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2 Introduktion
Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri barnhälsovård (BHV). Verksamheten är universell,
frivillig och når i stort sett alla barn 0-5 år. Under 2018 var 14 506 barn inskrivna inom BHV i
Kronobergs län varav 2323 var födda 2018. Enligt befolkningsregistret finns det 2299 barn födda
2018 i Kronobergs län. Några barn kan vara folkbokförda i angränsande län och gå på BVC
(barnavårdscentral) i Kronoberg eller tvärtom. Siffrorna talar för en hög täckningsgrad. Totalt
genomfördes 64 428 besök på länets barnavårdscentraler.
Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård från 2014 ger övergripande beskrivningar och ramar för
BHV:s verksamhet. Rikshandboken, som är den nationella metodboken för barnhälsovård, ger
konkreta råd för arbetets utförande. På Region Kronobergs vårdgivarwebb finns BHV i
Kronobergs egen hemsida med lokal information för att ytterligare stärka en jämlik barnhälsovård
i hela Kronoberg. http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barnoch-unga/barnhalsovard/
Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. I
Socialstyrelsens vägledning beskrivs att ”för att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda
insatser till alla barn och föräldrar, riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda
behov samt hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att
drabbas av ohälsa. Teamarbete där läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser
kompletterar varandra ger förutsättningar för detta. Förutom barnhälsovårdens universella del
skulle sannolikt tillgång till ett mer differentierat barnhälsovårdsprogram med riktade och
förstärkta, hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och föräldrar med ökade behov
bidra till att vi kom närmare målet en jämlik hälsa för alla barn.
Denna årsredovisning är en sammanställning av barnhälsovårdens arbete under 2018 samt några
parametrar som mäter eller påverkar barns hälsa. Statistiken grundar sig på uppgifter rapporterade
av BHV-sjuksköterskor från varje barnavårscentral i Kronoberg, uppgifter från journalsystemet
Cambio-Cosmic samt nationell offentlig statistik. Materialet är tänkt att användas i
verksamhetsuppföljning och kan vara ett stöd i den fortsatta utvecklingen av barnhälsovården.
Målet är att alla förskolebarn i Kronoberg ska erbjudas en över länet likformig, evidensbaserad
barnhälsovård av högsta möjliga kvalitet.
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3 Sammanfattning
Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri barnhälsovård (BHV). Verksamheten är frivillig och når
i stort sett alla barn 0-5 år. Under 2018 var 14 506 barn inskrivna inom BHV i Kronobergs län
varav 2323 var födda 2018. I Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård framgår vad som bör
ingå i svensk barnhälsovård och i Rikshandboken för barnhälsovård, som är en nationell digital
metodbok, beskrivs hur momenten utförs.
Barnhälsovårdens nationella program utgår från barnkonventionen som vid årsskiftet 2019-2020
blir svensk lag. Lagändringen kommer på sikt att påverka alla verksamheter som möter barn. Ett
nytt folkhälsopolitiskt mål är antaget som handlar om det tidiga livets villkor. Regeringens
bedömning är att alla barn ska ges möjlighet till en bra start i livet. Goda uppväxtvillkor som
stimulerar tidig utveckling, inlärning är centralt för att uppnå jämlik hälsa som barn och som
vuxen. I arbetet för att nå en jämlik hälsa i befolkningen är barnhälsovården en viktig aktör.
I Kronoberg ingår barnhälsovården i primärvårdens vårdval och bedrivs på varje vårdcentral. Det
finns 32 olika BVC i länet varav en tredjedel drivs av privata aktörer. Antal barn inskrivna på BVC
varierar mellan olika enheter. Den största barnavårdscentralen har 1080 barn inskrivna och den
minsta har 62 barn inskrivna.
Att arbeta med barnhälsovård har historiskt sett varit mycket attraktivt. Senaste åren ses en ökad
rörlighet hos personalen. På länets barnavårdscentraler finns just nu flera vakanta tjänster. De tre
senaste åren har c:a 25 sjuksköterskor lämnat barnhälsovården. Detta innebär att drygt 40 % av
sjuksköterskorna har mindre än tre års erfarenhet.
För att kunna erbjuda det nationella barnhälsovårdsprogrammet till alla barn från 0 år tills barnet
börjar förskoleklass, rekommenderas högst 55 nyfödda barn/år per heltidsanställd BHVsjuksköterska. Sjuksköterske- och läkarbemanning för barnhälsovården varierar i hög grad mellan
de olika barnavårdscentralerna. Några barnavårdscentraler ligger betydligt över rekommenderat
barnantal/ heltidstjänst och signalerar att det nationella barnhälsovårdsprogrammet inte längre
kan följas. Det syns en sjunkande trend både när det gäller hembesök och föräldragrupper.
Barnhälsovården har i uppdrag att erbjuda stöd till alla pappor och mammor. Mammor nås i
större utsträckning än pappor. För barnet är det viktigt att utveckla nära och trygg relation med
båda sina föräldrar. Varje förälder är viktig för sitt barns hälsa och utveckling. För att likvärdigt
bemöta och erbjuda stöd till alla föräldrar finns det från och med 2018 ett enskilt föräldrasamtal
till varje förälder i det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Andel barn som utsätts för tobaksrök har minskat något. Fortfarande skiljer det sig mycket åt
mellan kommunerna. Andel pappor som röker är tre gånger vanligare än att mammor röker. I
Lessebo kommun utsätts nästan var tredje spädbarn för passiv rökning jämfört med vart tionde
spädbarn i Växjö kommun.
Både nationellt och i Kronoberg finns en fortsatt hög vaccinationstäckning. Över 97 procent av
alla barn födda 2016 följer det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.
All personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Antalet anmälningar från
barnhälsovården i Kronoberg har stadigt ökat de senaste sju åren.
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4 Barnets rättigheter
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter finns dock redan
formulerade i Patientlagen och till del i Hälso- och sjukvårdslagen. Barnkonventionen säger att
varje barn ska behandlas med respekt, få komma till tals och att barnets bästa alltid ska komma i
första hand i alla beslut och insatser som rör dem.

