriteten av dessa pappor var svenskar. För 
invandrarpapporna som kom försökte familjecentralerna få dem att titta på verksamheten så 
att de kunde känna sig trygga med att låta sin fru/sambo besöka Öppna förskolan. 
 
Det var 54 patienter/kunder som uppgav att de hade blivit erbjuden att delta i en extra 
föräldragrupp, efter deras behov och den vanligaste gruppen var en ”annan grupp” hos alla 
familjecentralerna. (grupper de kunde välja mellan var svenska för invandrare, adoptions-, 
unga föräldrar -, pappa- och en ”annan grupp” som kunde vända sig till andra grupper och 
andra syften exempel spädbarnsmassage ). Hos Gillebergets familjecentral var det vanligaste 
svenska för invandrare, på Barnbackens familjecentral en ”annan grupp” och på Härnösands 
familjecentral unga föräldrar, pappagrupp och ”annan grupp”. 

 
De som inte hade blivit erbjuden en extra föräldragrupp uppgav 84 procent av 240 svarande 
att de inte skulle vilja bli erbjuden en extra föräldragrupp. Men det fanns ett antal som skulle 
vilja delta i en extra föräldragrupp (16 procent). De flesta fanns på Gillebergets familjecentral 
med 29 procent och de andra familjecentralerna hade runt 12 procent. De grupper som 
föräldrarna oftast skulle vilja bli erbjudna var att föräldragruppen fortsatte, babymassage och 
grupper för föräldrar som skulle få ett andra barn. En annan vanlig grupp som efterfrågades 
var pappagrupp och det var framför allt på Härnösands familjecentral och Gillebergets 
familjecentral. På Gillebergets familjecentral var det även en del som ville bli erbjudna en 
grupp för unga föräldrar.  

Uppfattningen av familjecentralerna 
Patienterna/kunderna var positiva till familjecentralerna och de tyckte att de gjorde ett viktigt 
arbete. De var mest positiva till Öppna förskolan där de skulle vilja ha mer öppettider men 
även BVC ansågs göra ett bra arbete. De tyckte att personalen var ett bra stöd, duktiga, 
kompetenta, tillmötesgående och omtänksamma. Det fanns dock kritik att personalen i vissa 
verksamheter kunde vara trötta och oengagerade vid deras besök.  

Medarbetarna/lärandet 

Sammanfattning  
Antalet anställda på de olika verksamheterna varierade men Härnösands och Barnbackens 
familjecentral hade flest anställda. De flesta var kvinnor över 50 år och hade flera års 
erfarenheter av sitt arbetsområde. Medarbetarna ansåg att familjecentralen gav ett mervärde 
till dem själva i sin profession men även till föräldrarna med tillgänglighet samt ett större stöd 
ur olika perspektiv.  

Medarbetarskap 
Under perioden oktober och november 2008 fanns följande tjänster, timmar på 
familjecentralerna. Observera att personalsituationen kan ha förändrats.  
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Bemanningen på familjecentralerna 
 Barnbacken Gilleberget Härnösand 
Verksamheter Anställda Timmar/v Anställda Timmar/v Anställda Timmar/v
BVC 2 60 2 76 4 160 
MVC 3* 96,5* 1 40 3 118 
Öppna förskola 2 70 2 40 2 66 
Socialtjänst 1 20 - - 8** 320** 
Psykolog 1* 40* - - 1 32 

 
*Personen kan sitta på familjecentralen men arbetar mot andra vårdcentraler. Detta räknades 
som närvaro på familjecentralen för att de andra verksamheterna kan komma in för 
rådgivning. Hembesök kan göras för familjecentralen men även för andra vårdcentraler. 
Hembesök för familjecentralens räkning anses vara närvaro. Övrig tid som lades på andra 
vårdcentraler finns inte med i redovisningen. 
** Alla 8 socialsekreterarna arbetar med åldersgruppen 0-18 år i hela Härnösand. Åldern på 
familjecentralerna avgränsades till 6 år för därefter övergår de till skolhälsovården. 
Socialsekreterarna arbetar därför inte bara med barn från familjecentralen. 
 
Majoriteten som arbetade på familjecentralerna var kvinnor över 50 år och hade flera års 
erfarenheter av sitt arbetsområde. Medarbetarna som kunde vara yngre fanns oftast hos 
Socialtjänsten. Anledningen till att medarbetarna arbetade på familjecentralerna var olika som 
omorganisation, ingår i tjänsten och eget intresse. Personalomsättningen hade varit hög på 
familjecentralerna med bland annat minskning av tjänster, pensioner och omorganisationer. 

Ledarskap 
Hur mottagningsverksamhets och planerings/administrations tider ser ut varierade på de olika 
verksamheterna. Generellt så hade de som hade mer personal i verksamheterna även mer 
planerings/administrations tider.  
 
I tabellen presenteras totala antal timmar av mottagningsverksamhet och 
planerings/administrations tider för alla medarbetare under en vecka i oktober-november 
2008. Några medarbetare hade kombinerade tider för mottagningsverksamheter och 
planeringstider.  

 Barnbacken Gilleberget Härnösand 
 Mottag-

ning  Planering Båda Mottag-
ning  Planering Båda  Mottag-

ning Planering Båda  

BVC 33 6 - 40 4 5 16 13 9 
MVC 35 8 - 7 2 - 27 7 6 
Öppna 
förskola 20 - 10 25 5 - 22 - 17 
Social-
tjänst 19 - 4 - - - - - 40 
Psykolog 6 4 12 - - - - - 32 

 
Alla familjecentraler hade gemensamma planeringsmöten där de diskuterade 
familjecentralens aktiviteter och verksamheter en gång per månad. Några hade även en till två 
större möten för att planera terminerna. Varje verksamhet hade sedan egna möten för att 
planera sin egen verksamhet. 
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Friska medarbetare 
Det finns olika sätt att hålla medarbetarna friska några av dessa presenteras här som trivsel på 
arbetsplatsen, krav från huvudman, utveckling inom sin profession och tilltro till 
familjecentralens effekter. 
 
Alla medarbetarna upplevde sin arbetsplats som något positivt för att medarbetarna var öppna 
och trevliga. De tyckte om sina lokaler, närheten till varandra och att man kompletterade 
varandra. Andra saker var att verksamheterna var inställda på att samarbeta och vilja samma 
sak. Några uppfattade att det fanns små brister i struktur och organisation som påverkade 
upplevelsen av att det skulle vara en fungerande arbetsplats. Majoriteten av medarbetarna 
hade inget extra krav på sig från sin huvudman för att arbeta på familjecentralen, utan de 
skulle göra det dom var anställda till. Några uppfattade att de hade krav på sig som att arbeta 
förebyggande mot föräldrar och barn, utveckla verksamheten och att samarbeta både internt 
och externt samt delta i den gemensamma verksamheten på familjecentralen. 
 
Medarbetarna höll sig uppdaterade på olika sätt och dessa var bland annat föreningen för 
familjecentralers hemsida, forum och nätverk. Utveckling av sin profession gjordes både med 
andra och självständigt som att delta i det länsövergripande nätverket för familjecentralerna, 
utbildningar, egen läsning och tips från andra. 
 
Familjecentralsformen hade påverkat medarbetarnas yrkesutövning och gett ett mervärde för 
både medarbetarna samt familjerna. Medarbetarna hade fått ett bättre samarbete, mer 
tillgänglighet, mer kontakter med invandrare, utsatta grupper och kunde starta fler aktiviteter 
utifrån det behov som fanns hos föräldrarna. Familjecentralsformen hade även gett dem en 
större helhetssyn på föräldraskapet, varandras yrkesfunktioner och kunde utgå från en 
gemensam plattform. Allt detta gav även ett mervärde till föräldrar och barn. Några av 
medarbetarna hade sett att tidiga resurser kunde hindra att det blev anmälningar till 
Socialtjänsten. Men medarbetarna tyckte annars att det var svårt att svara på om 
anmälningarna till Socialtjänsten minskade.   

Interna/Externa processer 

Sammanfattning 
Medarbetarna uppfattade att familjecentralernas styr- ledningsgrupp inte var insatt och inte 
arbetade aktivt att uppdatera avtal och verksamheten i familjecentralerna. Familjecentralernas 
syfte med verksamheten var att arbeta förebyggande mot barn och föräldrar. De hinder som 
fanns var olika yrkestystnadsplikter och svårigheten att göra anmälningar till Socialtjänsten. 
De verksamheter som fanns inom familjecentralerna samarbetade mycket genom olika 
insatser eller att de gick in i varandras verksamheter. Familjecentralerna hade även externt 
samarbeten för att skapa olika insatser. Verksamheten utvecklades genom att skapa nya 
insatser efter behov som uppstod. Det som inte gjordes regelbundet var uppföljningar av 
verksamheten och samarbetet samt verksamhets- plan och beskrivningar. 

Samverkan 
Enligt FFFF är samverkan ett mål och för att uppnå detta arbetar man med samordning och 
samarbete. Samverkan presenteras utifrån dessa två sätt. 
 
Samordning 
Alla familjecentralerna hade en styr- ledningsgrupp och med verksamhetscheferna från de 
olika verksamheterna. Även samordnaren av familjecentral och vårdutvecklare för BVC var 
med i denna grupp på en familjecentral. Alla familjecentralernas styr- ledningsgrupp träffades 
ungefär 2ggr/termin. Majoriteten av medarbetarna upplevde att ledning/styrgruppen fungerade 
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ojämnt och en familjecentral hade inte haft något möte sedan våren 2008. Det påpekades även 
att intresset i styr- ledningsgrupp för familjecentralen var väldig olika då vissa framhöll 
familjecentralen mer än andra. 
 
Alla familjecentralerna hade samverkansavtal mellan verksamheterna. En var tidsbundet 
medan två var tillsvidare. En familjecentral tog dock upp att det hade skett flera förändringar 
och att avtalet skulle behöva uppdateras. Det var en familjecentral som hade samordnare. 
Denna samordnare hade inte chefs funktion. Den andra familjecentralen hade en 
samordningsgrupp som hade en representant från varje verksamhet utan chefsfunktion och 
den tredje hade ingen samordning genom en grupp eller samordnare. 
 
Medarbetarna var överrens om syftet med familjecentralen och de tyckte detta var att arbeta 
med förebyggande insatser mot barn och föräldrar. Sedan hade varje verksamhet egna syften 
som bland annat förebyggande hälsovård, uppsökande verksamhet och det fanns även 
behandlande perspektiv hos BVC och psykologen. Familjecentralerna arbetade även aktivt 
med att ha en samstämd värdegrund genom att ha gemensamma värdegrunds diskussioner vid 
gemensamma möten och i de enskilda verksamheterna. 
 
De hinder som fanns och som medarbetarna inte kunde påverka var de olika 
yrkestystnadsplikterna. Detta kunde hindra arbetet med att samordna insatser för barnen och 
föräldrarna. Vissa upplevde även att det fanns svårigheter med att göra anmälningar till 
Socialtjänsten även om de tyckte att anmälningsskyldigheten var en självklarhet. Problemet 
var att de var oroliga hur det skulle gå med föräldrar och barn. De skulle vilja ha mer 
rådfrågande med Socialtjänsten innan de gjorde en anmälan än vad som fanns nu. Men 
personalen uppfattade att patienterna/kunderna ändå förstod att de kunde ge olika tips om 
andra verksamheter både inom familjecentralen och utanför familjecentralen.  
 
