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I Läkartidningen 19/96 undrar Gö-
ran Sjönell om svensk barnhälsovård
(BHV) är effektiv och »evidence
based». Hans oro har väckts efter delta-
gande i en internationell konferens där
man framför allt från USA och Kanada
framfört att åtskilliga moment som idag
ingår i vår svenska mödra- och barn-
hälsovård inte skulle ha hållit måttet –
dvs att resultat av insatserna var svårt att
påvisa. 

Särskilt nämns längd/viktmätning,
hörselprövning, tandhygienisk rådgiv-
ning, föräldragruppverksamhet, skol-
förberedande hälsoundersökning. Om
detta vore relevant också i Sverige bor-
de, menar Sjönell, upp till hälften av
BHVs resurser kunna omdisponeras
t ex till utsatta barn med stora sjuk-
vårdsbehov.

Sänkt spädbarnsdödlighet
När riksdagen 1937 beslutade om

statsbidrag till förebyggande mödra-
och barnavård var en väsentlig anled-
ning att spädbarnsdödligheten var hög,
men också att den var mycket olika i oli-
ka landsändar [1].

Syftet var att utjämna dessa skillna-
der bland annat genom att föra ut kun-
skaper om barnavård. 

Sedan dess har också spädbarnsdöd-
ligheten utjämnats och successivt mins-
kat och ligger nu bland de lägsta i värl-
den [2]. Siffrorna för barnolycksfall är i
Sverige så låga att omvärlden frågar sig
hur detta har gått till [3]. De sista åren
har en dramatisk sänkning av akut späd-

barnsdöd åstadkommits genom infor-
mation till föräldrar. 

Dehydrerade, chockade barn var ti-
digare vanliga jourfall vid diarré-epide-
mier men är nu mycket ovanligare. För-
äldrar har lärt sig vätskebehandling –
inte minst genom BVC. Listan kan gö-
ras lång men »problemet med fakta är
att det finns så många» (okänd författa-
re).

Samverkande faktorer
Att denna utveckling enbart beror på

en väl utbyggd och väl fungerande
barnhälsovård är det säkert ingen som
vill påstå. Många faktorer samverkar:
högre levnadsstandard med bättre bo-
städer och kostförhållanden, höjd ut-
bildningsnivå och avancerad medicinsk
teknologi. Folkhälsoarbetet är en del i
detta. 

Under de år som gått sedan riksdags-
beslutet fattades 1937 har det funnits en
samstämmighet mellan politiker, an-
svariga myndigheter, representanter för
sjukvården och allmänheten i uppfatt-
ningen att den förebyggande mödra-
och barnhälsovården varit värdefull och
viktig [4]. De allt högre siffrorna över
barnfamiljernas anslutning till BVC –
från 90 procent av alla nyfödda i början
av sextiotalet till nuvarande 100 procent
– talar för att verksamheten upplevts
som viktig och ändamålsenlig [5]. 

Tillsynsmyndigheten Socialstyrel-
sen har uttryckt sin tillfredsställelse i en
rapport 1994 där man noterar att en po-
sitiv utveckling skett bl a i fråga om för-
äldragruppverksamhet och skolförbere-
dande undersökning [6]. I en nyligen
sammanställd nationell enkät, initierad
av Barnombudsmannen, till 1 000
slumpvis utvalda föräldrar, framkom
också att 90 procent uttryckte att BVC
var betydelsefull för dem som föräldrar
[7]. 

BHV uppfattas alltså som en bred
medicinsk, humanistisk och social
verksamhet och måste få bedömas ur
alla dessa perspektiv. Den efterkommer
också det ansvar som FNs barnkonven-
tion ålägger konventionsstaterna. Där
påtalar man bl a (artikel 24) barns och
föräldrars rätt att få information om och
ha tillgång till undervisning om barn-
hälsovård och näringslära, fördelar med

amning, hygien, ren miljö och förebyg-
gande av olycksfall [8]. 

