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Det finns i Sverige omkring 34 000
barn och ungdomar i åldrarna 0–19 år
som på grund av sitt handikapp är i be-
hov av stödinsatser från samhället [1].
De allra flesta funktionshinder hos barn
är kända redan under förskoletiden. Det
exakta antalet barn med funktionshin-
der och fördelningen av olika typer av
funktionsnedsättning är dock inte till-
fredsställande kartlagt. En av anledning-
arna är att tre huvudmän (stat, landsting
och kommuner) är inblandade.

Ett par procent
har funktionshinder
Hösten 1992 utförde Värmlands

barnhabiliteringsläkare i samråd med
Socialstyrelsen en enkätundersökning
med samtliga inblandade vårdgivare.
Syftet var att få fram det fullständiga
antalet kända barn med funktionshinder
och fördelningen av deras diagnoser
[2]. Undersökningen innefattade barn
och ungdomar i Värmlands län födda

1976–1992 (0–16 år). Totalt rapportera-
des 1 386 barn, 2,4 procent av alla barn
i åldersintervallet, ha någon form av
funktionshinder. Denna prevalenssiffra
är i överensstämmelse med studier från
södra Sverige [3]. Av alla barn och ung-
domar i undersökningen hade 50 pro-
cent ett mentalt funktionshinder (Tabell
I). Två tredjedelar av barnen erhöll ha-
biliteringsstöd från landstinget. Den
resterande tredjedelen med lättare funk-
tionshinder var känd av BVC (barna-
vårdscentral),  förskola eller skola. 

Andelen pojkar brukar i studier av
kronisk sjukdom och funktionshinder
vara omkring 55 procent [3, 4]. I Värm-
landsstudien dominerade pojkarna myc-
ket kraftigt (62 procent). Förklaringen
till detta är troligen en dominans av neu-
rologiska diagnosgrupper, t ex CP
(cerebral pares), ADHD (attention defi-
cit hyperactivity disorder) och autism,
där andelen pojkar brukar vara stor. 

I samband med prevalensundersök-
ningen initierades diskussioner om de
funktionshindrade barnens hälso- och
sjukvårdsservice. Det framkom då syn-
punkter på bristande samarbete mellan
föräldrar, habilitering och barnhälso-
vård. Vi kunde heller inte finna att den-
na samarbetsproblematik belysts i nå-

got tidigare arbete. Av denna anledning
genomförde barnhabiliteringen och
barnhälsovården i Värmland en gemen-
sam undersökning avsedd att belysa föl-
jande frågeställningar:

• Får barn med funktionshinder den
service av BVC som skall tillkomma
alla förskolebarn?

• Kräver barn med  funktionshinder
extrainsatser från BVC och i vilken mån
kan BVC i så fall ställa upp med dessa?

• Känner föräldrar med funktions-
hindrade barn trygghet med BVC?

• På vilka sätt kan barnens service
förbättras?  

Samma frågor till
föräldrar och sjuksköterskor
Ett frågeformulär utformades, avsett

att besvara de ovan beskrivna frågeställ-
ningarna. Formulären, som riktade sig
dels till föräldrar med funktionshindra-
de barn, dels till sjuksköterskor på bar-
navårdscentralerna, var innehållsmäs-
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Tabell I. Antalet fall per 1 000 levande barn
0–16 år med olika funktionshinder boende i
Värmland 1991.

Mentala funktionshinder 12,1
Rörelsehinder 5,7
Hörselnedsättning 2,0
Synnedsättning 1,4
Krampsjukdomar 1,3
Övriga 1,6

Undersökning på barnavårdcentralen. I
de fall personalen misstänkte
utvecklingsförsening och tog initiativ till
utredning upplevde man i början
aggressivitet från föräldrarna, enligt den
värmländska studien. Läkaren och barnet
på bilden har inget samband med
artikeln.



sigt lika frånsett identifikationsuppgif-
ter.