Samarbete 
Majoriteten ansåg att det interna samarbetet hade stärkts ytterligare med verksamheterna på 
familjecentralerna när de satt under samma tak. Detta kunde gälla en eller flera verksamheter 
där de bland annat gick in i varandras föräldragrupper eller samarbetade genom att ha grupper 
tillsammans. Det stärkta samarbetet hade lett till ökad förståelse och insikt för varandra. 
Medarbetarna uppfattade att samarbetet kunde ta extra tid men det var viktigt då det höjde 
kvalitén på verksamheten, sparade tid i långa loppet och fångade riskfamiljer innan problemet 
blev för stort. Att sitta under samma tak gav även andra fördelar som att bara ”sticka in 
huvudet” till varandra för frågor utan att behöva boka tid med varandra. På två 
familjecentraler hade de en psykolog i lokalerna och detta upplevdes som en stor fördel då de 
kunde ha enskilda spontana konsultationer när olika situationer uppstod. 
 
Alla basverksamheterna (MVC, BVC, Öppna förskola och Socialtjänst) fanns inte under 
familjecentralernas lokaler och detta försvårade kontakten och samarbetet. Det var 
Socialtjänsten som saknades. Där Socialtjänsten fanns hade de ingen myndighetsutövning och 
det ansågs ge fler fria kontakter med föräldrar och barn. På de familjecentraler som 
Socialtjänsten inte fanns i samma lokaler hade verksamheterna regelbundna kontakter med 
dem. Men medarbetarna på familjecentralerna skulle ändå vilja ha Socialtjänsten under 
samma tak några timmar i veckan. 
 
Familjecentralerna hade externa samarbeten med flera olika aktörer som kom till deras 
verksamhet ett antal gånger om året. De externa samarbetspartnerna som de arbetade med var 
tandhygienist, NTF, försäkringskassan och pappagruppsutbildare. Andra 
verksamheter/organisationer var bibliotek, musikhandledare, ABF, Röda Korset, kommunens 
barnomsorg, vuxenpsyk och barnhälsovårdspsykolog. De som var på familjecentralerna oftast 
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var pappagruppsutbildare, tandhygienist, NTF, musikhandledare, ABF samt Röda Korset. De 
var på familjecentral mellan 8-38 tillfällen per år. 

Ständiga förbättringar 
Majoriteten ansåg att de gjorde nya aktiviteter och samarbeten som de inte hade gjort om de 
inte hade funnits med i en familjecentral. Dessa nya insatser var bland annat att MVC, BVC 
och Socialtjänsten gick till Öppna förskolan och hade information för föräldrarna om deras 
verksamhet och vad de kunde stötta föräldrarna med. Alla verksamheterna gick även in i 
varandras föräldragrupper där de gav information om sin verksamhet eller något speciellt 
ämne. De extra grupper som startades var oftast samarbete mellan de olika verksamheterna i 
familjecentralen och ibland även externa verksamheter. Verksamheterna startades ofta då 
medarbetarna såg ett behov hos patienterna/kunderna. De grupper som hade startat var bland 
annat: 
 

• Tema träffar   
• Studiecirklar för resurs svaga 
• Spädbarns massage – på Öppna förskolan 
• Språkgrupp – för invandrare där även tog upp olika ämnen efter behov ex egenvård, 

mat och barnolycksfall 
• Babycafé 
• Grupper för föräldrar med barn i olika åldrar 
• Stödgrupp för barn som har missbrukande föräldrar 
• Adoptivgrupp 
• Unga föräldrar 
• Grupper för föräldrar i utsatta situationer 
• Kompassen - vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 år som behöver extra stöd 

i sitt föräldraskap 
 
Alla familjecentralerna hade måldokumentation för sin verksamhet och de hade även 
måldiskussioner både hos familjecentralerna samt hos vissa verksamheter. Det fanns dock inte 
i större utsträckning någon analys av målen hos två av familjecentralerna.  
Det fanns inte heller några verksamhetsplaner. Två familjecentraler hade 
verksamhetsberättelse för enskilda verksamheter samt en för alla verksamheterna.  
 
Två av familjecentralerna hade blivit utvärderad innan. Men alla familjecentralerna hade 
lokala uppföljningar på olika verksamheter och aktiviteter som genomfördes på 
familjecentralerna. Uppföljningarna kunde vara på bland annat aktiviteter som kompassen och 
föräldragrupper samt besök statistik. Det var dock bara en familjecentral som hade 
uppföljningsenkät för patienterna/kunderna. 

Ekonomi 

Sammanfattning  
Resurs fördelningen såg olika ut för familjecentralerna. Hos två familjecentraler fanns en liten 
budget för gemensamma utgifter. Lokalerna användes flitigt och stod inte tomma utan kunde 
användas av andra verksamheter även om de inte betalade hyran för den. Personalkostnaderna 
inom BVC hos familjecentralerna Härnösand och Gilleberget såg olika ut. Härnösands 
kostnader var högre per medarbetare. 
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Budget 
Två av familjecentralerna hade tillgång till en liten summa pengar de kunde ansöka om för 
gemensamma utgifter och budgeten låg på cirka 1000 till några tusen. Den tredje hade ingen 
gemensam budget och där fick varje verksamhet själva stå för gemensamma kostnader. 
Verksamheterna hade inte själva någon större budget att lägga på familjecentralerna. En 
familjecentral tyckte att ekonomin var ett hinder att göra saker tillsammans för att den var så 
splittrad samt att en tyckte att de minskade resurserna gjorde det svårt att samarbeta. 

Lokaler 
På alla familjecentralerna fanns det ett rum för Öppna förskolans verksamheter. Några hade 
även mindre grupprum. Dessa lokaler användes av alla verksamheterna när de stod tomma 
oberoende av vem som betalade hyran. Alla familjecentralerna hade även gemensamma 
fika/lunch rum. På en familjecentral delade även några verksamheter på kontorslokalerna. 

Personalkostnader 
I tabellen beskrivs hur kostnaderna för personalen och registrerad förbrukning såg ut 2008 på 
Härnösands och Gillebergets familjecentral. Tilläggskostnader var utbildningar, konferenser, 
broschyrer. Framför allt för BVC sköterskor 41. 
 

Härnösands Familjecentral 
4 BVC sköterskor 2 896 200 
Läkare 1,5 dag/vecka 262 800 
3 barnmorska  1 500 000 
Summa 4 659 000 

 
Gilleberget Familjecentral 

2 BVC sköterskor 782 000 
BVC sköterska 90 % tjänst 400 000 
Läkare 0,5 dag/vecka 100 000 
Vaccin 100 000 
Summa 1 382 000 

                           
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

41 Information från ekonomiavdelningen Primärvården 2009-06-02 
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KAFO 
Genom frågemanualen för gruppenkäten gick det att räkna ut ett värde som är en värdering av 
familjecentralernas funktion när det handlar om samordning och samarbete. 
 
Beräkningen visade att summan för samverkan blev 176 för Landstinget Västernorrland som 
kan jämföras med Gävleborg som hade 172,5 och Sörmland på 110. Summan i sig kan vara 
svår att jämföra då förutsättningarna för familjecentralerna kan se olika ut. För material 
underlaget för beräkningen se bilaga 6. 
 
 (Samordning) 90,5 + (Samarbete) 85, 5 = Samverkan 176 
 
 
De områden som familjecentralerna skulle behöva förbättra sig inom är: 
 
   A, Huvudmän samordningen 

Samordnings funktion 
  Sektionsövergripande uppföljningar 
Samordning 
  B, Delfunktionernas bemanning  
  Socialtjänstens förekomst och frekvens 
 
 
  C, Planering och uppföljningar av familjecentralens verksamheter
  Insatser för samverkans utveckling av personalen 

Regelbunden värdegrunds diskussion 
Årlig verksamhetsplan för hela familjecentralen 

  Årlig verksamhetsuppföljning på hela familjecentralen 
  Samordningsfunktion 
Samarbete   Uppföljningar kring samarbetet 
 
  D, Samarbete i verksamheterna 
  Vecko- och dagboksdokumentation 
  Brukaruppföljningar 
  Uppföljning av verksamheten 
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DISKUSSION  
I detta avsnitt kommer metoderna att diskuteras och därefter det resultat som kom fram. 
Detta görs utefter balanserade styrkortet. 
 
Författaren anser att familjecentralerna var en svår organisation att följa upp. Detta för att 
verksamheterna har olika huvudmän och att effekterna av familjecentralens arbete inte visar 
sig efter insatserna utan det kan ta flera år innan det går att se om det har gått bra för barnen 
och föräldrarna. Under hösten 2009 kommer en studie ut som har undersökt effekterna av 
familjecentralerna. 
 
Det kom påpekande om att uppföljningen var för mycket inriktad på landstingets 
verksamheter. Detta håller inte författaren med om för alla verksamheter fick komma till tals 
både genom medarbetarintervjuerna och frågemanualen. Det som kan upplevas som för 
inriktat på landstingets verksamheter kan vara kund/patient enkäten. Se mer om detta under 
metod diskussionen kund/patient. 

Metod diskussion 
För att få en nyanserad bild och samla in så mycket information som möjligt om 
familjecentralerna valdes tre olika insamlingsmetoder. De frågor som ställdes utgick från 
styrkortet och målet med uppföljningen. Förankringen av uppföljningen var spretig och ledde 
till att materialinsamlingen kom igång sent. Kontakterna med familjecentralerna direkt var 
mycket bra. 

Patient/kund enkäten 
Många av de uppföljningar som har gjorts har behandlat patientens/kundens upplevelse av 
familjecentralerna. Detta visar att kunderna/patienterna har fått bra bemötande, att de har 
förtroende för verksamheten, att verksamheten är lätt tillgänglig och upplevs ha kunnig 
person 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tre av dessa genomfördes i Landstinget Västernorrland. 
Uppföljningen innefattade även kommunens verksamheter. Därför tyckte författaren att det 
inte behövdes ännu en studie på patienterna/kundernas uppfattning om familjecentralerna. 
 
I tidigare studier var patienterna/kunderna kritiska till var tillgänglighet, vårdkontinuitet och 
utbud av föräldragrupper. Därför togs detta upp i enkäten och dessa områden ingick oftast i 
landstingets verksamheter. Efter att ha läst igenom uppföljningarna kom det även upp kritik 
från familjecentralernas personal om att majoriteten av de som besökte familjecentralerna var 
de som hade det socioekonomiskt bra och inte de som skulle behöva extra stöd. Därför fick 
bakgrundsinformationen om patienterna/kunderna ett större utrymme. 
 
Bortfallet  
Enkätstudien var en totalundersökning under en vecka på familjecentralerna. De som valde att 
inte svara på enkäten kan ha varit kunder/patienter som inte hade tid eller inte ansåg att de 
kunde tillföra något.  
_________________________________ 
42Abrahamsson, Lidskov, 2007 
43 Svensson, 2007 

44 Almqvist, Reuterborg, Åsbrink, 2008 
45Widlund, Dahlqvist, 2005 
46 Lundgren, 2006a 
47Lundgren, 2006b 
48 Svensson, 2007 
49 Utvärderingsenheten, 2007 
50 Splitvision Research, 2006 
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Hur dessa personers svar skulle kunna påverka resultatet är det svårt att säga. 
Socialtjänsten hade inte samma besöksunderlag som övriga verksamheter på 
familjecentralerna och därför var det mindre svarsfrekvens hos denna verksamhet. Detta 
skulle kunna vara missvisande vad beträffar hur många som besöker Socialtjänsten. Både 
Socialtjänsten och BVC besökte familjerna i sina hem och till dem gick inte enkäten ut till. 
 
Det fanns en del interna bortfall i de enkäter som lämnades in och de kan bero på att 
föräldrarna inte hade familjecentralen som sin vårdgivare utan besöket var av eget initiativ 
eller inte förstått frågan och frågorna gäller inte deras situation. 