FN:s Konvention om barnets rättigheter fastslår bland annat:








Artikel 2: Alla barn har lika värde och samma rättigheter
Artikel 3: Vid alla åtgärder ska barnets bästa komma i främsta
rummet
Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har
huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska
vägleda barnet då han/hon utöver sina rättigheter
Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor
som berör det
Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt
våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra
personer
Artikel 24: Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och
tillgång till hälso- och sjukvård

5 Fokus på jämlik hälsa
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har omformulerats med ett tydligare fokus på
jämlik hälsa. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som
påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Folkhälsopolitiska mål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Målområde 1. Det tidiga livets villkor innebär enligt regeringens bedömning att alla barn får en bra
start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa.
Detta är centralt för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen. Barn som har haft möjlighet
att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå
på och i förlängningen möjlighet till en bättre hälsa. Särskilt barn som växer upp i ekonomisk
utsatthet får oftare sämre hälsa som vuxna. Därför utgör det tidiga livets villkor ett särskilt
målområde.

6 Nationellt barnhälsovårdsprogram
En viktig målsättning med det nationella programmets utformning är att bidra till en jämlik och
rättvis barnhälsovård som i sin tur bidrar till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för
alla barn i Sverige. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn,
samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och
uppväxtmiljö. För att uppnå målen behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och
föräldrar och ytterligare förstärkta insatser till barn och föräldrar när det finns behov av det.
Barnhälsovården möter barn och föräldrar med olika behov, som kan se olika ut över tid.
Kunskapen om vad som påverkar barnets utveckling och hälsa har ökat och behöver beaktas i
barnhälsovårdens arbete. Syftet med programmet är att omsätta den kunskapen och ge
förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård. Det görs genom att anpassa innehållet i
varje möte utifrån barnets och förälderns situation och behov.
Barnhälsovårdsprogrammet innehåller tre delar och illustreras på Rikshandboken av en tabell med
tre kolumner i tre gröna nyanser (se bild nedan)

1. Den första kolumnen, som är ljusgrön,
beskriver insatserna som ska ges till alla
2. Den andra kolumnen, som är
mellangrön, beskriver insatser som ska
ges till alla vid behov.
3. Den tredje kolumnen beskriver
ytterligare insatser för barn och
föräldrar, till exempel remiss till annan
vårdgivare, kontakt med socialtjänst,
förskola eller Migrationsverket.
Barnhälsovården har fortsatt kontakt
med barn och föräldrar och insatser sker
med fördel i samverkan.
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7 Nationella målbeskrivningar
Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom Barnhälsovården anger att sjuksköterskor ska ha
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar för att arbeta inom barnhälsovården. BHV-sjuksköterskan är nyckelpersonen i
BHV-teamet och ska därför ha goda kunskaper om barns utveckling, hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande åtgärder samt skydds- och riskfaktorer med betydelse för barns hälsa och
utveckling. Målbeskrivning för sjuksköterskor.
I Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom barnhälsovården beskrivs att grunden för läkares
tjänstgöring på BVC är kunskaper om det normala barnets utveckling, barnaålderns sjukdomar,
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt sociala faktorers betydelse för hälsan.
Läkare som tjänstgör på BVC ska vara specialistkompetent eller ST-läkare inom allmänmedicin
eller barn- och ungdomsmedicin under handledning samt ha deltagit i introduktionsprogram eller
kurs/motsvarande utbildning och bör ha tjänstgjort minst två månader på
barnklinik/barnmottagning. Målbeskrivning för läkare.

8 Struktur, organisation och kompetens
Under 2018 var 14 506 barn inskrivna inom barnhälsovården i Kronobergs län vilket resulterade i
totalt 64 428 besök. Mellan 2004-2018 har det totala barnantalet 0-5 år, som är inskrivna i
barnhälsovården i Kronobergs län, ökat från 10 808 till 14 506.
Barnhälsovård finns på 32 vårdcentraler i Kronobergs län varav 21 offentliga och 11 privata.
Antal listade barn varierar stort. Verksamhetschef på respektive vårdcentral ansvarar för sin
barnavårdscentral. Föräldrar väljer vilken vårdcentral de vill lista sitt barn på. Om inget aktivt val
sker listas barnet automatiskt på den geografiskt närmsta vårdcentral. Barn som inte är
folkbokförda i Kronoberg kan inte lista sig på en vårdcentral, men kan enligt fritt vårdval välja
vilken BVC barnet ska tillhöra.
På c:a en tredjedel av vårdcentralerna arbetar BHV-sjuksköterskor enbart med barnhälsovård.
BHV-sjuksköterskorna träffar då ett stort antal barn och får därmed en god barnkompetens.
Sjuksköterskan kan koncentrera sin kompetensutveckling inom barnhälsovårdsområdet. På andra
vårdcentraler arbetar BHV-sjuksköterskor både med barnhälsovård och med andra
arbetsuppgifter på vårdcentralen. Kompetensutvecklingen behöver då fördelas över flera
områden, exempelvis astma, diabetes, sårvård, demens mm. Ibland kan det då vara svårt att
prioritera barnhälsovårdens kompetensutveckling vilket riskerar att leda till att BHVsjuksköterskan inte har samma möjlighet erbjuda barnhälsovård av god kvalitet som alla barn i
Sverige har rätt till.
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8.1

Organisation

I Region Kronoberg ingår barnhälsovården i grunduppdraget för primärvårdens vårdval med
ekonomisk ersättning till varje listat barn. Styrande dokument är vårdval Kronobergs
uppdragsspecifikation.
I uppdragsspecifikationen står följande:








8.2

Barnhälsovården ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter, organisationer och
övriga i barnets vård engagerade personer när barnets behov inte kan tillgodoses enbart av
vårdnadshavarnas insatser med stöd av barnhälsovården.
Barnhälsovården ska delta i Språkstegen som är ett utvecklingsarbete för att främja små
barns språkutveckling genom stimulans till att tidigt börja läsa och samspela med sitt barn.
Arbetet sker i samverkan med logopeder och bibliotekspersonal.
http://www.sprakstegen.se/om-sprakstegen/
I Kronoberg finns det en politisk intention att samarbeta bättre för barns bästa.
Kommunerna och Region Kronoberg ska utveckla samarbetet med varandra, berörda
myndigheter och idéburna organisationer, för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn
att växa upp i. Barnhälsovården är en viktig aktör och ska delta i utvecklingsarbetet kring
Barnens bästa gäller i Kronobergs län.
http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/barnens-basta-galler---ikronobergs-lan/
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har samma rätt till barnhälsovård.
Vårdcentralen har ansvar för barnhälsovård för inskrivna barn fram till dess kommunens
elevhälsa tar över.
Vårdcentralen ska följa Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård, Nationellt
barnhälsovårdsprogram med regionala tillägg, Rikshandboken för barnhälsovård,
Nationell målbeskrivning för sjuksköterske- och läkartjänstgöring inom barnhälsovården
Bemanning inom barnhälsovården