Svårmätbara resultat
När Sjönell nu efterfrågar belägg för

att BHV lett till en bättre hälsa bland
svenska barn är detta lika svårt att ge ett
enkelt svar på som att visa att den hus-
läkarverksamhet han själv företräder
har minskat ohälsan i centrala Stock-
holm. Hans nihilistiska perspektiv på
preventionsstudier skulle kräva beting-
elser som vid det klassiska medicinska
experimentet, men ett sådant går sällan
att tillämpa vid studier av folkhälsa [9].
Här måste hänsyn tas till många mellan-
kommande och oftast svårmätbara fak-
torer som påverkar orsak/effektförhål-
landet under ett utdraget tidsskede.

Som exempel kan vi välja BVCs
synprövning. Det är känt att andelen
barn med grav synnedsättning (ambly-
opi) fallit från 1,5 procent till under 0,1
procent sedan rutinmässig synprövning
av 3,5–4-åringar införts i Danmark och
Sverige [10]. 

Mycket talar alltså för att det är den
tidiga upptäckt av skelning och hyper-
opi hos spädbarn och äldre som sker ge-
nom barnhälsovården som åstadkom-
mit detta. Men det kan också hävdas att
vi inte säkert vet om prevalensen verk-
ligen varit densamma under tidsperio-
den. 

Behandlingen av barn med synned-
sättning har förbättrats. Föräldrars öka-
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de kunskaper kan ha gjort dem mera
vaksamma på sina barns utveckling och
beteende (bl a kanske till följd av infor-
mation från BVC). Indicierna för att
synprövning inom barnhälsovården
haft effekt är dock sammantaget så star-
ka att ingen på allvar skulle föreslå att ta
bort metoden.

Barns tillväxt bra indikator
Barns tillväxt återspeglar deras häl-

sotillstånd bättre än något annat enstaka
index [11]. Med hjälp av längd- och
viktkurvor kan vi tidigt upptäcka barn
med en lång rad allvarliga sjukdomar,
genetiska, infektiösa, hormonella,
malnutritiva och med omvårdnadssvikt
[12-14]. 

I en studie från Newcastle kunde
screening genom »growth monitoring»
användas för att beskriva barns hälsa i
olika områden [15]. Möjligheten att ti-
digt upptäcka bygger dock på att mät-
tillfällena ej ligger för glest, särskilt inte
under de första två levnadsåren. 

De antal som enligt Sjönell rekom-
menderas i USA (nio) och Kanada (åtta)
stämmer ganska väl med våra riktlinjer
enligt Socialstyrelsens basprogram lik-
som med registrerat antal mättillfällen
(nio) vid en nyligen publicerad studie
över svenska förskolebarns längd och
vikt [16, 17].

Förevändning för annat
Även om vägning och längdmätning

är föga tids- och personalkrävande (ofta
görs det av föräldrarna) och utförs i
samband med flera andra åtgärder inom
ramen för basprogrammet såsom vacci-
nationer och kostrådgivning, bör ett fre-
kvent och okritiskt vägande av annars
friska barn naturligtvis undvikas. 

En alltför stark fixering till barnets
längd och vikt förekommer ibland hos
både personal och föräldrar. Men andra
gånger kan vägning vara en förevänd-
ning för en förälder att besöka BVC när
hon/han egentligen vill tala om t ex pro-
blem i hemmet. Här krävs lyhördhet
och kompetens hos personalen!

Föräldragruppverksamhet åligger
mödra- och barnhälsovården enligt ett
beslut av Sveriges riksdag. Det genom-
fördes med bred politisk majoritet, även
om remissinstanser framförde att dess
effekt på folkhälsan kunde bli svårmät-
bar. 

Åtskilliga utvärderingar har visat att
verksamheten fått ett stort genomslag
bland barnfamiljerna och uppskattats
som kunskapshöjande beträffande
barns utveckling och behov, familje-
psykologiska förhållanden och »egen-
vård» av sjukt barn [18 m fl].

Måste ses i sitt sammanhang
Hörselprövning av fyraåringar har

varit rutinmetod på BVC sedan 1960-

talet. Flera utvärderingar har gjorts på
senare år varvid, som Sjönell påpekar,
tvivel framkommit om metodens effek-
tivitet. 