Medarbetarintervjuerna  
En från varje verksamhet som fanns på familjecentralerna blev personligt intervjuad. Det som 
skulle kunna vara missvisande med intervjuerna var att de som ställde upp hade en alltför 
positiv eller negativ syn på familjecentralerna. Det skulle säkert ha gått att få synpunkter från 
medarbetarna på ett annat sätt men fördelen med intervjuerna var att följfrågor möjliggjordes. 
Att medarbetarna sedan fick kommentera intervjun och komplettera var kanske omständligt 
för medarbetarna med för författaren var det en stor fördel för då kunde misstolkningar av 
intervjun undanröjas. 

Frågemanualen 
En från varje verksamhet som fanns på familjecentral deltog i frågemanualen. Förutom detta 
deltog även de två psykologerna som fanns på familjecentralerna. Detta upplevdes som något 
positivt för att få fler synpunkter om familjecentralerna ur ett annat perspektiv. 
 
Frågeformuläret var omfattande och tog upp flera områden som det balanserade styrkortet har. 
Att inte ha frågeformuläret hade inte gett lika stor säkerhet i materialet. Formuläret fångade 
samarbetet och samordningen på ett enkelt sätt vilket skulle ha tagit mycket längre tid för 
författaren att få fram. 

Resultat diskussion 
Denna studie var ett uppdrag och skulle utgå från det balanserade styrkortet och utgår därför 
inte från de syften och mål som familjecentralerna själva har satt upp. Men det skulle gå att 
stämma av det resultat som har kommit fram med de syften och mål som finns. Generellt går 
det att ge familjecentralerna både ”ris och ros ” i att följa de mål som de själva har satt upp 
utifrån denna studie. 

Patient/Kund 
Många föräldrar uppgav att familjecentralen var en viktig institution, då den ger möjlighet att 
skapa socialnätverk exempelvis för de som inte har släktingar att vända sig till. För de 
föräldrar som inte är integrerade i det svenska samhället ökar familjecentralerna sannolikt 
möjligheten att komma in i samhället och få en ökad förståelse för föräldraskapet i Sverige.  
 
Denna studie visade att det var flest kvinnor, gifta och yrkesarbetande som kom till 
familjecentralerna. Även andra studier visade att kvinnor är den grupp som besöker 
familjecentralerna oftast 51, 52. Det var även vanligare att svenskar som är gifta kommer till 
familjecentralerna än utlandsfödda och ensamstående 53.  
 
____________________ 
51Widlund, Dahlqvist, 2005 
52 Abrahamsson , Lidskov. 2007 
53 Lundgren, 2006a 
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Folkhälsorapporten 2009 54 visade att det är de som är ensamstående föräldrar, arbetslösa som 
har det socioekonomiskt sämre och då är medarbetares oro välbefogad att de skulle vara det 
som har det socioekonomsikt bra som oftare besöker familjecentralerna. Författaren anser att 
mer studier behövs inom detta område. 
I denna studie uppfattade patienterna/kunderna att tillgängligheten var bra. En studie som 
gjordes 2008 på BVC 55 i Landstinget Västernorrland och på familjecentralerna 56, 57 visade 
samma trend. De flesta var nöjda med telefontider, att de få träffa samma sköterska, att de får 
tillräckligt med tid. Det som kom upp i denna studie och BVC studien55och Lindgrens 56 var att 
telefontiderna kunde vara fler och läggas under andra tider. 
 
Under 2008 gjordes en kartläggning om föräldrarutbildningen på BVC i Landstinget 
Västernorrland 58.  Även denna kartläggning stämmer med denna studie om att majoriteten av 
patienterna/kunderna erbjöds föräldrarutbildningen. Föräldrarna i denna undersökning var 
överrens med medarbetarna att föräldrarutbildningen var bra. Undersökningen 2008 tog även 
upp att det fanns en del kritiska synpunkter och förslag till förbättringar.  
 
I det balanserade styrkortet är en framgångsfaktor jämlikhet och hos familjecentralerna fanns 
det tre grupper som det skulle behöva arbetas mer med för att skapa jämlik hälsa. Dessa är: 
föräldrar som kommer dit och är i riskzonen för att råka illa ut, de pappor som inte kommer, 
de föräldrar som inte kommer. 
 
Familjecentralerna verkar ha ett bra samarbete mellan verksamheterna för att kunna starta 
olika aktiviteter för de behov de uppmärksammar hos föräldrarna på familjecentralen. Studien 
visade att det fanns en liten minoritet av föräldrar som uppfattar att de inte får någon erbjudan 
om extra aktivitet även om de skulle vilja ha detta. 
 
Studien visade att det var många pappor som avstod från föräldrautbildningen för att de 
arbetar och att de inte var lika vanligt att de besökte familjecentralens Öppna förskola. Även 
andra studier tog upp bristen av pappor på familjecentralerna 59 . Att få pappor aktiva i sitt 
föräldraskap påverkar barnen positivt som att det främjar barnets psykiska hälsa och sociala 
anpassning 60. Om pappan var biologisk eller styvpappa hade ingen betydelse. Det finns även 
sätt att göra väntrummen och lekrummen för barn bättre anpassade för båda könen. Hur 
utformningen av väntrummen, lekrummen och aktiviteter borde se ut ur ett genusperspektiv 
håller Folkhälsoinstitutet på att ta fram en checklista för 61. Detta är något som 
familjecentralerna borde titta på när den kommer ut då bara 13 procent pappor besöker 
familjecentralerna. Det fanns även pappor som efterfrågade pappagrupper som de kunde delta 
i. Orsaken till att många pappor inte kom till föräldrarutbildningarna var att de arbetade. 
Funderingen är om familjecentralerna kanske borde anpassa sina föräldrarutbildningar till 
arbetstiderna och ha utbildningar på kvällstid så att båda föräldrarna kan komma. Enligt 
kartläggning av föräldrastöd på BVC 58 hade en del aktiviteter för papporna anordnats på 
kvällstider men hur uppfattades tar inte kartläggningen upp. 
 
Den svåra gruppen att arbeta med är de föräldrar som inte kommer till familjecentralen alls. 
________________________________ 
54 Socialstyrelsen, 2009 

55 Jonsson,  Niemann , Boström. 2008 
56 Lundgren, 2006a 
57 Lundgren, 2006b 
58 Boström, Jacobsson. 2008 
59 Enll S. 2005 
60 Sarkadi A, Kristiansson , Bremberg , 2004 
61 http://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Checklista-gor-barnavardscentral-mer-pappavanlig/ , 2009-05-26 
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Det kanske behövs mer aktivt arbete för att få med dessa genom att kartlägga vilka de är och 
vilka behov de har.  
 
Då Nilsson och Wadeskog 62 räknat fram att 12 procent av barnen kommer att hamna i 
utanförskap och att kostnaderna för dessa är flera miljoner kanske det skulle vara både 
humant och minska på samhällskostnaderna att försöka kartlägga vilka föräldrar som inte 
kommer och vad dessa personer skulle behöva. Det räcker att en person fångas upp för att 
täcka familjecentralens kostnader. 
 
Även om uppföljningen inte avhandlar vårdvalet anser författaren att det är väldigt viktigt att 
diskutera detta för att inte tappa familjecentralerna. Hur vårdvalet kommer att påverka 
Landstinget Västernorrland är svårt att säga. Oroligheten med vårdvalet för familjecentralerna 
kan vara: kommer utveckling av familjecentralerna att avstanna? vilka kommer att besöka 
familjecentralerna, kommer de mer utsatta familjerna att sluta komma? kommer det att bli 
ännu mer betydelsefullt vilka aktiviteter som finns och personalens kompetens. I denna studie 
fanns det några få föräldrar som uppgav att de besökte familjecentralens Öppna förskola även 
om de var listade på en annan vårdcentral. Hur kommer de att göra? 
 
FFFF är orolig att vårdvalet är ett hot mot familjecentralerna 63. Två exempel på hur vårdvalet 
har påverkat familjecentralerna är Stockholms län och Region Skånes vårdval.  
 

I Stockholms län har redan tre familjecentraler lagts ner pågrund av vårdvalet. Enligt FFFF 
finns det två orsaker 1) att primärvårdens mödra- och barnhälsovårdsmottagningar får samma 
ersättning oavsett område. Vissa områden skulle kanske behöva mer ersättning för det finns 
fler risk familjer som behöver mer stöd. 2) barnhälsovårdens områdesansvar försvinner och 
detta kan leda till att vissa barn inte besöker BVC för att det är föräldrarna och inte BVC som 
ansvarar. I Region Skåne löste de problemet med att ha tilläggsuppdrag och detta innerbär att 
en vårdenhet som har en familjecentral kommer att få extra pengar. De får en startbudget och 
därefter en mindre summa 64. 
 
Nerläggningen av familjecentralerna stämmer mycket dåligt med de nationella riktlinjerna 
angående föräldrastöd där folkhälsoministern vill se fler familjecentralsliknade verksamheter 
som förutom arbetar med mindre barn även ska innefatta barn upp till 18 år.  

Medarbetare/lärande  
Familjecentralerna hade en hög personalomsättning, hög ålder och de flesta var kvinnor. I de 
flesta verksamheter behöver varaktighet, nya initiativ och blandad personal mellan kvinnor 
och män. Den höga personalomsättningen som fanns kan ge otrygghet och försvåra arbetet. 
En fundering angående att de flesta är kvinnor är att om det var fler män som arbetade på 
familjecentralerna skulle då fler pappor komma på föräldrarutbildningen och besöka Öppna 
förskolan?  
 
För att medarbetarna ska hålla sig friska behöver de bland annat trivas på arbetsplatsen, känna 
att de får utvecklas och uppleva en mening med familjecentralen. Medarbetarna i studien 
upplevde att de trivdes och att det fanns ett mervärde i familjecentralerna. Det som kom upp 
var att några uppfattade att det saknades tjänster så att de inte kunde täcka det behov som 
finns.  
 
_______________________ 
62 Nilsson och Wadeskog, 2008  
63 Föreningen För Familjecentralers Främjande, 2008b 
64 Nordqvist Falk , Kåregård, Ardenvik. 2008 
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Att känna sig otillräcklig och därigenom försöka finnas med i alla sammanhang och stötta alla 
kan i längden ge utbrända medarbetare. Vid intervjutillfällena och besöken på 
familjecentralerna uppfattade författaren att det fanns många eldsjälar. Det finns både fördelar 
och nackdelar med eldsjälar i verksamheter. Fördelarna är att verksamheten drivs framåt och 
planer genomförs. De risker som måste uppmärksammas är att eldsjälar kan ”bränna ut sig” 
och ofta när eldsjälarna försvinner från verksamheten kan verksamheten dö ut och försvinna. 
 
När det gäller medarbetarnas utveckling så visade studien från 2008 65att BVC efterfrågade 
nya, strukturerade, manualbaserade metoder för användning på BVC. Majoriteten vill ha mer 
kunskaper om barn med besvärligt temperament. I denna studie uppgav de flesta att de hade 
utveckling genom att själv läsa på och ha gemensamma möten och att all form av 
kompetenshöjande aktiviteter behövdes. En positiv utveckling är att medarbetarna upplevde 
att deras yrkesroll blev tydligare och detta tar även andra studier upp 66, 67. Familjecentralerna 
har stöd i nationella riktlinjer för föräldrastöd och det finns flera utvecklingsmöjligheter enligt 
dessa. När det gäller tillgängligheten finns bland annat förslag att kunna e-posta medarbetarna 
med inte så brådskande ärenden.  
 