För tjänstgöring på BVC är kunskaper om det normala barnets utveckling, barnaålderns
sjukdomar, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt sociala faktorers betydelse
för hälsan viktig. Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovård ska ha
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn
och ungdom. BHV-sjuksköterskan är nyckelpersonen i BHV-teamet.
Läkare som arbetar inom barnhälsovård ska vara specialistkompetent eller ST-läkare inom
allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin under handledning samt ha deltagit i
introduktionsprogram eller kurs/motsvarande utbildning och bör ha tjänstgjort minst två
månader på barnklinik/barnmottagning.
För att kunna erbjuda det nationella barnhälsovårdsprogrammet till alla barn 0 år tills barnet
börjar förskoleklass, rekommenderas högst 55 nyfödda barn/år per heltidsanställd BHVsjuksköterska i ett område utan ökad vårdtyngd. Behovet av läkare på BVC uppskattas till minst
fyra timmar per arbetsvecka i område med cirka 55 nyfödda per år.

Sida 9 av 30

Åseda
Skärvet
Braås
Teleborg
Alvesta
Rottne
Birka
Kungshögen
Markaryd
Sländan
Dalbo
Lammhult
Lenhovda
Ingelstad
Centrum
Lagan
Capio Hovshaga
Unicare
Moheda
Achima Care Älmhult
Ryd
Tingsryd
Lessebo
Strömsnäsbruk
Alstermo
Achima Care Vislanda
Smålandshälsan
Helsa Älmhult
Läkarhuset
Gränsbygdskliniken
Achima Care Växjö
Växjöhälsan

Lagan
Åseda
Teleborg
Ingelstad
Kungshögen
Braås
Achima Älmhult
Capio Hovshaga
Skärvet
Tingsryd
Läkarhuset
Alvesta
Falken Alstermo
Ryd
Birka
Markaryd
Achima Vislanda
Sländan
Moheda
Lenhovda
Dalbo
Rottne
Centrum
Växjöhälsan
Achima Växjö
Lessebo
Smålandshälsan
Lammhult
Unicare
Helsa Älmhult
Strömsnäsbruk
Gränsbygden

REGION KRONOBERG

Antal nyfödda/sjukskötersketjänst, 2018
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Antal nyfödda barn/4 timmars läkartid, 2018
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Antal nyfödda barn/4 timmars läkartid uträknat efter varje BVC:s årsredovisning.

Sida 10 av 30

REGION KRONOBERG

Socioekonomiska behovsindex tydliggör behov av resurser. För att kunna erbjuda en jämlik och
rättvis barnhälsovård behöver områden med högt CNI en högre bemanning. Detta för att
garantera att barn får tillgång till barnhälsovård utifrån sina behov.
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Att arbeta med barnhälsovård har historiskt sett varit mycket attraktivt, vilket inneburit låg
personalomsättning. Senaste åren ses en ökad rörlighet hos personalen. På länets
barnavårdscentraler finns just nu flera vakanta tjänster som vid annonsering inte fått behöriga
sökande. De tre senaste åren har c:a 25 sjuksköterskor lämnat barnhälsovården. Detta innebär att
drygt 40 % av sjuksköterskorna har mindre än tre års erfarenhet. Barnhälsovården har på så sätt
tappat mycket värdefull kompetens. De flesta av de sjuksköterskor som har slutat sin tjänstgöring
inom barnhälsovården har gått till kommunernas elevhälsa. Inom elevhälsan har det gjorts stora
satsningar inom det hälsofrämjande arbetet. Barnantalet/heltids sjukskötersketjänst har inom
elevhälsan minskats, vilket har ökat kommunernas behov av nyrekrytering.
Flera barnavårdscentraler signalerar om att det nationella barnhälsovårdsprogrammet inte längre
kan följas. Sjuksköterske- och läkarbemanning för barnhälsovården varierar i hög grad mellan de
olika barnavårdscentralerna. För att kunna erbjuda en jämlik barnhälsovård behöver bemanningen
anpassas efter det barnantal som finns inskrivna på respektive barnavårdscentral.
8.3

Barnkompetens

För att upprätthålla och vidareutveckla BHV-sjuksköterskans kompetens och färdighet i arbetet
med att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn bör BHV-sjuksköterskan arbeta
huvudsakligen med barnhälsovård. Om det inte är möjligt att arbeta heltid med BHV bör BHVsjuksköterskan arbeta minst 50 procent av heltid och ha ansvar för minst 25 nyfödda per år. Flera
av vårdcentralerna når inte detta mål. Ett förslag på lösning skulle kunna vara mer samverkan
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mellan vårdcentraler. Samma BVC-sjuksköterska/läkare kan arbeta på mer än en
barnavårdscentral. Denna modell förekommer redan idag på flera ställen i länet och kan ses som
ett sätt att säkra en god barnkompetens. Varje läkare bör träffa minst 25 nyfödda/år för att
kunna upprätthålla en god barnkompetens enligt nationella rekommendationer.

Antal nyfödda/sjuksköterska 2018
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8.4

Regional utvecklingsenhet

En regional utvecklingsenhet för barnhälsovård finns i alla landets landsting/regioner, men kan
vara organiserad på flera olika sätt. Utvecklingsenhetens uppdrag är främja en jämlik
barnhälsovård i länet/regionen och nationellt. Detta sker genom ett nära samarbete mellan landets
regionala utvecklingsenheter. Enheten har i sitt landsting och sin region i uppdrag att utbilda
barnhälsovårdspersonal, ansvara för verksamhetsutveckling, följa kvaliteten, utveckla metoder och
ge metodstöd samt bevaka och följa barns hälsa ur ett befolkningsperspektiv. I Region Kronoberg
finns ett Centralt BHV-team som är organiserat på Barn- och ungdomskliniken under
Familjehälsan. I teamet ingår BHV-överläkare, BHV-samordnare, MBHV-psykolog och
barnlogoped.

