Örebro den 22 mars 2017

Interpellation
Till
Andreas Svahn

Angående BVCs hembesök
Det mesta är nytt och annorlunda och det är mycket som ska fungera när man är ny som förälder och
kommer hem med sitt barn. De flesta nyblivna föräldrar känner sig lite ovana och osäkra i sin
föräldraroll och i samspelet med barnet. Att en BVC-sköterska möter familjen i hemmet så att man
kan få vägledning är som regel uppskattat.
I Region Örebro läns krav och kvalitetsbok som beslutades om i regionstyrelsen 2016-12-13 står att
läsa: ”Alla nyblivna föräldrar skall erbjudas ett Hembesök inom 7 dagar efter hemkomsten från
BB/neonatalavdelning eller familjens kontakt med primärvårdsbarnmorska. Ytterligare ett hembesök
skall erbjudas till alla familjer när barnet är åtta månader.”
Vid dessa besök har även BVC-personalen möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur
barnet/barnen har det i sin hemmiljö och med god förståelse för familjens situation kan råd och stöd
utformas utifrån familjens och det enskilda barnets behov. Hembesök ger även möjligheter att
upptäcka barn som riskerar att fara illa.
Dessa hembesök är oftast uppskattade och bland annat så undersöks barnet, man pratar om
barnsäkerhet med föräldrarna och tittar på säkerheten för barnet i hemmet. Föräldrarna har möjlighet
att ställa frågor och man tar upp levnadsvanor, hälsosamtal, pratar om barn och rökning/alkohol och
mycket mer.
Enligt uppgift gör inte längre BVC några hembesök i Vivalla på grund av hot och våld mot BVCpersonalen. Ur jämlikhetssynpunkt är detta mycket illa, ur barnperspektivet är det ännu värre.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:





Gör BVC några hembesök i Vivalla?
Om inte, vad gör man för att lösa situationen?
Om hembesök görs, vad har man gjort för att lösa situationen och vad ska man göra för att
situationen inte uppstår igen?
Vilket arbete gör man för att personalen ska känna sig trygga när de utför sitt arbete?

För Sverigedemokraterna
Elin Jensen