Interna/externa processer 
Det finns flera fördelar med att ha alla fyra verksamheterna samlade inom familjecentralerna 
( BVC, MVC, Öppna förskola och Socialtjänst). Några är att de kan arbeta preventivt på olika 
fronter med familjer. Personalen ser riskbeteende tidigt och kan sätta in resurser samt att de 
fyra professionerna arbetar ur olika perspektiv som pedagogiskt, medicinskt och socialt för att 
fånga upp och stötta föräldrarna. Att någon familjecentral saknar en verksamhet gör att 
familjecentralen saknar en möjlighet att samordna insatser till föräldrarna. Två av 
familjecentralerna hade en psykolog för konsultationer i lokalerna. Detta är ett sätt att 
utveckla familjecentralerna i en positiv riktning då psykologen blir en bra komplettering till 
de andra professionerna samt ger stöd till föräldrar och medarbetarna.  
 
Många medarbetare uppfattade att engagemanget från styr- ledningsgrupperna och 
delaktigheten från huvudmännen var låg och den kunde se olika ut hos kommunen och 
landstinget. Detta låga engagemang kan försvåra arbetet för medarbetarna genom att skapa 
oro om verksamheternas framtid inom familjecentralerna. Även i två andra studier togs detta 
problem upp68, 69. Att skapa tryggare medarbetare och stabil familjecentral kan göras med att 
styr- ledningsgruppen tar fram gemensamma policy om verksamheten, utbildning och 
resurser. Detta kan även avvärja organisationshinder där varje verksamhet har sitt språk, 
kultur, regler, tystnadsplikt och oro vid anmälningar. 
 
Det finns en del funderingar angående externa samarbeten exempelvis vilka som är lämpliga. 
Svenska kyrkan är en verksamhet som författaren är fundersam om det är lämpligt att 
samarbeta med då familjecentralerna ska vända sig till alla föräldrar och vara oberoende 
kulturella eller religiösa värderingar. Även FFF var kritisk till att denna verksamhet fanns 
kopplad till familjecentralerna. De ansåg att det kundes skrämma iväg besökare. Det finns 
andra externa samarbetspartners som olika studieförbund, bibliotek mm som det går att 
samarbeta med. Detta har familjecentralerna i denna undersökning visat. 
 
_________________________ 
65 Boström, Jacobsson. 2008 
66, Almqvist , Reuterborg , Åsbrink. 2008 
67, Utvärderingsenheten, , 2007 
68, Almqvist , Reuterborg , Åsbrink. 2008 

69, Splitvision Research. 2006 
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Familjecentralerna arbetade väldigt aktivt med utvecklingen av centralen genom att ha 
aktiviteter till föräldrar och extra insatser till de föräldrar som var extra utsatta. KAFO och 
intervjuerna visade att det inte arbetades så aktivt med området samordning där det ingår 
uppföljningar, mål dokument, verksamhetsplan och uppföljningar av samarbetet. Detta kan 
göra att familjecentralerna sätter krokben för sig själva då de inte har något konkret att visa 
om hur verksamheten fungerar vid möten om familjecentralernas framtid. Beräkningen i 
KAFO som kom fram blev ett högt eller lågt värde går det bara att spekulera i. Detta värde 
blir mer ett referensvärde som familjecentralerna kan ha för att utmana sig själva för att 
förbättra resultatet med samordningen och samarbetet. En slutsats som går att dra var att både 
samordningen och samarbetet hade mer än 50 % tillfredställelse.  

Ekonomi 
Det var svårt att ge en ekonomisk bild av familjecentralerna då det fanns olika verksamheter 
och kostnaderna ligger på olika organisationer. Det görs ingen ekonomisk uppföljning görs 
regelbundet. Ett förslag är att man följer upp familjecentralerna ekonomiskt under ett 
budgetår. Personalkostnaderna som togs upp är svåra att uppskatta huruvida det är lågt eller 
högt. Att jämföra med andra liknande verksamheter föreslås. 
 
En reflektion gjord av författaren över tillgången av personal, utrymme, yrkeskategorier och 
budget var att det är väldigt ojämnt fördelat inom länets familjecentraler. Gilleberget hade 
exempelvis fler besök av föräldrar som var ensamstående, utlandsfödda och pappor än de 
andra. Det var även på denna familjecentral som föräldrarna ville ha fler extra 
föräldrargrupper. Men det är denna familjecentral som har mindre personal och lokal 
utrymme än de andra. 
 
Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, om man utgår från Nilsson och Wadeskogs uträkningar 70, 
som i dagsläget är de enda uträkningarna på familjecentraler, skulle kostnaderna i samhället 
bli väldigt höga om man inte har familjecentraler.  
 

De stöder en av hälsoparadoxen som finns ”att det blir större effekt på hälsan om man gör 
generella insatser för en hel befolkning än att göra riktade insatser till en grupp som redan är 
sjuka/utsatta.” Familjecentralerna arbetar mycket utifrån detta citat genom att rikta sig till alla 
föräldrar och försöker ge extra stöd till de föräldrar som är extra utsatta. Funderingen är: har 
vi råd att inte arbeta förebyggande mot föräldrar och barn i ett längre tidsperspektiv? Och på 
vilket sätt skulle det bästa förebyggande arbetet göras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
70 Nilsson och Wadeskog, 2008  
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Framgångsfaktorer/svårigheter  
Denna studie visade att de vanligaste framgångsfaktorerna och svårigheterna var: 
 
Framgångsfaktorer 

• Flera yrkeskategorier och kompetenser samlat på ett och samma ställe 
• Lång erfarenhet och medarbetarna kompletterar varandra 
• Korta och lätta kommunikationsvägar 
• Lätt tillgänga verksamheter 
• En bra kontinuitet i verksamheten och personalen 
• Lätt att boka tider och be om hjälp för föräldrar och medarbetare 
• Slussa familjerna till rätt verksamhet underlättas 
• Fånga små problem hos familjerna innan de blir alltför stora 
• Kan skapa nya insatser efter de behov som finns 

 
Svårigheter 

• Olika huvudmän 
• Osäker ekonomi  
• Olika direktiv 
• Olika kulturer hos kommuner och landsting 
• Olika engagemang från huvudmännen 
• Olika möjligheter för utbildning beroende på vem som är ens huvudman. 
• Olika språk ibland runt familjer och barn 
• Förändringar i någon verksamhet påverkar alla på familjecentralen 
• Små kunskaper om familjecentralens arbete hos beslutfattare 
• Det tar extra tid för möten 
• För lite tid för patienterna/kunderna 
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SLUTSATSER  
 
Arbetssätt  

En av familjecentralerna är en ”familjecentral” och de andra två har 
”familjeliknande verksamheter” enligt den definition som Socialstyrelsen 
använder sig av. Alla tre familjecentraler arbetar mycket förebyggande. De 
uppfattades som särskilt riktade då de hade många återkommande aktiviteter 
som riktade sig till utsatta grupper.  

 
Kvalité  

Det är en hög kvalitet på familjecentralerna men det finns en del åtgärder de 
behöver arbeta med som uppföljningar, jämlikhet mellan genus och olika 
grupper samt tillgång av alla basverksamheterna som är MVC, BVC Öppna 
förskola och Socialtjänst. 

 
Tillgänglighet  

Tillgängligheten är mycket god hos familjecentralerna. Det är telefontiderna till 
BVC och MVC som behöver åtgärdas. 

 
Bemötande/omhändertagande  

Föräldrarna är mycket nöjda med bemötandet och omhandtagandet. Det är 
vårdgivarkontinuitet i besöken och hos personalen samt de får den tiden de 
behöver vid besöket. 

 
Produktiviteten  

Medarbetarna utvecklar aktiviteter utifrån det behov som finns. Det skulle 
behövas mer aktivt arbete för att få med båda föräldrarna. 

 
Resurstillvaratagande  

Resursanvändningen ser olika ut på de olika familjecentralerna. Arbetssättet i 
länet är varierande och liksom personal och tillgängliga yrkeskategorier. 
 

Andra intressanta iakttagelser var att medarbetarna upplever att det finns en del hinder på styr 
– och ledningsnivån med bland annat oförmåga att förstå familjecentralernas verksamheter 
och ojämn engagemang mellan de två huvudmännen kommunen och landstinget. 
KAFO enkätens resultat visar att det fanns bristerna hos familjecentralerna i planering och 
uppföljningar av familjecentralens verksamheter samt brister av dokumentation och 
uppföljningar av kunderna/patienterna. 
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Bilaga 2 

 
 
FAMILJECENTRALERNAS SYFTE- OCH MÅLFORMULERINGAR 
 
 
 
Familjecentral  Syfte  Mål  
Barnbacken  Familjecentralen arbetar 

utifrån ett salutogent 
perspektiv, vilket innebär att 
man lägger tonvikten på 
hälsobringande faktorer där 
intresset är mer fokuserat på 
friskfaktorer än på 
riskfaktorer 

• Att vi ska nå alla blivande föräldrar som är 
inskrivna vid barnmorskemottagningen 

• Att vi ska nå alla barn, 0-6 år och deras 
föräldrar i centrala Kramfors    

            upptagningsområde 
• Att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap 
• Att vi ska erbjuda en nära mötesplats med 

ett lättillgängligt stöd 
• Att erbjuda gruppverksamhet utifrån 

besökarnas behov  
• Att utveckla en god service genom att 

erbjuda bred kompetens och ett nära 
samarbete mellan Socialtjänsten, Öppna 
Förskolan, Barnavårdscentralen, 
Barnmorskemottagningen och Mödra- och 
barnhälsovårdspsykologen  

• Att finna arbetsformer där barn och 
föräldrar är delaktiga 

• Att vara ett kunskaps- och 
informationscentrum 

 
Gilleberget  Att skapa förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa för 
gravida, barn och familjer i 
Skönsberg och Bosvedjan. 
 

• Att genom 
samverkan mellan 
kommun och 
landsting utveckla 
stödet för familjer 
som väntar barn eller 
som har barn i 
åldrarna 0-5 år. 

 
• Att lägga särskild 

vikt på gravida, barn 
och familjer med 
behov av särskilt 
stöd och/eller dem 
som visar tecken på 

• Att erbjuda en nära mötesplats för barn och 
föräldrar 

• Att erbjuda lättillgängligt stöd och god 
service 

• Att utvidga och stärka det sociala nätverket 
kring barnfamiljer 

• Att erbjuda hälsovård, rådgivning och 
gemenskap till barnfamiljer 

• Att ha tyngdpunkten på 
hälsofrämjande/förebyggande arbete och 
tidiga insatser för barnfamiljer 

• Att utveckla former för samverkan och 
lärande av varandra i organisationen 
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ogynnsam 
utveckling. 

 
• Att genom stöd till 

föräldrar bidra till att 
stärka föräldrarollen. 

 
Härnösand  Är att genom samverkan 

utveckla stödet för barn och 
familjer genom att tillvarata 
landstingets och kommunens 
gemensamma resurser. 

• Att med utgångspunkt från familjens 
livssituation främja hälsa hos gravida, barn 
och föräldrar 

• Att vara en tvärprofessionell kunskapsbas 
inom verksamhetsområdet 

• Att lägga särskild vikt på gravida, barn 
med behov av särskilt stöd och/eller dem 
som visar tecken på ogynnsam utveckling 

• Att ha tyngdpunkten på förebyggande, 
uppsökande och rådgivande verksamhet 
samt tidiga insatser för barnfamiljer 

• Att fortlöpande följa upp och utvärdera 
verksamheten 

• Att initiera och delta i forskning och 
utveckling 

• Att verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse upprättas av 
respektive enhet 

Ljustadalen  skapa förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa för 
barn och barnfamiljer i 
Ljustadalen. Särskilde vikt 
skall läggas vid gravida, 
barn och familjer med behov 
av särskilt stöd och/eller 
dem som visar tecken på 
ogynnsam utveckling. Att 
genom stöd till föräldrar 
bidra till att stärka 
föräldrarollen är ett 
övergripande syfte. 

