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Barnhälsovårdens (BHV)
kontroller samt längd- och vikt-
mätningar ger värdefull infor-
mation om barnens tillväxt och
utveckling. De neuropediatriska
och neuropsykiatriska tillstån-
den hos barn måste få ökad
uppmärksamhet på våra barna-
vårdscentraler.

Under mina 21 verksamma år i öp-
pen barn- och hälsovård har jag haft an-
svar för två hela barnavårdscentraler
(BVC) under 20 år – det sista året har
främst inneburit arbete som konsult.
Dessa år har inneburit över 30 000 barn-
observationer på BVC.

Mot den bakgrunden vill jag belysa
två viktiga områden inom barnhälso-
vården, nämligen övervakning och be-
dömning av barns tillväxt och utveck-
ling.

Barns tillväxt – längdmätningar
För att förstå barnet och dess sjukdo-

mar måste vi förstå dess fysiska tillväxt.
Göran Sjönell skriver i LT 19/96 [1]:

»… har jag inte kunnat låta bli att fråga
mig vad t ex vägning och mätning av
friska barn flera gånger per månad …
egentligen har för betydelse.»

Längdmätningar sker aldrig flera
gånger i månaden utan totalt 9–10 gång-
er, varav ungefär fem gånger under
spädbarnsåret och 4–5 gånger under pe-
rioden 1–6 år, på en välskött BVC.

Dessa mätningars betydelse kan il-
lustreras med att jag, bland flera andra
fynd, sedan 1992 vid vårdcentralens
barnmottagning i Skogås och via längd-
mätningar identifierat och lett till utred-
ning ett barn med förvärvad hypotyre-
os, ett barn med tillväxthormonbrist
samt ett barn (inom skolhälsovården)
med njurinsufficiens orsakad av nefro-
noftis.

Gemensamt för dessa barn var att de
hade få och diskreta andra symtom på
sin sjukdom, samt att mätningarna på-
skyndade upptäckt, diagnos och be-
handling av dessa sjukdomar. Barnun-
derlaget i Skogås är drygt 3 000 barn,
0–16 år.

Viktmätningar
Vägningarna sker oftare och visar

oftare avvikelser. De är också enklare
att utföra än längdmätningar, tar mind-
re tid och är därmed billigare.

När ett barn kommer till utredning
vid en rad olika sjukdomstillstånd, t ex
diarré, ger viktkurvan värdefull infor-
mation. Den kan vid flera tillfällen be-
stämma utredningsgången, och finns
det viktavvikelser av betydelse måste
utredningen fördjupas för att vid exem-
pelvis diarré utesluta eller verifiera ce-
liaki och komjölksintolerans.

Finns inga viktavvikelser kan enkla
kostråd och aktiv exspektans vara väl så
värdefullt. Utredningarna kan på detta
sätt göras kostnadseffektiva, och många
barn slipper smärtsamma undersök-
ningar.

Barn i svåra sociala miljöer och barn
som mår psykiskt dåligt reagerar enligt
gängse erfarenhet ofta med dålig till-
växt. Det finns andra sätt att känna igen
sådana problem, men tillväxtrubbning-
en objektiverar fynden.

Att se hur barnet mår är också att se
hur barnet växer. Med det synsättet når
vi många barn med särskilda behov
(som far illa eller har psykiska/fysiska
handikapp). Den generella åtgärden att
väga barn leder till uppmärksammande
av de sårbara barnen.

Barns utveckling
I slutet av 1970-talet upplevde jag

5,5-årskontrollen som meningslös, lik-
som Göran Sjönell tycks göra än idag. I
början av 1980-talet publicerades den
stora Göteborgs-studie [2] som visade
på hur vanligt det neuropediatriska/
neuropsykiatriska tillståndet MBD/
DAMP är. 1982 publicerade Gillberg
och Rasmussen [3] hur man kan finna
och påbörja utredningen av dessa barn.

Barnläkare inom Stockholms syd-
västra sjukvårdsområde (SVSO) har i
en lokal rapport [4] visat att man kan

identifiera barn med kombinationen
koncentrationsstörning och motorisk-
perceptuella svårigheter, dvs MBD/
DAMP, vid 5,5-årskontrollen på BVC.

Undertecknad efterundersökte och
har i en lokal rapport [5] redovisat en
årskull barn (204) som genomgick 5,5-
årskontrollen i Skogås. Sjutton barn
hade svårare (12) eller lättare neurope-
diatriska avvikelser.

