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Halland 2018

• Sex kommuner

• 314 784 invånare

• Två sjukhus, två BB

• 44 BVC 

• 3800 nyfödda

• 26 257 barn (0-6 år)



Barns hälsa

Enligt föräldrarna - glada, nöjda och äter

Enligt myndigheter - mortalitet & morbiditet

Enligt BHV - tillväxt, utveckling

Den stora utmaningen ligger inte bara i att ha kunskap om barn och 
deras hälsa utan att förstå hur det hänger ihop.



Varför studera barns hälsa? 
• Barn utgör en femtedel av befolkningen

• Barns hälsotillstånd speglar landets/länets omsorg om sina 
mest sårbara 

• Vuxnas kunskaper, attityder och beteenden i hälsofrågor 
grundläggs i barndomen

• Ett hälsofarligt beteende eller riskfaktor kan lättare justeras 
ju tidigare den identifieras

• Barnkonventionen:

• artikel 6   …”rätt till överlevnad och utveckling”…

• artikel 24 …”rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”...



Epidemiologi

• Epidemiologi är läran om sjukdomsförlopps demografi. Att hitta 
sambanden mellan ohälsa och de faktorer som ökar risken för ohälsa.

• Rökning - utbildning

• Amning – utbildning

• Fetma, övervikt – utbildning

• Kariesutveckling – utbildning

(Young, 2010)





Utbildning

– – –

SvD 30 dec 2013



Spelar adressen någon roll?

Rökning 

(Danderud 2.3% medan Ljusnarberg 30%)

Amning 

(Emmaboda ammas 85% jämfört med 40% Storfors)



Jämlikhet
Bostäder

Bostadsbidrag
Social politiska 

åtgärder: 
Föräldrapeng

Föräldraledighet
Vaccinationer





Barnhälsovård

•Mjölkdroppen 

•Statsbidrag 1937.

•Socialstyrelsens utredning 1979

•Allmänna råd 1981, 1991, 2001

•Vägledningsdokument (2014)

•Rikshandboken

http://www.rikshandboken-bhv.se/

http://www.rikshandboken-bhv.se/


Barnhälsovård

• Barnhälsovård är den vård som bedrivs i en 
ändamålsenlig lokal dvs. en BVC, men alla BVC utför 
inte barnhälsovård. 

• Att mäta, väga och vaccinera barn är inte BHV, det är 
en mycket liten del av det som ingår i BHV.





Basprogrammet

• Att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos blivande och 
nyblivna mödrar och deras barn.

• Att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn.

• Att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och 
härigenom skapa gynnsamma betingelser för en allsidig 
utveckling för barn.



Delmål

• Att genomföra differentierad hälsoövervakning av alla gravida kvinnor 
och av barn före skolåldern.

• Att minska väsentliga hälsoproblem för barnfamiljen.

• Att ge behovsanpassad service, stöd och vård till föräldrar och barn.

• Att uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och 
samhälle som kan hota mödrar och barns hälsa.



Basprogrammet

• Nyfödd  - hembesök

• 1 mån – teamträff

• 6 veckor – Rotavirus vacc

• 6 veckor - EPDS

• 3 mån – vacc I, hörselbedömning

• 5 mån – vacc II

• 6 mån – teamträff.

• 8 mån - hembesök

• 10 mån – hörselbedömning

• 12 mån – teamträff, vacc III

• 18 mån hälsokontroll– hälsousk. vacc (MPR)

• 2 år – hälsokontroll

• 3 år –Teamträff, screening – språk och kommunikation

• 4 år – hälsokontroll, taltest, fin + grovmotorik

• 5 år – teamträff. Vacc IV.

• Därtill föräldragrupper, enskilda samtal, 