• Att erbjuda en nära mötesplatsats för barn 
och föräldrar 

• Att erbjuda lättillgängligt stöd och god 
service 

• Att stärka sociala nätverk runt barn och 
föräldrar 

• Att erbjuda arbetsformer där barn och 
familjer är delaktiga 

• Att utveckla och erbjuda ett kunskaps- och 
informationscentrum med skilda 
kompetenser 

• Att utveckla former för samverkan och 
lärande av varandra i organisationen 

• Att utveckla former för det hälsofrämjande 
arbetet – att utveckla stödjande miljöer för 
hälsa. 

 
 



 
Bilaga 3 

  
FFoorrmmuulläärr  fföörr  uuppppfföölljjnniinngg  aavv  FFaammiilljjeecceennttrraalleerr  22000088  --  KKAAFFOO  
 
Instruktioner 
Vid gruppmötet är det dessa frågor som jag vill ha svar på. Utvärderaren kommer 
att finnas med på detta möte för att svara på frågor. I gruppen ska det ingå en 
person från varje verksamhet.  
 
Titta gärna igenom formuläret innan ni börjar svara. De första fem frågorna samt 
de frågor som efterfrågas bilagor kan tas fram innan gruppmötet. 
 
Vi har försökt att formulera frågor och svarsalternativ så generella som möjligt men 
det kan hända att något förhållande vid någon FC inte direkt förekommer som 
befintligt svarsalternativ. I dessa fall finns det gott om fritextrader där det aktuella 
förhållandet kan beskrivas. Försök dock att i första hand nyttja befintlig 
svarsstruktur. 
 
Vad gäller uppgifterna om tjänstegrader så är det den aktuella omfattningen under 
okt/nov 2008 som ska rapporteras. Fyll i de tjänstegrader som är 
planerade/budgeterade – gör sen noteringar under ”Kommentarer” om eventuella 
vakanser eller sjukskrivningar. 
 
En bit in i formuläret finns nedanstående uppställning återkommande: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid dessa uppställningar sätts en ring runt ja eller nej. I det fall som ett visst 
förhållande (t ex måldokument) enbart gäller för vissa delfunktioner vid FC så sätts 
alltså en ring runt nej på delfrågan ”Gemensamt för hela FC”, sen sätts en ring runt 
ja på delfrågan ”För vissa delfunktioner vid FC. Var observant på att gå vidare till 
följdfrågor som kräver textsvar. Pil efter ”ja” svar leder vidare till aktuell följdfråga 
(Vilka delfunktioner). På vissa ställen ska även kryss sättas i rutor – när framgår 
tydligt.  
 
 
Kontakt: 
Johanna Häggberg   tel: 060-18 18 26 
PrimärvårdsCentrum  mobil 0705-19 25 24 
   johanna.haggberg@lvn.se 
  

 
 

 
Gemensamt för hela FC ?  För vissa delfunktioner vid FC ? 
 
              ja  /  nej                                          ja  /  nej 
 
 
                     Vilka delfunktioner 
    ------------------------------------- 
 
    ------------------------------------ 
 
    ------------------------------------ 
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Familjecentral: __________________________________________________________ 
 
 
 
11..  FFCC  ssttaarrttaadd  åårr   Ange årtal samt om möjligt datum för tidpunkt då er verksamhet 

började benämnas Familjecentral/Familjecentrum el dyl. 
 
  År   Datum 
 
 
   
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 22..  BBVVCC  Ange BVC tjänst/tjänster  tim / v 
   

antal timmar per vecka totalt vid FC  
(lägg ihop samtliga BVC tjänster) 
 
Fördelat på: tjänstetitlar  tim / v 
 
Tjänst 1____________________  
 
Tjänst 2____________________ 
 
Tjänst 3____________________   
 
 
Nyfödda per år vid FC / BVC (senaste uppgift):         
 
Försök att nedan markera BVC närvaro vid FC under en normalvecka i 
oktober/november 2008 - sätt kryss (X) i aktuella timrutor för tider som gäller 
verksamhet, sätt en ring (O) för tider som gäller administration/planering. 
Kombinationer kan förekomma. 
                                                                                                     Exempel 

kl Mån Tis Ons Tors Fre 
7 -8      
8 -9      
9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
14-15      
15-16      
16-17      
17-18      

 
 
Närmaste chef för anställda vid BVC vid FC är: (titel, placering) 
 

 kl Mån
7-8  

8-9 O 

9-10 XO 
10-11 X 
11-12 X 
12-13  
13-14 X 
14-15 X 
15-16 X O 
16-17 o 
17-18  

Uppföljning Familjecentraler 
 2009 
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__________________________________________________________ 
  Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________  
 
33..  MMVVCC Ange MVC tjänst/tjänster   tim / v 
   (BBaarrnnmmoorrsskkeemmoottttaaggnniinngg))  

antal timmar per vecka totalt vid FC  
(lägg ihop samtliga MVC tjänster) 
 
Fördelat på: tjänstetitlar  tim / v 
 
Tjänst  1____________________ 
 
Tjänst  2____________________  
 
Tjänst  3____________________  
 
  
Antal inskrivna kvinnor (totalt) vid FC / MVC oktober 2008:   
 
Försök att nedan markera MVC närvaro vid FC under en normalvecka i 
oktober/november 2008 - sätt kryss (X) i aktuella timrutor för tider som gäller 
mottagnings-verksamhet, sätt en ring (O) för tider som gäller administration/ 
planering. Kombinationer kan förekomma. 
 
                                                                                                  Exempel 

 
 
Närmaste chef för anställda vid MVC vid FC är: (titel, placering) 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 

kl Mån
7-8  

8-9 O 

9-10 X O 
10-11 X 
11-12 X 
12-13  
13-14 X 
14-15 X 
15-16 X 0 
16-17 0 
17-18  

kl Mån Tis Ons Tors Fre 
7-8      
8-9      
9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
14-15      
15-16      
16-17      
17-18      
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44..  SSoocciiaallttjjäännsstt Ange Socialtjänstens tjänst/tjänster  

  tim / v 
 

antal timmar per vecka totalt vid FC  
(lägg ihop samtliga Soc tjänster) 

 
Fördelat på: tjänstetitlar  tim / v  
 
Tjänst  1____________________   
 
Tjänst  2____________________   
 
Tjänst  3____________________   
 
  
Försök att nedan markera Socialtjänstens närvaro vid FC under en 
normalvecka oktober/november 2008 - sätt kryss (X) i aktuella timrutor för 
tider som gäller verksamhet, sätt en ring (O) för tider som gäller 
administration/ planering. Kombinationer kan förekomma.  
                                                                                                      Exempel 

kl Mån Tis Ons Tors Fre 
7- 8      
8- 9      
9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
14-15      
15-16      
16-17      
17-18      
Övrigt      

 
 
 
Närmaste chef för anställda vid Socialtjänsten vid FC är: (titel, placering) 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Redogör för förhållandet angående ev. myndighetsutövning från Soc vid FC  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
  

Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

kl Mån
7-8  

8-9 O 

9-10 X 0 
10-11 X 
11-12 X 
12-13  
13-14 X 
14-15 X 
15-16 X 0 
16-17 0 
17-18  
Övrigt  
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55..  ÖÖppppeenn  fföörrsskkoollaa Ange Öppen förskole tjänst/tjänster  
 tim / v 

 
antal timmar per vecka totalt vid FC  
(lägg ihop samtliga ÖF tjänster) 
 
Fördelat på: tjänstetitlar  tim / v 
 
Tjänst  1____________________ 
 
Tjänst  2____________________   
 
Tjänst  3____________________ 
 
Tjänst  4____________________   
 
 
 
Försök att nedan markera Öppna förskolans närvaro vid FC under en 
normalvecka i oktober/november 2008 - sätt kryss (X) i aktuella timrutor för 
tider som gäller verksamhet, sätt en ring (O) för tider som gäller 
administration/ planering. Kombinationer kan förekomma. 
                                                                                                      Exempel 

kl Mån Tis Ons Tors Fre 
7-8      
8-9      
9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
14-15      
15-16      
16-17      
17-18      

 
 
 
Närmaste chef för anställda vid Öppna förskolan vid FC är: (titel, placering) 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Huvudman för Öppen förskola (kommun, kyrkan el dyl): _________________ 
 
Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

kl Mån
7-8  

8-9 O 

9-10 X0 
10-11 X 
11-12 X 
12-13  
13-14 X 
14-15 X 
15-16 X 0 
16-17 0 
17-18  
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66..  EEvveennttuueellllaa      
        öövvrriiggaa  aakkttöörreerr                 Ange eventuell övrig tjänst/tjänster/funktioner vid FC    

 (Lämna blankt om ej aktuellt)    
tim / v 

 antal timmar per vecka totalt  
(lägg ihop samtliga övriga tjänster) 
 
Fördelat på: tjänstetitlar  tim / v 
 
Tjänst  1____________________ 
 
Tjänst  2____________________   
 
Tjänst  3____________________ 
 
 
Försök att nedan markera Övrig aktörs närvaro vid FC under en 
normalvecka i oktober/november 2008 - sätt kryss (X) i aktuella timrutor för 
tider som gäller verksamhet, sätt en ring (O) för tider som gäller 
administration/ planering. Kombinationer kan förekomma. 
  
                                                                                                    Exempel 

kl Mån Tis Ons Tors Fre 
7- 8      
8- 9      
9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
14-15      
15-16      
16-17      
17-18      
Övrigt      

 
Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
77..  SSppoorraaddiisskkaa  aakkttöörreerr Ange här eventuellt förekommande sporadiska aktörer som t ex 

tandhygienist, familjeplanerare, försäkringskassa m m 
 (Lämna blankt om ej aktuellt) 
 FC får sporadiska besök av:                       antal tillfällen senaste 2 åren 
     
 __________________________________ 
    
  __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

 
  

kl Mån
7-8  

8-9 O 

9-10 X 0 
10-11 X 
11-12 X 
12-13  
13-14 X 
14-15 X 
15-16 X 0 
16-17 0 
17-18  
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88aa  PPeerrssoonnaalleenn    
UUppppggiifftteerr  oomm  ppeerrssoonnaalleenn  ppåå  ffaammiilljjeecceennttrraalleenn  ––  ffyyllll  ii  ttaabbeelllleenn  nneeddaann..  
UUppppggiifftteerrnnaa  sskkaa  ggäällllaa  fföörr  ookkttoobbeerr  22000088..  
  
  MMaann//kkvviinnnnaa  FFööddeellsseeåårr   AAnnttaall  åårr  iinnoomm  

yyrrkkeett  
AAnnttaall  åårr  ppåå  
ffaammiilljjeecceennttrraalleenn 

ttjjäännssttggöörriinnggssggrraadd 

MMHHVV  ttjjäännsstt  11            
MMHHVV  ttjjäännsstt  22            
MMHHVV  ttjjäännsstt  33            
MMHHVV  ttjjäännsstt  44            
MMHHVV  ttjjäännsstt  55            
MMHHVV  ttjjäännsstt  66            
BBVVCC  ttjjäännsstt  11            
BBVVCC  ttjjäännsstt  22            
BBVVCC  ttjjäännsstt  33            
BBVVCC  ttjjäännsstt  44            
BBVVCC  ttjjäännsstt  55            
BBVVCC  ttjjäännsstt  66            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  11            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  22            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  33            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  44            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  55            
ÖÖFF  ttjjäännsstt  66            
SSoocc  ttjjäännsstt  11            
SSoocc  ttjjäännsstt  22            
SSoocc  ttjjäännsstt  33            
SSoocc  ttjjäännsstt  44            
SSoocc  ttjjäännsstt  55            
SSoocc  ttjjäännsstt  66            
ÖÖvviiggaa  ttjjäännsstteerr  11            
ÖÖvviiggaa  ttjjäännsstteerr  22            
ÖÖvviiggaa  ttjjäännsstteerr  33            
  
  
88bb..  UUppppsskkaattttaa  ppeerrssoonnaalloommssäättttnniinnggeenn  fföörr  hheellaa  ddeenn  ppeerriioodd  ffaammiilljjeecceennttrraalleenn  hhaarr  ffuunnnniittss  ((aannggee  oomm  mmööjjlliiggtt  ii  
pprroocceenntt))??    