Metoden måste dock bedömas i sam-
manhang med övriga hörselundersök-
ningar under uppväxten – BOEL eller
annan prövning vid 8–10 mån, uppfölj-
ningen efter otiter (konsensus om akut
mediaotit) och hörselprövning i skolor-
na. 

En nationell översyn pågår på initia-
tiv av Svensk medicinsk audiologisk
förening. Studien bör inom en snar
framtid kunna vara vägledande för ett
samlat ställningstagande till hörsel-
prövning under barn- och ungdoms-
åren.

Kontinuerlig
utvärdering
Självfallet behöver folkhälsoarbetet

för barn granskas kritiskt i tider av eko-
nomisk knapphet. Olika delar av verk-
samheten måste utvärderas så långt
möjligt vad avser deras effekt på dödlig-
het, sjuklighet och skadefrekvens. Me-
toder för primärprevention och screen-
ing måste valideras och kvalitetssäkras
genom utbildning av personal och regi-
strering av täckningsgraden i barnpopu-
lationen, och erfarenheter från andra
länder måste tas till vara. 

Det är uppgifter för barnhälsovårds-
överläkare och barnhälsovårdens vård-
utvecklare/samordnare. Så sker också
på olika håll i Sverige. 

I Stockholm har vi i flera undersök-
ningar validerat BVCs första hembe-
sök, 4-årsundersökningen och den skol-
förberedande undersökningen vid 5 1/2
år [19-21]. Studierna talar för att den
fortlöpande psykomotoriska bedöm-
ning som görs inom barnhälsovården
ger möjlighet att tidigt identifiera barn
med psykosociala och psykomotoriska
svårigheter.

Nästa steg måste bli att, i samverkan
med föräldrar, förskola, socialtjänst, ge
dessa barn förutsättningar till en bättre
utveckling. Flera studier i USA visar att
sådana insatser för utsatta barn verkli-
gen kan få effekt [22, 23]. 

Varför just hälften?
Men möjligheten att tidigt upptäcka

och hjälpa barn med risk för mental och
somatisk ohälsa bygger på att alla får
del av de generella programmen. När
Sjönell ifrågasätter om inte hälften av
BHVs resurser (varför just hälften?)
kunde omdisponeras till utsatta barn
med stora sjukvårdsbehov kan man
undra vem som skall definiera vilka
barn som inte är utsatta? 

Att undersöka friska barn är det pris
vi får betala för att tidigt identifiera de
sjuka. Detta är ju den bärande idén med
all sekundär prevention. Sjönell anger

själv att han sett flera fall där BHVs me-
toder varit effektiva – t ex höftluxation,
CP-skada och hjärtfel. 

Vet Sjönell var gränsen går för rim-
lig säkerhet – vi försöker ju verkligen
att finna det optimala programmet och
förändra det på vetenskaplig grund. En
svepande radikalkritisk hållning leder
inte framåt. 

Närheten är viktig
Sjönell ifrågasätter också den verk-

samhet som bedrivs inom BHV av tand-
läkare/tandhygienister, ortoptister och
psykologer. För att för tillfället nöja mig
med de organisatoriska aspekterna på
frågan kan sägas att den utredning, dia-
gnostik och – till begränsad del – be-
handling som dessa professioner bedri-
ver sker på BVC i stället för på sjukhus-
mottagning eller motsvarande. 

Detta är helt i linje med aktuella
sjukvårdsekonomiska strävanden att
förlägga alltmer av vården ut i primär-
vården. Detta är något som också un-
derlättar för barnfamiljerna att komma i
åtnjutande av vården i närheten av bo-
staden.

Sparsamhet är visserligen en dygd,
men vi bör »ha rejält på fötterna» innan
vi börjar skära i de grundläggande folk-
hälsoprogrammen för mödrar och barn
som dessutom är billiga. Barnhälsovård
kostar runt 1 000 kr per barn och år in-
kluderat vaccinkostnader enligt aktuellt
vaccinationsprogram [24]. Det motsva-
rar 0,5–1 procent av landstingens totala
hälso- och sjukvårdsutgifter. 