Frågorna täckte följande områden: 
• Reguljära besök och extrabesök på

BVC. Hembesök. 
• Deltagande i föräldrautbildning.
• Amning, AD-droppar, vaccinatio-

ner.
• Uppfödningsproblem, kolik, för-

stoppning.
• När barnets funktionshinder upp-

täcktes och barnavårdscentralens del-
aktighet i upptäckten.

• Barnavårdscentralens stöd till för-
äldrarna i olika situationer.

• Kontakter med grannar och andra
föräldrar med funktionshindrade barn.

• Samarbetet mellan BVC och barn-
habiliteringen.     

• Förslag till förbättringar av servi-
cen till föräldrar med funktionshindra-
de barn.

Föräldraformuläret sändes till 25 fa-
miljer med funktionshindrade barn. Fa-
miljerna valdes ut från barnhabilite-
ringens inskrivningsregister så att barn
med funktionshinder av olika svårig-
hetsgrad kom med i studien och barn
från länets samtliga fem sjukvårdsdi-
strikt blev representerade.

BVC-formuläret tillställdes 32 av 63
barnavårdscentraler i Värmland, så ut-
valda att de dels var jämnt fördelade
över länet, dels täckte in de 25 familjer
som tillfrågats. Detta innebar att svaren
från BVC kom att beröra betydligt fler
barn än de som ingick i föräldraenkäten.
Det var inte heller studiens avsikt att
ställa olika uppgiftslämnares svar om
enskilda barns service gentemot var-
andra.   

Utvecklingsstörning och
kända syndrom vanligast
Av 25 tillfrågade familjer uteblev

svar från en. Två föräldrapar svarade att

de inte ansåg frågorna adekvata då de-
ras barn hade relativt lätta ortopediska
funktionshinder. Hos de 22 familjer
som svarade på enkäten fanns totalt 23
barn med funktionshinder i åldrarna 13
månader till 7 år, varav 13 (57 procent)
pojkar och 10 (43 procent) flickor. Av
de 23 barnen hade sju neurologiska
funktionshinder varav fyra med CP, två
med MMC (myelo meningo cele) och
ett med bestående plexus–brachialis-
skada. Fem barn hade kromosomavvi-
kelser (Downs, Cri du Chat- och Prader-
Willis syndrom), tre utvecklingsstör-
ning/autism, tre psykomotorisk retarda-
tion, tre hemofili, en juvenil kronisk ar-
trit och en var tågångare. Samtliga 22
familjer hade besvarat enkäterna full-
ständigt.

Av 32 tillfrågade barnavårdscentra-
ler kom fullständiga svar från 27. Svar
uteblev helt från en barnavårdscentral
och från fyra svarade man att det för
närvarande inte fanns något barn med
funktionshinder inskrivet. De 27 sva-
rande barnavårdscentralerna hade mel-
lan ett och arton barn med funktionshin-
der inskrivna; totalt blev det 121 barn,
varav 77 pojkar (64 procent) och 44
flickor (36 procent). De vanligaste
funktionshindren var oklar utvecklings-
försening, utvecklingsstörning och
kända syndrom (Tabell II).

Enkätsvaren från föräldrar och

BVC-sköterskor redovisas här inte i de-
talj. Vi har istället gjort en översiktlig
jämförelse av föräldrarnas respektive
sköterskornas uppgifter angående det
funktionshindrade barnets service på
BVC samt en bedömning av svarens
samstämmighet (Tabell III). Det var en
klar samstämmighet om att barn med
funktionshinder i stor utsträckning ut-
nyttjat barnavårdscentralernas reguljä-
ra service som hälsoövervakning, hem-
besök, AD-droppar och vaccinationer.

Det förelåg också en ganska god
samstämmighet vad gällde amning, del-
tagande i föräldrautbildning och behov
av extra service från BVC. Det fanns en
större tveksamhet om BVCs trygghets-
skapande och stöttande funktion och en
bristande samstämmighet vad gällde
barnavårdscentralens del i diagnosen av
funktionshindret, hjälp vid uppföd-
ningsproblem och underlättande av
kontakter med andra föräldrar. 

