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Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten? 

Se även bildspel.  

Saluts hälsoformulär och 3-årsenkät är i första hand samtalsunderlag, i andra hand används de för 

verksamhetsutveckling av MHV och BHV och i tredje hand för forskning (under förutsättning att det 

finns ett etikgodkännande och externa forskningsanslag). De är en del av den ordinarie verksamheten 

och har bidragit till en stor kvalitetshöjning av MHV och BHV.  

Oavsett om föräldern tackar ja eller nej (ca 5%) till forskning är det viktigt att ni samlar i dem för att 

få tillförlitliga svar och en tydlig bild hur hälsan ser ut och utvecklas över tid hos föräldrar och barn. 

Det är jätteviktigt att ni som personal kommunicerar det till alla föräldrar! 

Vad gäller frågan om personnummer så är det viktigt att påminna om det! Det är vår enda chans att 

få veta könet på den som fyllt i när vi sammanställer data och möjliggör att para ihop föräldrarna 

med varandra och med barnet. I den gravidas hälsoformulär ber vi om partnerns födelsenummer 

också, för att detta ska vara möjligt. Självklart kan det finnas skäl till att någon inte vill röja sin 

identitet och kan därför lämna in enkät utan dessa uppgifter.  

På webbadressen: www.regionvasterbotten.se/salutdata kan du eller de blivande föräldrarna se svar 

på en del av frågorna ur Hälsoformulären över tid, fördelat på kön och med möjlighet att välja länsdel 

och utbildningsnivå.  

Det har framkommit många önskemål om att digitalisera enkäterna, vilket vi hoppas på och är vår 

ambition. Detta är anmält som ett ärende internt sedan tidigare – tyvärr ser det ut att ta tid. 

Det finns också önskemål om att enkäterna bör finnas på fler språk. Idag kan ni beställa engelska 

versioner via: salut@regionvasterbotten.se. Det finns också äldre versioner av hälsoformulären på 

serbiska, arabiska och persiska som kan beställas via samma e-postadress. De är tyvärr väldigt lite 

efterfrågade och kan vara svårtolkade. Under 10 års tid så har färre än 100 enkäter av dessa 

versioner samlats in.  

Det finns tendenser till att svarsfrekvensen till enkäterna går ner. Vi är tacksamma för de tankar som 

kommit in som kan bidra till att den höjs igen!  Vi har också förståelse för att ni i personalen upplever 

en pressad arbetssituation och att en del av föräldrarna har en ansträngd livssituation. Det är viktigt 

med era påminnelser och att föräldrarna känner att det är meningsfullt att fylla i för ett givande 

samtal efteråt.  
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Dialog: Våld i nära relationer. Nedgång av ja-svar i enkäterna – vad beror den på? 

Utkast av svar: Ensamstående svarar i högre grad ja på frågor om våld. Möjliga orsaker till detta: Om 

man bor ihop med den andra föräldern så vågar man inte svara ja. Våldet kan ha pågått under lång 

tid, normaliserats. Om enkäten skickas hem så kan en kontrollerande partner göra att kvinnan svarar 

nekande på frågan. Partnern följer med vid besöket hos MHV.  Fler kvinnor anmäler våld, men inte 

fler som anmäler våld i nära relationer. De som inte svarar på frågan, är det de som skulle svarat ja? 

Viktigt att frågan ställs även vid samtalet. Ett nej kan bli ett ja vid ett samtal.  

Webbutbildning och material kring våld för personal inom Region Västerbotten: 

http://www.larandelandsting.se/enrol/index.php?id=252 

Våga fråga kort: https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Våga%20fråga%20kort.pdf 

Korten kan beställas via: salut@regionvasterbotten.se 

Dialog: Den sviktande svarsfrekvensen på hälsoformulär för blivande föräldrar och 3-årsenkäten –

Vad beror den på? 

Utkast av svar: Enkättrötthet. Enkäten glöms hemma/pappersenkät kanske är svårare att komma 
ihåg. ”App-generationen”. Väntar sig digitala hälsoformulär. En del har redan vid en tidigare 
graviditet fyllt i den och tycker att det är nog. Språksvårigheter. Alla verksamheter har fullt upp. 
Hinner de verkligen lyfta vikten av att denna enkät fylls i? Fler och fler arbetsuppgifter tillkommer 
hela tiden. 
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