Man kan jämföra med kostnaderna
för en plats i barnomsorgen, cirka
57 000 kr per år. Det svenska BHV-pro-
grammet är resurssnålt – få läkarbesök
– jämfört med många andra länder, t ex
USA och Holland. Skall det sparas kan
man börja med att se över organisatio-
nen och exempelvis slå ihop små BVC-
enheter till större.
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BARNHÄLSOVÅRD 
ÄR EFFEKTIV
– men fler studier behövs

Göran Sjönell diskuterar i Läkartid-
ningen 19/96 effekterna av svensk barn-
hälsovård. Göran Aurelius har ovan ta-
git upp flera av Sjönells argument. Jag
vill här ge några kompletterande syn-
punkter. 

Barnhälsovårdens tre huvudmål är
att 

1. minska dödlighet och sjuklighet
bl a genom hälsoövervakning, 

2. stödja och aktivera föräldrar i de-
ras föräldraskap, samt 

3. uppmärksamma och förebygga
förhållanden i närmiljö och samhälle
som kan hota mödrars och barns hälsa
[1]. 

Sjönell diskuterar främst hälsoun-
dersökningarnas värde. Det är förståe-
ligt eftersom hälsokontrollerna, för en
läkare, kan förefalla dominera verk-
samheten. 

Sjuksköterskan – och inte läkaren –
är dock huvudpersonen på BVC. Från
hennes perspektiv gäller inte detta. En
aktuell tidsstudie visar att sjuksköters-
kan endast ägnar 11 procent av arbetsti-
den åt screeningundersökningar [2]. I
en värdering av barnhälsovården är det
därför viktigt ta fasta på de två övriga,
mer svårstuderade, målen.

Hälsokontrollerna är dock värda en
kritisk diskussion. Två breda europeis-
ka översikter har publicerats under de
senaste åren – en engelsk [3] och en hol-
ländsk [4]. Där ifrågasätts värdet av fle-
ra av de moment som ingår i det svens-
ka rutinprogrammet. Några konklusiva
slutsatser går dock ofta inte att dra efter-
som studier av de olika momenten sak-
nas. 

Varierande åsikter
Inställningen till utvecklingsscreen-

ing får exemplifiera förhållandet. Ame-
rikanska pediatriker rekommenderar
sådana undersökningar som rutin [5],

medan brittiska kolleger är mer tvek-
samma [3]. Ett huvudsyfte med under-
sökningarna är att påvisa cerebral pares
tidigt, för att man därigenom snabbt
skall kunna påbörja habiliteringen av
barnet. 

För att kunna avgöra värdet av ut-
vecklingsbedömningar krävs studier av
relativt stora grupper, eftersom cerebral
pares är ett relativt lågprevalent till-
stånd. I många länder är befolkningsun-
dersökningar svåra att genomföra. Stu-
dier har därför inte gjorts. 

I Sverige har det emellertid funnits
stor enighet om utvecklingsbedöm-
ningens värde. Det kan ha varit skälet
till att studier ej genomförts här. Dock –
nyligen har en retrospektiv befolk-
ningsbaserad undersökning genomförts
i den södra delen av Stockholms län. 

Vi har funnit att medianåldern för
diagnos av svår och medelsvår CP är 6
månader (Lindström, personligt med-
delande 1996). Uppgiften kan jämföras
med fynd i utländska undersökningar
där man uppger en medianålder för
diagnos om 10 månader eller mer. 

Detta tyder på att utvecklingsbe-

Olika studier, både svenska
och utomlands, antyder att
barnhälsovård är viktig och
kostnadseffektiv. Det handlar
bl a om tidig upptäckt av ut-
vecklingsstörningar, stöd till
föräldrarna i deras föräldraroll
samt olycksfallsprevention.

DEBATT .

’’Det är sannolikt att om
BVC-verksamheten upp-
hörde skulle detta generera
ett avsevärt antal betydligt
dyrare kontakter med läka-
re. Så är också förhållandet
i stora delar av Europa och
i USA där BVC-sjukskö-
terskor saknas. Antalet lä-
karbesök för förskolebarn
är där mångdubbelt större
än i Sverige.’’
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