Föräldrar ansåg sig
kunna mer än BVC-personal
En närmare granskning av enkätsva-

ren visade att:
• Föräldrarna hade besökt BVC ofta

när misstanke om funktionshinder hos
barnet uppkommit och innan diagnosen
varit klar.

• Barn med grava funktionshinder
fick fler hembesök än övriga.
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Tabell II. Fördelning av funktionshinder hos
121 barn inskrivna vid 32 barnavårdscentraler
i Värmland 1993  (ADHD = attention deficit hy-
peractivity disorder, MMC = myelo meningo
cele).

Utvecklingsförsening och/eller
grav ADHD 26
Autism/utvecklingsstörning 15
Kända syndrom (varav Downs
syndrom 8) 16
Medfödda eller förvärvade
hjärnskador 9
Hydrocefalus (med MMC 3) 7
Grav synnedsättning 6
Grav hörselnedsättning 6
Läpp-käk-gomspalt 5
Komplexa hjärtfel 4
Mikrocefali 3
Plexus-/brachialisskada 2
Hemofili 2
Megacolon med stomi 1
Juvenil kronisk reumatoid artrit 1

Tabell III. Jämförelse av föräldrars respektive sjuksköterskors uppgifter angående funktions-
hindrade barns service på BVC.

Föräldrar BVC-sköterskan

(n = 22) (n = 27) Samstämmighet

Genomfört reguljära
kontroller 90 procent 90 procent +
Behövt extra service 40 procent 20 procent klart mer (+)

40 procent något mer
Erhållit AD-droppar alla alla +
Vaccinerats fullständigt alla utom en alla utom en +
Hembesök nästan alla nästan alla +
Amning ej alls 40 procent ej alls 20 procent (+)

kort tid 30 procent kort tid 50 procent
>3 mån 30 procent >3 mån 30 procent

Uppfödningsproblem 25 procent 50 procent –
Ökade problem med
sömn/skrikighet 70 procent 50 procent (+)
Deltagit i föräldra-
utbildning 40 procent 50 procent (+)
BVC underlättat
kontakt med andra
föräldrar till funktions-
hindrade barn nästan aldrig 15 procent –
BVC underlättat
kontakt med grannar nästan aldrig 20 procent –
BVC har del i diagnos
av funktionshindret nästan aldrig 50 procent –
BVC stöttat vid kris 30 procent ja aktivt 30 procent ?

delvis 50 procent
ej 20 procent

Trygg med BVC 60 procent se särskild kommentar ?
Kan BVC göra mer
för familjen ja 40 procent ja 50 procent (+)



• Mer än hälften av föräldrarna ansåg
sig inte ha något utbyte av att gå i grupp
med föräldrar till friska barn.

• Majoriteten av föräldrarna hade
inte förväntat sig att BVC skulle under-
lätta kontakter med grannar eller med
föräldrar till andra barn med funktions-
hinder.

• Tryggheten med BVC stod inte i
någon relation till funktionshindrets
svårighetsgrad.

• I de fall BVC-personalen misstänkt
utvecklingsförsening och tagit initiativ
till vidare utredning upplevde man spe-
ciellt i början aggressivitet från föräld-
rarnas sida. Samtidigt var föräldrarna
mer nöjda med barnavårdscentralen när
diagnosen kunnat ställas tidigt.  

• Det har varit lättare för personalen
att stötta föräldrar i kris om de känt fa-
miljen från barnets tillkomst.

• Många föräldrar ansåg sig kunna
mycket mer om sitt barns funktionshin-
der än BVC-personalen och förväntade
sig inte heller någon specialisthjälp där-
ifrån. Samtidigt önskade de att BVC-
personalen skulle veta mera och inte be-
handla funktionshindrade barn som om
de vore friska. De ville att personalen
lyssnade mer på föräldrarna och inte
sade: »Så här gör vi!».