9 Hembesök
Barnhälsovårdens hembesök hos nyblivna föräldrar har en lång tradition i Sverige. Syftet är att
etablera kontakt med familjen, informera om barnhälsovårdens verksamhet, undersöka barnet och
att identifiera barn och föräldrar som är i behov av anpassat stöd. I det nationella
barnhälsovårdsprogrammet som erbjuds till alla barn i åldern 0 - 5 år, ingår ett hembesök till alla
barn och deras föräldrar under nyföddhetsperioden och ytterligare ett vid 8- månaders ålder.
Inom ramen för det nationella BHV-programmet finns möjlighet att erbjuda extra hembesök vid
behov. Hembesök betraktas som en grundpelare i det nationella BHV-programmet.
Det första hembesöket är ofta BHV-sjuksköterskans första möte med barnet och dess föräldrar.
Familjen erbjuds en tid när båda föräldrarna är hemma. Om en sådan tid inte finns inom ett par
dagar kan den första kontakten vara på BVC och hembesök ske vid annat besök inom barnets
första levnadsmånad. Om BVC har fått ett födelsemeddelande eller på annat sätt fått vetskap om
barnet och föräldrarna inte hört av sig inom några dagar bör BHV-sjuksköterskan ta kontakt med
familjen.
Under 2018 genomfördes 2089 hembesök hos nyfödda vilket innebär att 90 procent av alla
nyfödda barn i Kronoberg fick detta hembesök. Det är en minskning med 6 procent sedan 2013.
De flesta vårdcentraler når målet med 90 procent gällande hembesök hos nyfödda barn. När det
gäller hembesök vid 8 månader är det betydligt färre hembesöks som genomförs. I Qlikview som
är ett analysverktyg där produktionsdata hämtas finns det ej möjlighet att koppla genomförda
besök till personnummer. För att få exakt uträkning behöver detta göras eftersom 8-månaders
hembesök som utförts under 2018 gäller barn födda både 2017 och 2018. För att kunna beskriva
hur stor andel av barnen som fått hembesök vid 8 månaders ålder har antal barn beräknats på ett
medelvärde av födda barn 2017 och 2018. Med denna beräkning som inte är exakt, men ändå
ganska väl beskriver utfall så utfördes 1436 hembesök vid 8 månaders ålder vilket innebär att
endast 61 % av barn fick hembesök vid 8-månaders ålder som ingår i det nationella programmet.
Under sommarmånaderna föds det flest barn på hela året. I kommentarer i barnavårdscentralernas
årsredovisningar framgår att man under sommaren drar ner på barnhälsovårdstiden vilket
påverkar hembesöken negativt. Det framgår också att på några vårdcentraler görs inte hembesök
till dem som inte pratar svenska, medan man på andra vårdcentraler använder telefontolk på
hembesöken. För att nå en jämlik barnhälsovård är det viktigt att alla barn, oavsett när på året
man föds eller vilket språk föräldrarna talar, erbjuds likvärdig barnhälsovård. För att bättre kunna
planera verksamheten finns nu en rapport i Qlikview som visar planerade förlossningar där det
beräknade födelsedatumet hämtas från sökordet ”Beräknad förlossning enligt ultraljud”.

Sida 13 av 30

REGION KRONOBERG

Barnavårdscentral (vald i gravidvecka 34) är den vårdcentral som vårdnadshavaren uppgett att
man vill lista sitt barn på. Uppgifterna hämtas från sökordet i mammans journal. Det går även att
följa mammans listningsenhet. http://qv.ltkronoberg.se/qlikview/

Andel genomförda hembesök hos nyfödda, 2018
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Andel genomförda hembesök 8 månader,
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OBS! I Qlikview som är ett analysverktyg där produktionsdata hämtas finns det ej möjlighet att koppla
genomförda besök till personnummer. För att få exakt uträkning behöver detta göras eftersom 8-månaders
hembesök som utförts under 2018 gäller barn födda både 2017 och 2018. För att kunna beskriva hur stor andel
av barnen som fått hembesök vid 8 månaders ålder har antal barn beräknats på ett medelvärde av födda barn
2017 och 2018. Diagrammet måste värderas efter varje vårdcentrals variation på antal nyfödda. Vid stor
variation på antal nyfödda mellan åren kan diagrammet visa felaktigheter.
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om hembesök.
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Alla föräldrar
är lika viktiga!
10 Enskilt föräldrasamtal
För barnet är det viktigt att få utveckla nära och trygga relationer med båda sina föräldrar. Varje
förälder är viktig för sitt barns hälsa och utveckling. Att båda föräldrarna har ansvar för barnet
och delar på omsorgen är bra både för barnet och för föräldrarnas relation till varandra.
Barnhälsovården har i uppdrag att erbjuda stöd till alla pappor och mammor. För att likvärdigt
bemöta och erbjuda stöd till alla föräldrar finns det från och med 2018 ett enskilt föräldrasamtal
till varje förälder i det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Barnhälsovården når mammor i större utsträckning än pappor. I Kronoberg deltog pappor på 34
procent av besöken i barnhälsovården hos barn födda 2017. Det innebär att pappor inte var med
på 66 procent av besöken. Mammor deltog vid 96 procent av besöken.
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10.1 Enskilt föräldrasamtal med modern som fött barnet
Det enskilda föräldrasamtalet med mamman som fött barnet erbjuds vid 6-8 veckor. Mamman
screenas då för postnatal nedstämdhet med instrumentet EPDS (Edinburgh Postnatal Depression
Scale). Tidig upptäckt och behandling vid depression hos nyblivna mammor är av stor vikt.
Forskning har visat negativa effekter på spädbarnets känslomässiga och kognitiva utveckling vid
en långvarig depression hos mamman. Denna kunskap har medfört att man inom
barnhälsovården så tidigt som möjligt försöker uppmärksamma spädbarnsfamiljer där mamman
visar tecken på nedstämdhet eller depression. Under de sista åren har insatser gjorts för att
erbjuda fler mammor som inte pratar svenska EPDS-samtal. Frågeformuläret finns översatt och
validerat på 18 språk och kan utföras med tolk men svårigheter att kommunicera på mammans
eget språk kan påverka om mamman erbjuds ett EPDS-samtal. Under 2018 genomförde 81
procent av alla mödrar EPDS-screening. Målet är att 90 procent av alla mödrar ska få EPDSsamtal. För vidare information var god se diagram.
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Andel genomförda EPDS-samtal med moder, barn födda 2018
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10.2 Enskilt föräldrasamtal med den icke födande föräldern
I det nationella barnhälsovårdsprogrammet ingår från och med 2018 ett enskilt föräldrasamtal till
varje förälder. I Kronoberg utbildades samtliga BHV-sjuksköterskor under november månad för
att kunna erbjuda alla föräldrar ett enskilt samtal. När barnet är 3-5 månader erbjuds föräldern
som inte har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan. Kronoberg har varit med och
arbetat fram en nationell modell för detta samtal. Samtalet är i första hand ett föräldrastödjande
samtal och handlar om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och om förälderns egen
hälsa. Syftet är att uppmärksamma föräldrarollen samt upptäcka behov av stöd vid t ex psykisk
ohälsa. Dokumentationen i Cosmic kommer framöver att ge möjlighet att följa utvecklingen.