__________________________________ 
    
  __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

Ev kommentar/komplettering 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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99..  LLookkaalleerr Obs – svara på samtliga delfrågor 9 a,b,c,d (Ringa in gällande alternativ samt svara på 
övriga frågor) 
 

9a) Är samtliga delfunktioner (BVC, MVC, Soc, ÖF) placerade i 
samma byggnad ?   

 
 ja  /  nej  
   
  om nej 
   
             Redovisa förhållandet: 

 
_______________________________  
   
______________________________   

 
_______________________________   
 

 
9b) Kan samtliga delfunktioner nås via en yttre entré ?  

  
ja  /  nej  

   
  om nej 
   
             Redovisa förhållandet: 

 
_______________________________  
   
______________________________   

 
_______________________________   

  
  
9c) Ange antal våningsplan som FC omfattar 
 
 Antal våningsplan 
 

 
 
    

Delfunktioner på respektive våningsplan 
 

1.     
   
2.     
   
3.      
 
 
9d )  i övrigt förekommer följande lokaler inom FC - skriv ”eget”, 
”delas” eller ”saknas” i rutorna för respektive delfunktion i tabellen: 
. 
Delfunktion Mottagnings-/ 

verksamhetsrum: 
Eget / delas / saknas  

Kontorsrum:  
Eget / delas / saknas 

Fika- / Lunchrum 
(personal)  
Eget / delas / saknas 

BVC    
MVC    
Soc    
ÖF    
Övrig    
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Ev kommentar/komplettering kring FC lokaler: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  
  
1100..  SSaammvveerrkkaannssaavvttaall Finns samverkansavtal mellan inblandade huvudmän vid FC ? 
 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 
  ja   /   nej  Finns ej men är under framtagande 
 
 

     om ja 
 
                   
 Gäller för perioden: 
 
 _______________________________ 
   

OBS Bifoga kopia på avtalet  
 
Ev kommentar/komplettering 
 
 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 ____________________________________________________________________________ 
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1111aa..  LLeeddnniinnggssggrruupppp Finns det styr- / ledningsgrupp för FC ? 
 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 

    Gemensam för hela FC ?           För vissa delfunktioner vid FC ? 
            
           ja  /  nej                            ja  /  nej                               
 

     om ja eller nej                               om ja  
        

        
 Om ja Beskriv sammansättning, funktion och mandat 
   
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
  
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
11b. Hur fungerar styrningen? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 ____________________________________________________________________________ 
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1122..  SSaammoorrddnniinnggss--  
            ffuunnkkttiioonn Finns samordningsfunktion, teamledare el dylikt vid FC ? (Ringa in 

gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
        
 Gemensam för hela FC ?             För vissa delfunktioner vid FC ? 
 
 ja  /  nej                              ja  /  nej 
 

   om ja 
 

                                    
        För vilka delfunktioner ? 

  
 _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
Om ja (gemensam eller för vissa) – innebär samordningsfunktionen också 
en chefsfunktion vid FC?    
 
 ja  / nej 

 
    
 
 
Om ja – Beskriv chefsfunktionens ansvarsområden (personal, ekonomi, 
verksamhet mm )  

 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
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1133..  MMåållddookkuummeenntt Finns långsiktigt (flerårigt) mål-/inriktningsdokument för FC ? 
  (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 

Gemensamt för hela FC ?          För vissa delfunktioner vid FC ? 
            
          ja  /  nej       ja  /  nej                             
   

     om ja                             om ja 
 
 
sedan år:    sedan år: 
_____________________       _____________________      
 

   om ja  
        

                                                                              
   Gäller vilka delfunktioner ? 
 

 _______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________
  

OBS Bifoga aktuellt måldokument 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  
1144..    FFöörräällddrraa--      

    uuttbbiillddnniinngg   Bedriver FC föräldrautbildning ? 
 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor)  
  

  ja  /  nej  
             

      om ja – svara på nedanstående följdfråga  
                   

   
Är föräldragrupperna  
samma före och efter förlossningen ? 
 
  ja  /  nej  
 
       om ja eller nej - svara på nedanstående följdfråga 
 
Beskriv kort innehåll i föräldrautbildning samt ange medverkande 
funktioner/verksamheter – bifoga ev. befintlig info som bilaga. 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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1144..  IInntteeggrreerraadd    
            ggrruuppppvveerrkkssaammhheett Ange antal olika gruppverksamheter per vecka vid FC där minst två 

delfunktioner inom FC medverkar samtidigt  
(Obs!  räkna även den ”vanliga” öppna förskoleverksamheten om den helt eller i 
delar innefattar flera delfunktioner från FC) 
 

  
  st grupper 
  

Redovisa nedan vilka kombinationer av delfunktioner som förekommer i de olika 
gruppverksamheterna vid FC 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

15. Nya insatser Erbjuds målgruppen nya insatser (som inte utfördes innan familjecentraler 
startades och som troligtvis inte hade utförs ifall familjecentraler ej startat)  
  
 ja  /  nej  
 

 
 

om ja Ge exempel på nya insatser.  
 

______________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________  
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1166..  PPeerrssoonnaallmmöötteenn  
Förekommer gemensamma personalmöten vid FC  ? 

   (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor)  
  

              Gemensamma för hela FC ?                     För vissa delfunktioner vid FC ? 
            

 ja   /  nej                        ja   /  nej                 
 
       om ja      om ja 

 
             
Hur ofta  ?                       För vilka delfunktioner ? 
 
__________________  _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________

  
       Hur ofta? 
   __________________ 
 
Om ja, gemensamt eller för vissa, beskriv kort typiska frågor vid mötena  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
Förekommer……… vid personalmötena 
 
Dagordning   Ja Nej Oregelbundet 
 
Minnesanteckningar  Ja Nej Oregelbundet 
 
 
Ev kommentar/komplettering 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

1177..  ÖÖvvrriigg  ggeemmeennssaamm   
ppllaanneerriinnggssttiidd  Förekommer annan gemensam planeringstid vid FC ? 
  (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor)  

  
              

Gemensam för hela FC ?                        För vissa delfunktioner vid FC ? 
            

 ja   /  nej                        ja   /  nej                 
 
       om ja      om ja 
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   För vilka delfunktioner ? 
tim/v alt  tim/mån (ca)  (redovisa alla olika kombinationer 
   av delfunktioner som planerar ihop) 
__________________  t ex MVC+ BVC eller ÖF + Soc) 
 
   _______________________________ 

 
_______________________________ 

  
_______________________________

  
 

       tim/v alt  tim/mån (ca) 
 
   __________________ 
    
   __________________ 
 
 
Om ja, gemensam eller för vissa, beskriv denna planeringstid närmare –
innehåll, formalisering, regelbundenhet m m  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
1188aa..  UUttvveecckklliinngg  aavv ssaammvveerrkkaann     

- sppeecciiffiikkaa  iinnssaattsseerr  Förekommer specifika insatser för utveckling av samverkan mellan -
   delfunktionerna på FC (gemensam utbildning, teambuilding m m) ? 

 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 

                                                                                             
Gemensamt för hela FC ?         För vissa delfunktioner vid FC ? 

            
           ja  /  nej       ja  /  nej                              

 
   om ja                                   om ja  

        
                                                                              

Hur ofta  ?   För vilka delfunktioner ? 
 
__________________  _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________

  
       Hur ofta  ? 

  
 __________________ 
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Om ja, gemensamt eller för vissa, beskriv insatserna närmare –syfte, 
innehåll, omfattning mm (Använd även baksidan om behov finns) 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

1188bb..    BBeesskkrriivv  ssaammaarrbbeetteett  ––  hhuurr  ffuunnggeerraarr  ddeett??  VViillkkaa  hhiinnddeerr  oocchh  mmööjjlliigghheetteerr  ffiinnnnss  
fföörr  ssaammaarrbbeetteett..    
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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1199..    MMåållddiisskkuussssiioonn        Förekommer planerade och strukturerade måldiskussioner vid FC ? 

 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
  

   Gemensamt för hela FC ?           För vissa delfunktioner vid FC ? 
            
                                       ja  /  nej       ja  /  nej                               

                 
      om ja                     om ja 

        
        

                                               Hur ofta  ?   För vilka delfunktioner ? 
 
__________________  _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________  

 
 
   Hur ofta  ? 
 

    __________________ 
 
 
 
Om ja, gemensamt eller för vissa, beskriv diskussionerna närmare 
(hur ofta, hur tas idéerna omhand m m) 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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2200..    VVäärrddeeggrruunndd Förekommer planerade och strukturerade diskussioner kring 
värdegrund eller liknande på FC ? (Ringa in gällande alternativ samt svara 
på övriga frågor) 

                                    
Gemensamt för hela FC ?           För vissa delfunktioner vid FC ? 

            
          ja  /  nej             ja  /  nej                               

 
   om ja                  om ja 

        
                                           

Hur ofta  ?   För vilka delfunktioner ? 
 
__________________  _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________  

 
 
   Hur ofta  ? 
 

    __________________ 
 
Om ja, gemensamt eller för vissa, beskriv diskussionerna närmare 
(hur ofta, hur tas idéerna omhand m m) 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2211..      ÅÅrrlliigg    
                vveerrkkssaammhheettssppllaann Finns årligt uppdaterad verksamhetsplan för FC ? 

(Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
    

    Gemensam för hela FC ?           För vissa delfunktioner vid FC ? 
            
           ja   /  nej       ja  /  nej                               

     
            om ja 

        
        

   För vilka delfunktioner ? 
 
   _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________  

 
Verksamhetsplanen omfattar (sätt kryss om):  
mätbara mål    
delmål                   

Bifoga aktuell plan/planer 
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2222..  ÅÅrrlliigg  vveerrkkssaammhheettss--  
uuppppfföölljjnniinngg Förekommer årlig gemensam analys/diskussion av måluppfyllelse 

gällande: (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 
a) FC Verksamheten ?      b) Delfunktionernas samverkan ? 
        
 ja  /  nej                        ja  / nej 

 
 
 

För vilka delfunktioner ? 
  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

   
Om ja beskriv analys/diskussionerna närmare 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
  
2233..  VVeerrkkssaammhheettss--  
      bbeerräätttteellssee Skrivs årsvis verksamhetsberättelse för FC ? 
 (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
  
 Gemensam för hela FC ?            För enskilda delfunktioner vid FC ? 
 
 ja  /  nej                                 ja  /  nej 
 

     om ja                   om ja 
 
                                   

Bifoga senaste verks. berättelse         Bifoga senaste verks. berättelse/-er 
 
 

Ev kommentar/komplettering 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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2244..  BBrruukkaarrrråådd    Finns brukarråd (representanter från familjer) som 
regelbundet har möten med personal vid FC  ? (Ringa in  
gällande alternativ samt svara på övriga frågor)  

 
Ja   /   Nej  Finns ej, men planeras 
 
 
 
Om ja: Beskriv verksamheten med brukarråd  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2255..  VVeecckkoo--  //ddaaggbbookk Förs vecko- eller dagbok vid FC ? 

(Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor)  
 

 Gemensam för hela FC             För vissa funktioner vid FC 
 
  ja  /  nej                               ja  /  nej 
 

    om ja 
 
                                    

        För vilka funktioner ? 
 
  

 _______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

OBS  Bifoga utdrag/exempel från vecko- eller dagbok 
 
Ev kommentar/komplettering 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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2266aa..  UUttvväärrddeerriinngg Är FC utvärderad ? 
(Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 
 

        Hela FC    Vissa funktion/er vid FC 
                 
 ja  /  nej    ja  / nej  
 
                 
                                                                                                  om ja 

Vilka funktioner ? 
                          om ja    

    _______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

   Omfattar utvärderingen  
 
 
 
  

 Verksamheten ? Samverkan mellan delfunktionerna ? 
 

        ja  /  nej                       ja  /  nej 
 
 
 
  

Utvärdering initierad av  
    år 
 ________________________________________________________ 
  

Bifoga eventuell utvärdering  
 
 

26b.  Har ni några andra lokala uppföljningar på er verksamhet?  
 
  ja  /  nej 

 
    om ja 

 
 
 

För vilka funktioner?  _______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
Bifoga eventuell uppföljning  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  
2277..  UUppppfföölljjnniinngg      

bbrruukkaarrnnaa Görs (utöver ev. utvärdering) regelbunden uppföljningsenkät ställd 
till besökarna ? (Ringa in gällande alternativ samt svara på övriga frågor) 

 
   ja  /  nej 

 
    om ja 
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                       Beskriv innehåll, insamlingsfrekvens mm – bifoga exempel på enkät 
 
 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

 
 
 
2288..  UUppppggiiffttsslläämmnnaarrnnaa Uppgifterna i detta formuläret lämnades av: 

Datum, namn, titel, tel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBS ! Glöm inte att bifoga samtliga aktuella bilagor enligt enkätens delfrågor 
 

 
          Tack för er medverkan ! 
 

Kompletterande upplysningar / kommentarer 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Bilaga4 
 

 
E N K Ä T  

 
UPPFÖLJNING AV FAMILJECENTRALERNA I  

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2009 
 
 

Vi vill gärna veta vad Du som besökare tycker om verksamheten på Familjecentralen!  
 
Främst har vi fokuserat oss på dina upplevelser av tillgänglighet och om Ni får träffa samma personal. 
 
Din medverkan är frivillig men dina synpunkter är mycket värdefulla för oss och dem kommer 
att användas till att utveckla och om möjligt förbättra vår verksamhet på Familjecentralen.  
 
Enkäten är anonym och alla former av igenkännande i enkäten kommer att tas bort. 
 
Du ska försöka att besvara enkäten direkt efter Ditt besök hos någon av oss på familjecentralen. Ditt 
enkätsvar kan Du lägga i den brevlåda som finns på plats för ändamålet eller lämna in i receptionen.  
 
Vid frågor kontakta oss gärna!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
 
Johanna Häggberg 
Folkhälsoplanerare 
PrimärvårdsCentrum 
060-18 18 26 
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Allmänna frågor om Dig och Din familj  
 
1. Jag är född 19…………. 
 
2. Vem är du som besvarar detta formulär?  
� Mamma   
� Pappa  
� Annan  
Om annan, vem?……………………………………………..  
 
3.  Nationalitet  
� Svensk  
� Övriga Norden  
� Övriga Europa  
� Utomeuropeisk  
 
4. Vilket civilstånd har du?  
� Gift/sambo  
� Ensamstående  
� övrigt, vad …………………………………….. 
 
5. Vilken är den högsta utbildningen du har? 
Om du studerar kryssa i den utbildning du går. Sätt bara ett kryss. 
� Folkskola eller grundskola 
� Realskola eller flickskola 
� 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 
� 3-4-årigt gymnasium 
� Universitet eller högskola. 2,5 år eller kortare (mindre än 120p) 
� Universitet eller högskola. 3 år eller längre (120p eller mer) 
� Annan utbildning, vilken? ……………………………………. 
 
6. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Är du föräldraledig så fyll även i vad du gör när du inte är det! 
� Yrkesarbetar _______________% av heltid 
� Tjänstledig eller föräldraledig 
� Studerar, praktiserar 
� Arbetsmarknadsåtgärd 
� Arbetslös 
� Ålderspensionär 
� Förtidspensionerad, sjukpensionerad 
� Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 
� Sköter eget hushåll 
� Annat, vad? ……………………………………. 
 
7a. Hur många barn har du ……… 
 
7b. Vilken ålder har ditt/dina barn?  
………………år  
………………år  
………………år  
………………år  
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Frågor om Familjecentralen 
8. I dag har jag besökt någon av följande verksamhet/er 
� Mödravårdscentralen/Barnmorskan  
� Barnavårdscentralen  
� Öppna förskolan  
� Socialtjänsten  
� Barn- och hälsopsykolog  
� Cellprovtagning/Mödravårdscentralen/Barnmorskan  
� Annan  
Om annan, vad?……………………………………………..  
 
Öppettider 
9. Hur upplever du öppet tiderna för den verksamhet du besökte? 
� Mycket bra  
� Bra  
� Dåligt  
� Mycket dåligt  
� Vet ej/minns ej  
 
Väntetider 
10. När jag besökte familjecentralen fick jag vänta? 
� Mycket lång tid  
� Ganska lång tid  
� Ganska kort tid  
� Mycket kort tid  
� Jag/vi blev kallad  
 
Telefontider 
11a. Vad tycker du om telefontiderna till familjecentralen? 
� Mycket bra  
� Bra  
� Dåligt  
� Mycket dåligt  
� Inte aktuellt 
 
11b. Vilken verksamhet gäller det? …………………………………………….. 
 
 
12a. Brukar det gå bra att komma fram på telefon till familjecentralen? 
� Mycket bra  
� Bra  
� Dåligt  
� Mycket dåligt  
� Inte aktuellt 
 
12b. Vilken verksamhet gäller det? …………………………………………….. 
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Besöket 
13a. Tycker du att du får tillräckligt med tid vid besöket?  
� Ja, alltid  
� Ja, ibland  
� Nej, i allmänhet inte  
� Nej, aldrig  
� Vet ej  
 
13b. Vilken verksamhet gäller det? …………………………………………….. 
 
 Grupper 
14a. Har du erbjudits att delta i föräldragrupp via Barnavårdscentralen?  
� Ja  
� Nej  
� Vet ej  
 
14b. Hur var föräldrautbildning på Barnavårdscentralen? 
� Mycket bra  
� Bra  
� Ganska bra  
� Meningslös  
� Ingen uppfattning/ minns ej/deltog ej  
 
14c. Om du inte deltagit, vad beror det på?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
 
15a. Deltog båda föräldrarna i föräldrautbildning?  
� Ja  
� Nej  
 
15b. Om nej, varför inte?  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…….. 
 
16a. Har du utifrån dina behov blivit erbjuden att ingå i någon av de följande grupperna? 
� Svenska för invandrare 
� Adoptionsgrupp 
� ung förälder 
� Pappagrupp 
� Annan grupp 
Om annan grupp, vad?……………………………………………..   
 
16b. Om du inte har blivit erbjuden skulle du vilja delta i någon av grupperna 
� Ja  
� Nej  
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16c. Vilken grupp skulle du vilja bli erbjuden? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…….. 
 
Får träffa samma person 
 
17a. Har du träffat samma personal vid de flesta av dina besök?  
� Ja  
� Nej  
� Vet ej  
 
17b. Vilken verksamhet gäller det? …………………………………………….. 
 
17c. Om du har träffat flera skulle du vilja träffa en? 
� Ja  
� Nej, det har ingen betydelse  
 
 
Övriga synpunkter  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 
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Bilaga 5 

MEDARBETAR INTERVJU 
 

Enligt uppdrag från primärvårdsdirektören ska en utvärdering av familjecentralerna i Landstinget 
Västernorrland genomföras i början av året. Detta frågeformulär är en del av denna utvärdering. Förutom 
denna medarbetar intervjun kommer även en patient/kund enkät att genomföras på familjecentralerna samt 
en grupp intervju/enkät med medarbetarna. 
 
Detta frågeformulär vill vi att en person från varje verksamhet svarar på. 
 
Frågorna utgår från det balanserade styrkortet som har fyra perspektiv. Dessa är patient/kund, 
medarbetare/lärande, interna/externa processer och ekonomi. 
 
Ned tecknare har bokat tid med dig den ____________________ 
 
Intervjun kommer att göras per telefon och spelas in. Därför skulle det vara bra om Du kan sitta avskilt för att 
inte bli störd och kunna prata fritt.  
 
Efter att utvärderingen är klar kommer dessa samtal att raderas. Ingen förutom utvärderaren lyssnar på 
intervjun, medan utskrifterna kan delas med utvärderingsgruppen. 
 
Dina synpunkter är mycket värdefulla för utvärderingen och utvecklingen av Familjecentralen.  
 
Vid frågor kontakta mig gärna!  
 
Tack för Din/Er medverkan!  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Johanna Häggberg   
Folkhälsoplanerare 
PrimärvårdsCenturm  
tel: 060-18 18 26 
mobil 0705-19 25 24 
johanna.haggberg@lvn.se
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Bakgrundsinformation 
 
Vem är din huvudman? 
 
Inom vilken verksamhet arbetar du i? 
 
Hur kommer det sig att du arbetar på familjecentralen? 
 
Vad har du för förväntningar på dig från din huvudman? 
 
Hur upplever Du din arbetsplats? 
 
Medarbetarna/lärande  
 
På vilket sätt har organisationsformen påverkat din yrkesutövning? 
 
Finns det aktiviteter på familjecentralen som du idag gör men inte har gjort innan? 
 
Hur upplever du resursanvändningen vid familjecentralen? 

 
Upplever du att du har stärkt ditt samarbete med någon verksamhet? 
 
Upplever du att arbetet på en familjecentral har gett ett mervärde?  
 
Upplever du att samarbetet tar extra tid? 
 
Hur gör du för att hålla dig uppdaterad på utvecklingen av konceptet familjecentraler nationellt? 
 
Hur ser verksamheternas arbete ut på er familjecentral? 
 
Hur ser du på anmälningsskyldighet som verksamheterna har mot socialtjänsten? 
 
Interna/externa processer 
 
Vilken arbetssätt arbetar ni främst med i din verksamhet? 
 
Patient/kund 
 
Görs några extra insatser för att fånga upp de som inte kommer till öppna förskolan? 
 
Upplever Du att föräldrarna förstår att ni kan hjälpa till med att vägleda dom till andra verksamheter som finns 
på familjecentralen.?  
 
Nämn en framtångsfaktor att arbeta inom en familjecentral.  
 
Nämn ett hinder med att arbeta inom en familjecentral.  
 
Övriga kommentarer?  



Bilaga 6 

KAFO  
 
Svaren från gruppenkäten fördes in i matrisen ner till. Svaren värderades och fick ett plus, minus eller nolla. Plus var det ideala förhållandet och 
minus det minst gynnsamma förhållandet och noll ett tillfredställande men inte idealiskt förhållande. 
 