• I tre fall av fyra ansåg föräldrarna
att habiliteringen inte gjort något för att
uppmuntra kontakterna med BVC. Det-
ta bekräftades av BVC-personalens
svar där man menade sig ha fått den
mesta informationen från föräldrarna
och önskade en bättre samplanering
med habiliteringen.

• Kontakterna mellan barnavårds-
centralen och habiliteringen avtog med
det geografiska avståndet. 

• Små barnavårdscentraler med få
funktionshindrade barn hade svårare att
skapa kontakt med habiliteringsverk-
samheten.

BVC har haft
oklar ställning
I Värmlands län har barnhabilitering

och barnhälsovård haft en relativt stabil
utveckling de senaste tjugo åren och fle-
ra ansatser har gjorts till förbättrat sam-
arbete. Trots detta är det uppenbart att
samarbetet inte varit helt tillfredsstäl-
lande och att barnavårdscentralen haft
en oklar ställning för barn med funk-
tionshinder.

Den föreliggande studiens huvud-
syfte har varit att ge underlag för en kva-
litativ analys av den service som ges till
familjer som har barn med funktions-
hinder. Resultaten talar för att det i vis-
sa avseenden förelegat en bristande
samstämmighet mellan föräldrar och
BVC-personal. Man kan naturligtvis
fråga sig om den bristande samstäm-
migheten delvis kan bero på att patient-
grupperna inte var helt analoga. De sva-

rande sjuksköterskorna tillhörde drygt
hälften av länets barnavårdscentraler,
varför man kan förmoda att deras syn
var representativ för länet. Föräldrarna
representerade en mindre, om än varie-
rad, grupp barn med funktionshinder.
Deras syn på barnavårdscentralens
funktion kan därför naturligtvis inte re-
presentera hela gruppen föräldrar till
funktionshindrade barn. Föräldrarnas
åsikter stämmer dock väl överens med
de erfarenheter som framkommit vid
samtal mellan föräldrar och habilite-
ringspersonal i länet.  

Den reguljära hälsoövervakningen
tycks ha fungerat relativt väl medan det
varit större problem vid upptäckt av
funktionshinder och det fortsatta stödet
till dessa barn och deras familjer. 

Att upptäcka avvikelser tidigt är be-
tydligt svårare än vad det i förstone kan
verka. Huvudanledningen är att de bio-
logiska normalvariationerna är stora
[5]. Detta innebär inte så sällan att man
förmedlar misstanke om avvikelser hos
barn som är helt friska (Figur 1). Det
omvända torde dock vara betydligt van-
ligare. På barnavårdscentraler med få

barn möter man vissa handikapp så säl-
lan att man inte uppfattar signalerna.
Dessutom finns en tendens till »välvil-
liga» bedömningar [A Lindsjö respekti-
ve K Lindström, pers medd 1995]. Men
även när »klockan klämtat» kan utfallen
bli mycket olika (Figur 1). Den svåra
uppgiften att till föräldrarna meddela
misstanken om barnets avvikelser, re-
mittera i rätt tid och följa upp sedan spe-
cialisten tagit över huvudansvaret bely-
ses i Socialstyrelsens rapport om kvali-
tetssäkring av barnhälsovården [6].

Föräldrar till barn med funktionshin-
der verkar inte ha några orealistiska för-
väntningar på  BVC-personalen men
har periodvis ett ökat hjälpbehov.
Tryggheten hos föräldrarna ökar om de
känner att personalen på BVC är väl in-
formerade om barnets sjukdom och be-
hov medan sjukdomens allvarlighets-
grad förefaller betyda mindre i detta
sammanhang.