I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om enskilt föräldrasamtal.
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11 Föräldrastöd i grupp
Föräldraskapet innebär hela tiden nya utmaningar. Att diskutera och utbyta erfarenheter med andra
föräldrar som är i liknande situation kan stärka föräldrar i sin roll. Målsättningen med
barnhälsovårdens föräldrastöd i grupp är därför att erbjuda möjlighet till ökad kunskap, reflektion
och kontakt med andra föräldrar. Inom barnhälsovården finns en lång tradition av att erbjuda,
nyblivna föräldrar, föräldrastöd i grupp. Utvärderingar av föräldragrupper visar att nyblivna
föräldrar främst uppskattar att få träffa andra föräldrar som befinner sig i samma situation och
genom diskussioner och erfarenhetsutbyte få mer kunskap om föräldraskap.
39 procent av mödrar till barn födda 2018 deltog i föräldragrupp vid något tillfälle. Pappors
deltagande var 10 procent. 2013 var mammors deltagande 66 procent och pappors deltagande 19
procent. Variationen är stor mellan olika barnavårdcentraler. Sammanfattningsvis kan man säga att
deltagandet i föräldragrupp har minskat markant de sista åren.
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om föräldrastöd i grupp.

Andel mödrar/fäder som deltagit i föräldragrupp, barn födda 2018
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12 Barn som far illa
Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
vilket regleras i lagstiftningen för hälso- och sjukvård och socialtjänst. En viktig princip är att barn
som far illa är ett gemensamt samhällsuppdrag och att samverkan kan skapa en helhetsbedömning
av barnets behov och bidra till samlade insatser för barnet.
All personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det räcker med en oro för att
barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda i hemmet. Man är också skyldiga att lämna
socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd
och skydd. Uppgiftsskyldigheten gäller även om någon annan har gjort anmälan eller om
socialtjänsten på eget initiativ inlett en utredning. Den som har gjort anmälan ska också
fortlöpande hålla socialtjänsten underrättad om nytillkomna omständigheter som kan ha betydelse
för socialtjänstens bedömning.
Föräldern kan själv eller med hjälp av någon annan göra en ansökan om stöd. En ansökan kan
återtas och socialtjänsten kan då inte utreda vidare om det inte i kontakten med familjen
framkommit något som tyder på att socialtjänsten måste ingripa mot familjens vilja.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen tackar ja eller nej till de insatser
som erbjuds. Men om personal inom hälso- och sjukvården i sin verksamhet får kännedom om
eller misstänker att ett barn far illa är de däremot skyldiga att genast anmäla detta till
socialtjänsten. Till skillnad från en ansökan så kan då en utredning göras oavsett vad familjen själv
vill. Att göra en anmälan om att ett barn far illa är, trots skyldigheten, i det enskilda ärendet inte
alltid så lätt. Viktigt att varje vårdcentral har verksamhetsanpassade arbetsrutiner och att BVCpersonalen får stöd av sin chef i svåra situationer.
Antalet anmälningar från barnhälsovården i Kronoberg har stadigt ökat de senaste 7 åren, se
tabell. Anmälningarna är ojämnt fördelade mellan de olika barnavårdscentralerna och mellan
kommunerna, men en utjämning kan ses över tid. Samverkan mellan barnhälsovården och
socialtjänsten har rapporterats i 161 individärenden i Kronoberg under 2018.
Påpekas kan att det görs fler anmälningar och sker mer samverkan med socialtjänsten i enskilda
ärenden där det finns en familjecentral. Troligen beroende på närheten och kunskapen om
varandras arbetsområden. Orsaken till att en anmälan görs kan variera, vilket kan ses i diagrammet
nedan. Cirka en tredjedel har rapporterats som annan orsak, under denna rubrik finns alla
anmälningar som görs då en familj plötsligt inte kommer på sina besök utan anledning och inte
går att nå. I dessa fall finns bakomliggande orsaker som senare kan sorteras in under de andra
kategorierna men som man vid anmälningen inte har vetskap om.

År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antal anmälningar
barn som far illa
från BHV
25
33
38
53
34
46
72