Exempel på tolkningsnycklar: 
Sam lokalisering  Mål dokument  Ledningsgrupp  Samverk. avtal  Samord.nings-

funktion  
Utvärdering(alla 
funktioner 
samverkan+ 
verksamhet)  

+ = om 1 entré -= 
om flera  

+ = om för alla 0 = 
om för vissa -= om 
inte  

+ = om repr från alla 
huvudmän 0 = om 
vissa huvudmän -= om 
inte  

+ = om repr från alla 
huvudmän 0 = om 
vissa huvudmän -= om 
inte  

+ = om för alla 0 = om 
för vissa -= om inte  

+ = om samtliga 
funktioner -= om 
inte  
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A. Huvudmän - samordning  

FAMILJECENTRAL  Startad  Sam 
lokalisering(Långsiktighet)  

Mål dokument  Lednings-
grupp  

Samverk. 
avtal  

Samordn.-
funktion  

Utvärdering(alla 
funktioner 
samverkan+ 
verksamhet)  

Barnbacken 2002, 
september + + + + - - 

Gilleberget 2005, mars + + + + + + 
Härnösand 2001,  maj + + + + + + 
 
Sam lokalisering  Mål dokument  Ledningsgrupp  Samverk. avtal  Samord.nings-

funktion  
Utvärdering(alla 
funktioner 
samverkan+ 
verksamhet)  

+ = om 1 entré -= 
om flera  

+ = om för alla 0 = 
om för vissa -= om 
inte  

+ = om repr från alla 
huvudmän 0 = om 
vissa huvudmän -= om 
inte  

+ = om repr från alla 
huvudmän 0 = om 
vissa huvudmän -= om 
inte  

+ = om för alla 0 = om 
för vissa -= om inte  

+ = om samtliga 
funktioner -= om 
inte  

 
Innehåller 18 celler och 16 har plustecken detta motsvarar 88 %
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B. Delfunktioners bemanning  

Familjecentral  BVC  MVC  Social-tjänst/  Öppen förskola Övrigt 

Barnbacken + + 0 + + 
Gilleberget + + - + 0 
Härnösand + + + + + 
 
BVC  MVC  Social-tjänst/  Öppen förskola  

+ = i stort sett daglig bemanning 
0 =  om funktionen finns -= om 
ej finns  

+ = i stort sett daglig bemanning 
0 =  om funktionen finns -= om 
ej finns  

+ = i stort sett daglig bemanning 0 =  
om funktionen finns -= om ej finns  

+ = i stort sett daglig bemanning 0 =  
om funktionen finns -= om ej finns  

 
Innehåller 15 celler och 12 har plustecken detta motsvarar 80 % och två 0 som motsvarar 13 %
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C. Planering och uppföljning av FC verksamheten  

Familjecentral   Sam 
lokalisering 
(Närhet 
personal)  

Gemensamma 
personalmöten 

Samverkans 
- utveckling 
personal  

Mål 
dokument 

Mål-
diskussioner 

Värdegrunds- 
diskussioner  

Årlig 
verksamhets-
plan  

Årlig 
verksamhets-
uppföljning  

Årlig 
verksamhets-
berättelse  

Samord.nings 
- funktion  

Utvärdering 
(Kring 
samarbete)  

Barnbacken + + 0 + + 0 - - 0 - - 
Gilleberget + + + + + + - - - + + 
Härnösand + + + + + 0 - + + + + 
 
Samlokal-
isering  

Gemensamma 
personal-
möten  

Sam-
verkans- 
utveckling 
personal  

Mål 
dokument  

Mål 
diskussioner 

Värdegrunds- 
diskussioner  

Årlig 
verksamhets- 
plan  

Årlig 
verksamhets-
uppföljning  

Årlig 
verksamhets-
berättelse  

Samordnings-
funktion  

Utvärdering  

+ = om 1 
entré -= 
om flera  

+ = med alla 
funktioner 0 = 
med vissa 
funktioner -= 
om inte  

+ =om för 
alla 
kontinuerl.   
0 =om ngn 
mån -= om 
inte  

+ = om för 
alla 0 = om 
för vissa -= 
om inte  

+ = om för 
alla samt 
regelbundet   
0 = om för 
vissa / oregel-
bundet -= om 
inte  

+ = om för alla 
samt 
regelbundet   
0 = om för 
vissa / oregel-
bundet -= om 
inte  

+ = om för alla 
0 = om för 
vissa -= om 
inte  

+ = om för alla 
0 = om för 
vissa -= om 
inte  

+ = om för alla 
0 = om för 
vissa -= om 
inte  

+ = om för alla 
0 = om för 
vissa -= om 
inte  

+ = om för 
alla 0 = om 
för vissa -= 
om inte  

 
Innehåller 33 celler och 20 har plustecken detta motsvarar 60 % och fyra 0 som motsvarar 12 %
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D. Samarbete i verksamheten  

Familjecentral    Sam lokalisering 
(Tillgängligh et)  

Föräldra Utbildning (F.U)  Integr gruppv  Vecko/ dagbok  Uppföljning  brukarna  Utvärdering 
(Verksamhet)  

Barnbacken + + + - - - 
Gilleberget + + + - - + 
Härnösand + + + - + + 
 
Figur 11. Samarbete I verksamheten  
Sam lokalisering  Föräldra Utbildning 

(F.U)  
Integr gruppv  Vecko/ dagbok  Uppföljning  

brukarna  
Utvärdering 
(Verksamhet)  

+ = om 1 entré -= 
om flera  

+ = om samma 
grupper före och efter 
förlsn. 0 = om finns -= 
om inte  

+  = om någon grupp    
omfattar både lt    och 
kom. Inslag 0 = om 
finns -= om inte el 
mkt  begränsat  

+ = om för alla 0 = om 
för vissa -= om inte  

+ = ja -= nej  + = om för alla 0 = om 
för vissa -= om inte  

 
Innehåller 18 celler och 12 har plustecken detta motsvarar 66 % och sex 0 som motsvarar 33 %
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1 Samordning a. 88 %  
b. 80 % + 13 % = 93 % 
 
 
 

2 Samarbete    c. 60 % + 12 % = 72 % 
d. 66 % + 33 % = 99 % 
 
 
 

1 Samordning 88 + 93 = 181  181/2 = 90,5 
 

2 Samarbete 72 + 99 = 171  171/2 = 85,5 
 
 
(Samordning) 90,5 + (Samarbete) 85, 5 = Samverkan 176 
 
Uträckningen visar att summan för samverkan blev 176 som kan jämföras med Gävleborg som hade 172,5 och Sörmland på 110. Summan i sig 
kan vara svår att jämföra då förutsättningarna av familjecentral kan se olika ut och att både Gävleborg och Sörmland hade fler familjecentraler än 
Västernorrland. Om summan sedan blev ett högt eller lågt värde går det bara att spekulera i. detta värde blir mer ett referensvärde som 
familjecentralerna kan ha för att utmana sig själva för att förbättra resultatet och där med samordningen och samarbetet i verksamheterna för att nå 
samverkan. En slutsats som går att dra var att både samordningen och samarbetet har mer än 50 procents tillfredställelse. För uträckningen och 
matrisen se bilaga 6.
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Block 1 – Funktioner och bemanning  

Observera att redovisningen i dessa grundmatriser inte följer samma ordning som återfinns i matriserna med tolkningsnyckel. 

FC  Startad  Upptagnings-
område  

BVC  MVC  Social-sekreterare/ Öppen 
förskola  

Övriga fasta 
aktörer  

Sporadiska aktörer  Kommentar Aktörer och 
bemanning  

Barnbacken 2002 
sep 

 2 
32 och 24 th 

3 
20,5th 
40th 
30th 
+ 25 sjuksöt 

1  
20 th 

2 
40th 
30th 

1 psykolog 
40 th 

Vuxenskolan 4 cirklar 
Barn biblo 4 ggr 
NTF 4 ggr 
Tandhygnist ? 
Specialpedagog, hb? 
Vuxenpsyk? 
Försäkringskassan? 
 

 

Gilleberget 2005 
mars 

Skönsberg 
Bosvedjan 
 

2 
40th 
36 th 

1 
40th 

Finns ingen 2 
20th 
20th 

 Tandhyg 12/år 
ABF+rk 38/25 / år 
NTF 10/år 
BHV psykolog 10/år 
Socialtjänst 10/år 
Pappautbildare 8/år 

 

Härnösand 2001 
maj 

Härnösands 
kommun 

4 
distriktssköterskor 
Á40 th/v 
160/v 

3 
barnmorskor 
2-40 
1-32 
118/v 

4 socialsekreterare 
À 40 th 
För hela h-sand 0-
18 år 

2 
förskolelärare 
36,30 th/v 
33/th 

1 Psykolog 
32th/v 

Tandhy 30ggr/år 
NTF 6 ggr/ år 
Försäkringskassan 
2/år 
Pappagruppsledare 
36/år 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Block 2 Verksamhet och samverkan  
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FC  Sam 
lokalisering  

Föräldra 
Utbildning 
(F.U)  

Integr gruppv  Gemensamma 
personalmöten  

Samverkans- 
utveckling 
personal  

Mål dokument  Måldiskussioner  Värdegrunds- 
diskussioner  

Kommentar 
Verksamhet och 
samverkan  

Barnbacken En entré 
En våning 

Ja samma 
grupper från 
MVC-BVC 

1  Ja,  
1/mån husmöten 
2/år plan dag 
 
Varje verksamhet 
Från 1/v-1/mån 

Nej, 
Ja på vissa 
delfunktioner 
Alkoholutb 
MI 
EPDS 
1-2/år 

Ja, 2002 Ja vid behov eller 
1/år 
 
Ja vid de olika 
delfunktionerna 
genom styrkortet 
och 
basprogrammet. 

Nej 
 
Ja vid alla 
delfunktionerna. 

 

Gilleberget En entré 
En våning 

Ja samma 
grupper från 
MVC-BVC  

2 Ja personalmöten 1 
mån 

Ja 1/mån Ja 2005 Ja en gång Ja 1/mån  

Härnösand En entre två 
våningssplan 

Ja samma 
grupper från 
MVC-BVC  

5 st grupper/v 
Där minst 2-3 
verksmheter är 
med.  
  

Ja Husmöten 1/mån  
pågång, samverkan, 
köksansvarig  
övrig planering för de 
olika grupperna, 
insperaionsdag, 
samordningsgruppen 

Ja, ffff 
konferens 
2dag/år 
Nätverksträff 
2dag/år 

Ja, 2001 Ja  Nej gemensamt 
men det görs i 
varje delfunktion 
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Block 3 Planering, styrning och uppföljning  

FC  Årlig 
verksamhets-
plan  

Årlig verksamhets-
uppföljning  

Årlig 
verksamhets-
berättelse  

Ledningsgrupp Samord.nings- 
funktion  

Samverk. 
avtal  

Vecko/ dagbok  Utvärdering  Uppföljning  
brukarna  

Kommentar 
Planering, 
styrning 
och 
uppföljning  

Barnbacken Nej 
 
Ja vid varje 
delfunktion  

Nej  Nej 
Ja på 
delfunktionerna 
öppna 
förskolan.bvc,MVC 
och psykolog 

Ja  Nej  Ja, 
tillsvidare 

Nej  Nej  
Görs statistik 
på besökare 
 
 

Nej   

Gilleberget Nej  Nej  Nej  Ja Ja samordnare 
Nej för 
chefsfunktion. 

Ja, 
20080101-
20100123 

Nej  Ja 
Före start 
BVC mätning 
2008 

Nej ide låda  

Härnösand Nej.  Ja genom 
delfunktionen 
samordningsgruppen 

Ja. Samt för 
delfunktionerna öp 
och kompassen 

Ja, Ja, en 
samordningsgrupp 
med en rep från 
varje verksamhet 

Ja, 2001 Nej men i 
delfunktionen 
samordningsgruppen 

Ja för hela 
verksamheten 
samt för 
delfunktionerna 
BVC och MVC 
– 2008 
Lokala utv 
föräldragrupper, 
babymassage o 
kompassen 

ja  

 
 