Sätt familjen i centrum
Både i denna och i tidigare under-

sökningar [3, 7] kritiserar många för-
äldrar den bristande kommunikationen
mellan specialister och primärvård.
Samarbetet bör bygga på en överens-
kommelse mellan familjen, habilite-
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Figur 1. Den svåra processen att
upptäcka och hantera misstanke om
funktionshinder hos barn.



ringsansvariga och BVC. Om samarbe-
tet fungerar otillfredsställande för nå-
gon part skall orsakerna till detta skynd-
samt kunna klarläggas.  Mycket talar
för att kommunikationssvårigheterna
bäst kan överbryggas om man förskju-
ter perspektivet från organisationerna
och sätter individen och familjen i cent-
rum. I Värmlands län pågår för närva-
rande två intressanta utvecklingsarbe-
ten inom habiliteringsverksamheten i
riktning mot ett mer patient-/familje-
centrerat arbete. Det ena arbetet bygger
på modellen för individuell servicepla-
nering, ISP [8] , där man i samråd med
patienten och föräldrarna bygger upp
ett nätverk av stödpersoner. Det andra
initiativet, som pågår i norra sjukvårds-
distriktet (glesbygd), bygger på erfaren-
heter från rehabilitering som baseras på
resurser i närsamhället, så kallade CBR
[9], där föräldrarna, närstående och
kommunen mobiliserar ett gemensamt
ansvar för barnets utveckling.

En lokal samverkansgrupp med för-
äldrar, barnansvariga i kommunen och
barnhälsovården har utgjort en grund-
sten. Föräldrarna lär sig huvudsakligen
av varandra, vilket stärker gruppens
självtillit och möjligheter till inflytan-
de. De kan bevaka sina intressen, påver-
ka servicens utseende och den framtida
planeringen av lokala verksamheter och
landstingets habilitering. På detta sätt
leder individuella behov till både indi-
viduella och kollektiva lösningar. Ex-
empel på detta har varit utbildning och
handledning riktade mot personer i när-
miljön som till exempel klasskamrater,
lärare och stödfamiljer.
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Tobaksreklamen når en världspublik
vid olika sportarrangemang, och man
kan därför lätt luras att förknippa sport
och tobaksrökning. Idrottsvärlden bör
avstå från tobaksindustrins sponsor-
pengar – men ta lärdom av industrins
sätt att effektivt sprida sitt budskap,
menar WHO i sitt budskap inför
världsdagen mot tobak den 31 maj
1996.

Det är ett hälsobudskap som skall
framföras i samband med idrottsutöv-
ning, och ett samarbete mellan häl-
soinformatörer och idrotten vore en
given segrare. På detta sätt skulle
idrotten kämpa för en rökfri och häl-
sobringande livsstil.

Sponsring förbjuden
i lag i Australien
Sedan 1987 har staten Victoria i

Australien agerat mot tobaksreklam
och sponsorskap. Sponsring från to-
baksindustrin förbjuds i lag. Dessutom
har staten skapat en hälsofrämjande
fond (VicHealth) finansierad genom av-
kastning från en speciell tobaksskatt. 

Över 1 000 idrotts- och kulturorga-
nisationer har ur denna fond fått medel,
i gengäld skall de sprida ett hälsobud-
skap. T ex har den australiska fotbollen
fått pengar ur VicHealth för en antirök-
kampanj riktad till olika grupper i be-
folkningen.

Rökfria OS och VM
Alltsedan 1988 har de Olympiska

spelen varit rökfria. I Göteborg arrange-
radeas 1995 de första rökfria världs-
mästerskapen i friidrott. Det fanns vissa
rökrutor, men för övrigt rådde rökför-
bud överallt. Tobaksreklam liksom för-
säljning av tobak var förbjudet inom
arenaområdet. Apotek nära arenan hade
öppet litet längre på kvällarna; där kun-
de man köpa tobakssubstitut i form av
tuggummi och plåster.

Ett tält var bemannat dygnet runt,
och där gavs information på temat rök-
frihet. Det visade sig efter tävlingana att

Ett rökfritt budskap från
hälso-myndighet i Nya Zeeland via
fotbollslaget.

WHO: 

Hälsobudskap
i stället för
tobaksreklam
på idrottsarenan!

Rökfria olympiader

1988 Calgary
1988 Seoul

1992 Barcelona
1992 Albertville

1994 Lillehammer
1996 Atlanta kommer att bli rökfritt