Andel anmälda i
promille
1,96
2,49
2,82
3,82
2,39
3,15
4,93

Antal anmälningar 2012-2018 från barnhälsovården till socialtjänsten i Kronobergs län enl SoL kap 14 § 1
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Antal anmälningar barn som far illa enl. SoL kap 14 § 1 under 2018
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Diagram. Orsaker till anmälningar från barnhälsovården till socialtjänsten, 2018.
Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården
samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar
SOSFS 2014:14 föreskrifter och allmänna råd, Våld i nära relation
Kronobergs handlingsplan för våld i nära relation och barn som far illa
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13 Språkstegen
Att små barn växer upp i en språkligt stimulerande miljö är av vikt för deras utveckling. Föräldrar
har olika kunskap, förmågor och möjlighet att erbjuda sina barn denna stimulans, något som
skapar ojämlika uppväxtvillkor. Barnhälsovården har som uppgift att möta familjer, erbjuda
föräldrar verktyg för att barnen skall få bästa möjliga miljö att växa och utvecklas i. Att införa
språkfrämjande insatser, kan ses som en insats för att minimera barns olika uppväxtvillkor.
Språkstegen är ett unikt samarbete mellan olika professioner och organisationer på både lokal,
regional och nationell nivå. Barnhälsovård, bibliotek och logopedi i Kronoberg och Blekinge
samverkar för att stärka en jämlik språkutveckling hos alla barn 0-3 år då hjärnan är särskilt
mottaglig för stimulans. Målet är att höja kunskapen hos föräldrar så att de blir motiverade att
tidigt stimulera sitt barns språkutveckling genom att tidigt börja läsa böcker tillsammans med sitt
barn.
From 2018-01-01 får alla barn i Kronoberg boken Knacka på vid 8-månaders hembesök av
barnhälsovården. Sjuksköterskan dialogläser med barnet för att inspirera föräldrar till fortsatt
läsning. Vid besöket vid 18-månader får alla föräldrar ett samtal om språkutveckling, dialogläsning
med barnet och ett presentkort på en bok som är en gåva från biblioteket.
I två år har Språkstegen fått beviljade projektmedel från den nationella regeringssatsningen
Bokstart av Kulturrådet. Att Språkstegen fått det i kronor räknat största bidraget i Sverige kan ses
som ett bevis på nationellt intresse och uppmuntran av Språkstegens arbete Kronobergs och
Blekinges.
Språkstegen vann ett av Region Kronobergs kvalitetspris 2018 med motiveringen: ”Ett väl
genomarbetat utvecklingsarbete med unik samverkan på bred front. Genom kunskapshöjande insatser till föräldrar
kan en mer jämlik språkutveckling stimuleras för alla små barn i Kronoberg.”
Här kan du läsa mer om Språkstegen: http://www.sprakstegen.se/

14 Goda exempel från barnhälsovården i Kronoberg
Inom barnhälsovården i Kronoberg finns det ett stort engagemang och trots hög arbetsbelastning
pågår det flera nya intressanta arbetssätt. I årsredovisningen från barnhälsovårdscentralerna
beskrivs några nya arbetssätt som presenteras nedan.
14.1 Utökat hembesöksprogram
Det nya arbetssättet på Araby Familjecenter och i Lammhult innebär att alla förstagångsföräldrar
och alla som fått sitt första barn i Sverige erbjuds ett utökat hembesöksprogram med totalt 5
hembesök av BHV-sjuksköterska och socialrådgivare under barnets första 15 månader.
Personalen har med stöd av sina chefer tagit initiativ till att införa ett utökat
barnhälsovårdsprogram med inspiration från Rinkebymodellen. Mer om Rinkebymodellen kan du
läsa här.
14.2 Kvällsmottagning
På barnavårdscentralen Skärvet prioriteras god tillgänglighet högt. Därför har man inom
barnhälsovården börjat med mottagning två kvällar i veckan. Detta för att tillgodose föräldrarnas
önskan om att båda föräldrarna ska kunna närvara vid besöken på BVC. Förhoppningsvis kan
detta främja ett jämställt föräldraskap med engagemang hos barnets båda föräldrar.
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14.3 Föräldragrupp
Socialrådgivare och BHV-sjuksköterska har utvecklat samverkan och erbjuder gemensamma
föräldragrupper. Socialrådgivare pratar bland annat om anknytning, parrelation och föräldraskap
och erbjuder stöd i föräldraskapet och fördjupad föräldrautbildning vid behov. Regelbundna
möten finns för att kunna diskutera och planera verksamheten tillsammans.
Har under året haft fler nyanlända som fött barn än tidigare. Detta har inneburit att man inbjudit
till föräldragrupp på arabiska. Svårigheter uppstod då man använde telefontolk.
Erbjuder föräldragrupper på kvällstid.
De familjer som har extra behov av sociala kontakter. Runt dessa familjer samverkar man aktivt
tillsammans med öppna förskolans personal och familjepedagoger. Detta innebär att
barnhälsovårdens besök bokas så det passar med öppna förskolans öppettider för de olika
åldrarna.
14.4 Samverkan tandvård
I Alvesta erbjuds besök med tandvården i samband med ordinarie ettårs besök på BVC. I
framtiden planeras även liknande arbetssätt med tvååringarna. Då många av barnen i området har
dålig tandhälsa hoppas man i framtiden kunna ändra på det med gemensamma krafter.
14.5 Sociala medier
På Centrum har man under året startat en Facebooksida. På denna sida läggs aktuella och
matnyttiga inlägg ut. Policyn är att inga barn publiceras så de kan identifieras av andra. Diskussion
om sociala medier sker också i föräldragrupper. Sedan tidigare finns det flera BVC som har
Facebooksida.
14.6 Samverkan
I Lessebo arbetar man för ökad samverkan med förskola, rektorer och specialpedagog kring
individärenden.

15 Amning
Amningens hälsoeffekter har under de senaste årtiondena varit stort. Nya forskningsrön har
publicerats om modersmjölkens och amningens betydelse för barnet, mammans hälsa samt för
hälso- och sjukvårdsekonomin och miljön. Amning kan ses som en folkhälsoindikator för att öka
hälsan hos barn, kvinnor och familjer och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa.
Världshälsoförsamlingen (WHA) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar sina
medlemsländer, att främja enbart amning i sex månader och därefter främja fortsatt amning och
samtidigt komplettera med lämplig tilläggskost i två år eller längre. Dessa rekommendationer bör
ses utifrån ett folkhälsoperspektiv där små förbättringar i hälsoutfall kan få stor samhällelig
betydelse för folkhälsan men ibland vara av begränsad betydelse för den enskilde.
Definitioner av amning:
 Enbart amning, helamning eller exklusiv amning avser barn som har fått enbart bröstmjölk samt
vitaminer (exempelvis D-vitamin) eller läkemedel.
 Delvis amning avser barn som förutom bröstmjölk även har fått bröstmjölksersättning,
välling eller annan kost.
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Historiskt sett var andelen barn som ammades i Sverige som högst under perioden 1995–2004. År
2004 ammades 83 procent av alla barn vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders
ålder. Åren efter 2004 har det skett en klar minskning, men sedan 2010 har nedgången för amning
av barn som är sex månader eller yngre avtagit. År 2016 ammades 95 procent av barnen vid en
veckas ålder, 84 procent vid två månaders ålder och 74 procent vid fyra månaders ålder.
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om amning.

