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Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 
 

 
Angående förskolor och det samhällsmedicinska ansvaret 

 
 

Bakgrund 
I vårdenheternas barnhälsovårdsuppdrag ingår hälsovård i förskolan. Enligt riktlinjer för barnhälsovård 
skall BVC-sjuksköterskan besöka de förskolor som finns i området minst en gång årligen, vid behov med 
BVC-läkaren och/eller samla förskolepersonalen till regelbundna träffar. Minst 75 % av områdets 
förskolor bör enligt kvalitetskravet besökas årligen. Med område avses här område för vårdenhetens 
samhällsmedicinska ansvar, oavsett vilken BVC barnen på förskolorna har valt som sin.  
 
I Vårdval Halland finns vårdenheter som har ett tilldelat område men ingen egen barnavårdscentral, utan i 
stället har avtal med flera centraler. Det kan också vara så att vårdenheten har flera barnavårdscentraler. 
För barnavårdscentralerna är det viktigt att veta vilka förskolor som skall besökas under året, och därför 
måste varje BVC-sjuksköterska veta vilka förskolor som hör till centralen. 
 

Rutin 
Barnhälsovårdsteamet kommer, i samverkan med avdelningen för ekonomiservice, att tillhandahålla listor 
på vilka förskolor som finns inom respektive vårdenheters område för samhällsmedicinskt ansvar. 
Vårdenhetschefen fördelar sedan ansvaret för dessa förskolor på sina barnavårdscentraler. I de fall då 
enheten inte har egna barnavårdscentraler får detta bli en fråga i avtalet med den eller de enheter som 
tillhandahåller barnhälsovård inom området. 
 
Vid fördelning och avtal bör stor hänsyn tas till traditionen, dvs. att tidigare upparbetade kontakter mellan 
en barnavårdscentral och förskolor bör i mesta möjliga mån bibehållas och endast i undantagsfall brytas 
samt att barnavårdscentralerna får en rättvis fördelning av förskolor utifrån sin bemanning. Det är också 
viktigt att tillse att alla barnavårdscentraler innan årsskiftet är informerade om vilka förskolor som de har 
ansvar för under kommande kalenderår. 
 
BVC-sjuksköterskorna bör upplysa Barnhälsovårdsteamet om en ny förskola startas eller en befintlig läggs 
ner. 
 
Information till dagbarnvårdare (dagmammor) sker vid besök på förskolor eller via förskolan. 

Barnhälsovårdsteamet Halland Närsjukvården Kungsbacka 
434 80 Kungsbacka 
Besöksadr: Sjukstugegatan 10 
Tel 0300-56 55 34 
 

bhv@lthalland.se 
www.lthalland.se 
 

 



 

 
Sammanfattning 

 

 Barnavårdscentralen svarar för hälsovården i förskolan 

 Hälsovård i förskolan ingår i vårdenhetens samhällsmedicinska ansvar 

 Finns flera förskolor i vårdenhetens område skall vårdenhetschefen fördela dessa på enhetens 

barnavårdscentraler 

 Har vårdenheten inga egna barnavårdscentraler skall denna fråga regleras i avtalet med de enheter som 

tillhandahåller barnhälsovård 

 De ledande principerna vid fördelning skall vara att inarbetade kontaktnät inte skall brytas samt att varje 

barnavårdscentral skall ha ett antal förskolor som motsvarar dess bemanning 
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