Ammade barn i Kronoberg födda 2016

Kommun

Två mån
Antal %

Fyra mån
Antal
%

Sex mån
Antal
%

Nio mån
Antal
%

12 mån
Antal
%

Riket
Kronobergs län
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby

97 662
1 851
88
117
98
208
147
92
881
220

85 726
1 636
81
96
90
192
126
70
800
181

72 845
1 415
70
83
74
151
107
68
701
161

50 071
1 101
52
63
59
124
89
56
540
118

29 263
550
31
38
33
64
49
30
246
59

84,4
83,5
80,0
88,0
77,8
83,2
80,3
78,0
85,9
81,5

74,2
73,9
71,7
75,0
71,4
75,3
69,2
60,9
78,0
67,3

64,0
63,9
62,5
63,8
59,2
60,2
57,2
57,1
69,3
57,7

43,6
49,4
46,0
49,2
48,0
48,2
47,6
45,2
53,1
42,0

26,2
24,8
27,2
28,6
27,3
25,0
26,9
25,2
24,4
21,1
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15 Barn som utsätts för tobaksrök i hemmet
I artikeln 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter fastslås att alla barn har rätt att växa upp i
en hälsosam miljö. Rökning är den enskilt största identifierade riskfaktorn för sjukdom och för
tidig död. Även utsatthet för passiv rökning innebär stora risker och ökar i takt med
exponeringen. Barn är särskilt känsliga för passiv rökning, eftersom deras immunförsvar inte är
färdigutvecklat och deras luftvägar är trängre. Barn som utsätts för tobaksrök löper bland annat
ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, öroninflammation, upprepade luftvägsinfektioner och
astmasymtom.
Nationell statistik visar att tobaksrökning har minskat bland gravida kvinnor, nyblivna föräldrar
och småbarnsföräldrar de senaste decennierna i Sverige. Riksgenomsnittet för andel barn som
utsattes för tobaksrök i hemmet vid 0–4 veckors ålder var 11 % för barn födda 2016, en siffra
som legat stabilt under de senaste åren. Sett till enbart papporna rökte 10 % och av mammorna
rökte 4 % av nyblivna föräldrar till barn födda 2016 i Sverige. Statistiken visar att de regionala
skillnaderna i föräldrars rökvanor är stora. Pappor till små barn röker i större utsträckning än
mammor.
Hur många barn som utsätts för tobaksrök i hemmet skiljer sig åt mycket mellan kommunerna i
Kronoberg. Siffror för barn födda 2017 visar att var fjärde spädbarn i Markaryds kommun utsätts
för passiv rökning jämfört med vart tionde spädbarn i Växjö kommun. Andel pappor som röker
är tre gånger vanligare än mammor som röker. Att nå pappor för att kunna erbjuda information
om hur deras tobaksbruk påverkar deras egen och barnets hälsa och att kunna erbjuda stöd i
tobaksavvänjning är angeläget.
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om barns hälsa kopplat till föräldrars
tobaksvanor.
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Barn 8- månader födda 2016
Kommun

Moder Röker
Antal
%

Fader röker
Antal
%

Sammanbor
Antal

med rökare
%

07 Kronobergs län

88

4,0

273

12,5

314

14,1

0760 Uppvidinge

5

4,4

16

14,2

17

14,9

0761 Lessebo

11

8,3

37

28,0

42

30,7

0763 Tingsryd

8

6,6

19

15,7

23

18,5

0764 Alvesta

15

6,1

37

15,1

44

17,1

0765 Älmhult

9

5,0

17

9,4

21

11,4

0767 Markaryd

6

5,2

23

19,8

26

21,8

0780 Växjö

23

2,3

99

9,8

110

10,8

0781 Ljungby

11

4,1

25

9,4

31

11,4

Barn 8- månader födda 2017
Kommun

Moder Röker
Antal
%

Fader röker
Antal
%

Sammanbor med rökare
Antal
%

07 Kronobergs län

86

3,8

224

9,9

256

12,2

0760 Uppvidinge

5

5,1

14

14,1

15

15,3

0761 Lessebo

10

8,9

18

16,1

21

19,4

0763 Tingsryd

10

8,8

20

17,7

22

20,0

0764 Alvesta

15

6,0

30

12,0

35

15,4

0765 Älmhult

7

3,2

18

8,2

23

12,0

0767 Markaryd

7

6,0

26

22,2

26

23,9

0780 Växjö

22

2,2

70

6,8

82

8,6

0781 Ljungby

10

3,0

28

8,5

32

10,6

16 Vaccinationer
Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
minskat kraftigt i Sverige. Bilder nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har
ändrats efter införande av vaccinationer.

Källa: Folkhälsomyndigheten
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Statistiken visar en fortsatt hög vaccinationstäckning. Över 97 procent av barnen hade fått minst
tre doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). 97
procent av barnen var vaccinerade med tre doser vaccin mot pneumokocker och med en dos
vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet följs genom årlig insamling av
vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. De regionala barnhälsovårdsenheterna
vidarebefordrar information från barnavårdscentralerna till Folkhälsomyndigheten. I januari
månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående
kalenderår fyllt två år. Vaccinationstäckningen beräknas som andelen vaccinerade barn av alla
inskrivna barn på de rapporterande barnavårdscentralerna. Nationella vaccinationsregistret
startade 1 januari 2013. Region Kronoberg rapporterar direkt från Cosmic till
vaccinationsregistret. På grund av flera olika orsaker har Folkhälsomyndigheten beslutat att
fortsätta med rapporteringen direkt från landsting/regioner parallellt med registret.

16.1 Nationell vaccinationsstatistik
Rapportår
2016
2017
Födelseår
2013
2014
Antal barn enligt SCB 117 034
120 165
Antal barn inskrivna 113 790
119 205
vid BVC
Rapportfrekvens %
97,2
99,2
Antal/andel vaccinerade med tre doser mot
Difteri
110 978
97,5
116 042
97,3
Tetanus
110 996
97,5
116 053
97,4
Kikhosta
110 979
97,5
116 045
97,3
Polio
110 964
97,5
116 046
97,3
Hib
110 834
97,4
115 888
97,2
Pneumoko 109 961
96,6
115 058
96,5
cksjukdom
Vaccinerade med en dos mot
Mässling,
110 020
96,7
115 247
96,7
påssjuka
och röda
hund
Vaccinerade mot
Tuberkulos 29 996
26,4
29 508
26,3
Andel vaccinerade
91,8
91,1
bland barn i
riskgrupp
Vaccinerade med tre doser mot
Hepatit B
76 734
67,4
90 349
75,8
Nationell statistik. Källa Folkhälsomyndigheten.

2018
2015
120 381
115 559
98,4
112 497
112 504
112 499
112 493
112 438
111 845

97,4
97,4
97,4
97,3
97,3
96,8

112 142

97,0

30 078
90,9

26,0

105 749

91,5
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Barn födda 2016 i Kronoberg

Antal/andel

Difteri, tetanus, kikhosta, polio, Hib och hepatit B ( 3
doser)

2451/ 97,6 %

Pneumokock

2440/ 97,2 %

Mässling, påssjuka, röda hund

2447/ 97,5 %

Tuberkulos Andel vaccinerade riskbarn

579/ 79,4 %

Kronobergs siffror för barn födda 2016 som är inrapporterade till Folkhälsomyndigheten, men ännu inte är
publicerade.

16.2 Bibehålla förtroendet för barnvaccinationsprogrammet
För att bibehålla förtroendet för barnvaccinationsprogrammet hos småbarnsföräldrar i Sverige
krävs ett fortsatt enträget arbete med god kvalitet. Kampanjer mot att vaccinera sina barn sprids
via sociala medier på nätet. Personal inom barnhälsovården behöver vara väl insatta i
vaccinationsfrågor för att kunna bemöta föräldrar på ett professionellt sätt. Här följer information
om några av de sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet.

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till
exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till
luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation. Hos framför allt små barn förekommer så
kallad invasiv infektion. Då kan bakterierna påvisas i blodet. Barnen blir svårt sjuka. En del får
hjärnhinneinflammation, andra struplocksinflammation (epiglottit) och en tredje grupp drabbas av
ledinfektion. Åren innan den allmänna vaccinationen mot H. influenzae typ b infördes beräknades
den individuella risken för komplikationer vara cirka 1/300. Nu har de invasiva fallen med typ b
hos barn i praktiken försvunnit. Vaccination via det allmänna barnvaccinationsprogrammet
infördes 1993 i hela landet. Sedan vaccinationsprogrammet infördes har dessa Hib-orsakade
sjukdomar blivit mycket ovanliga. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning.
Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på
grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram. Sammanlagt rapporterades 43
mässlingsfall i Sverige under 2018, varav 18 smittades utomlands. Bara vid enstaka tillfällen ledde
dessa sjukdomsfall till spridning inom landet, tack vare den höga immuniteten i befolkningen och
effektiva smittskyddsåtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta är en över hela världen vanlig smittsam sjukdom. Både barn och vuxna kan drabbas men
sjukdomen är allvarligast för spädbarn. I Sverige, som i de flesta länder, ingår kikhosta i
barnvaccinationsprogrammet men vaccinationsskyddet är inte livslångt. På grund av försämrad
skyddseffekt för vaccinet som fanns tidigare vaccinerades inte barn i Sverige mellan 1979-1996. I
många låginkomstländer bidrar kikhostan fortfarande till en hög barnadödlighet. Alla spädbarn
erbjuds sedan 1996 vaccination vid tre, fem och tolv månaders ålder, med påfyllnadsdos vid femsex och 14-16 års ålder. Spädbarn som utsatts för kikhosta bör ges antibiotika i förebyggande
syfte. Äldre barn med småsyskon under ett år som får kikhosta bör likaså antibiotikabehandlas för
att därigenom minska smittspridningsrisken. (Källa: Folkhälsomyndigheten).
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om barnvaccinationsprogrammet.
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17 Övervikt och fetma
Övervikt och fetma hos förskolebarn är allt mer förekommande de senaste tio till 15 åren. Barn
som har en övervikt eller fetma vid fyra till fem års ålder har en ökad risk att även ha denna i
skolåldern och som vuxen.
Levnadsvanor etableras tidigt i livet och föräldrar har stort inflytande över barnets utvecklande av
mat- och rörelsevanor. Barnhälsovården har en viktig roll för att identifiera och initiera insatser
för barn med övervikt och fetma. Behandlingen av övervikt och fetma är mest framgångsrik i
förskoleåldern. Förebyggande insatser för att undvika utveckling av övervikt och fetma är förstås
grundläggande där barnhälsovården tillsammans med familjen har en viktig roll.
Familjer har olika förutsättningar och möjligheter att ge barnen en bra uppväxt. Ohälsosamma
matvanor förekommer såklart överallt i samhället men är vanligare i grupper med låg utbildning
eller låg inkomst, vilket leder till ojämlika förutsättningar för hälsa. Högre förekomst av övervikt
och fetma hänger till stor del samman med utbildningsnivån generellt i området där barnen bor.
Det finns klara sociala skillnader i barns fysiska aktivitet och tillgång till frukt och grönt. Barn i
familjer med en hög socioekonomisk status är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än
barn i socioekonomiskt lägre/svagare grupper och äter mer frukt och grönsaker.
Barns gränser för övervikt (iso-BMI 25) och fetma (iso-BMI 30) skiljer sig från vuxnas BMI
gränser och är omräknade för att ta hänsyn till barnets ålder och kön. I Cosmic finns en BMIkurva där Iso-BMI-gränserna för övervikt och fetma finns med.
Sedan 1 januari, 2010 registreras längd och vikt på alla fyraåringar i Kronobergs län i Cosmic. I
Kronobergs län har 8 procent av fyraåringarna födda 2014 övervikt och 2,5 procent fetma.
Övervikt och fetma hos fyraåringar i Kronoberg
Födelseår
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Antal barn
med övervikt
190
205
207
237
240
200

Andel barn
med övervikt
9,06
9,03
9,34
10,12
9,67
8,31

Antal barn
med fetma
50
59
61
67
55
58

Andel barn
med fetma
2,38
2,6
2,75
2,86
2,22
2,41

Statistik hämtad från viktkurvan i Cosmic.
I Rikshandboken för barnhälsovård kan du läsa mer om övervikt och fetma.
Region Kronoberg har tagit fram en medicinsk riktlinje för övervikt och fetma 0-6 år.
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