Tre barn med mental retardation och
ett barn med autism var kända sedan ti-
digare, men de var i sin tur – med ett un-
dantag – upptäckta på BVC i småbarns-
åldern. Tre barn visade sig vid 5,5-års-
kontrollen svagpresterande med miss-
tanke om problem på gränsen till ut-
vecklingsstörning.

Fem barn befanns ha måttligt svår el-
ler svår MBD/DAMP, och fem barn be-
dömdes ha tecken på lätt MBD/DAMP.
Detta innebär att många barn hade ut-
vecklingsavvikelser av betydelse.

Utvidgad kontroll
Sedan början av 1990-talet finns en

nationell rekommendation om en utvid-
gad 5,5-årskontroll för att finna och in-
itiera utredning av dessa barn. Inom
SVSO genomförs dessa kontroller, och
barnen diskuteras och bedöms i BVC-
team [6] innan de remitterades vidare.

Hälso- och sjukvårdsnämndens
(HSN) i Stockholm har i ett tjänsteutlå-
tande 1995 [7], som antagits av lands-
tingets politiker, skrivit att barn med
MBD/DAMP, autism och närliggande
tillstånd skall utredas och stödjas samt
att »Barnhälsovårdens skolförberedan-
de undersökning vid 5,5 år har en viktig
roll i att upptäcka barnen och vidarere-
mittera för utredning».

Göran Sjönell skriver »har jag inte
kunnat låta bli att fråga mig vad … häl-
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’’…vet Göran Sjönell hur
många barn med mild men-
tal retardation, MBD/
DAMP och autism som
finns i hans område och
vilka de är? ’’



En jämförelse med barnhäl-
sovården i USA antyder att där
finns metoder som bör spridas
även i Sverige. I stället för be-
sparingar kan det krävas ökade
resurser. Problemet i Sverige är
främst att det satsas för litet på
socialt utsatta barn.

I Läkartidningen 19/96 granskar Gö-
ran Sjönell barnhälsovården i ljuset av

forskning och praxis i USA och Kana-
da. När två ansvariga för verksamheten
svarar i nr 20/96 [1, 2] skulle man öns-
kat en mer självkritisk hållning från för-
fattarna. 

Sjönell får egentligen inget svar ex-
empelvis vad gäller den resurskrävande
fyraårskontrollen. Han tycks ha hittat
verksamheter som är väl värda att gran-
ska.

Sjönells utgångspunkt är stimule-
rande: utländsk forskning och praxis.
Oavsett vilket område inom svensk
sjuk- och hälsovård som vi granskar på
detta sätt kommer vi att finna metoder
som inte är allmänt accepterade interna-
tionellt. 

Frågan är dock om man som Sjönell
kan ta detta till intäkt för att resurserna
till hela ämnesområdet kan minska.

Sjönell ställer ju i utsikt att barnhälso-
vårdens resurser kan halveras. 

Ökade resurser behövs
Granskar vi en svensk verksamhet

med exempelvis en norm från USA,
kommer vi inte bara att finna metoder
som används i Sverige och inte i USA,
utan även det omvända. Väl dokumen-
terade metoder som ännu ej spritts i
Sverige bor spridas skyndsamt, vilket
leder till behov av ökade resurser. 

Barnhälsovården kan granskas på
detta sätt. Inom USAs Department of
health and human services har »U.S.
preventive services task force» bl a haft
uppgiften att sammanfatta forsknings-
resultat och ge rekommendationer om
vilka metoder som bör användas inom
preventionen. I sin »Guide to clinical
preventive services» på 1 045 sidor
(1996 utkommen i sin andra upplaga,
Williams & Wilkins’ förlag) får man en
bra sammanfattning av forskning och
praxis från USAs horisont. 

Sjönell får bl a stöd för sin kritik av
barnavårdscentralernas (BVC) hörsel-
screening vid fyraårskontrollen. Men
man finner också en hel del rekommen-
derade metoder som saknas i dagens
svenska BVC-verksamhet. 

Tillkommande uppgifter
Sjönell skulle enligt USA-modellen

få införa vaccination mot både vattkop-
por och hepatit B till alla barn på sin
BVC. Dessutom får han nog mäta bly-
halten i blodet på alla ettåringar. Detta
rekommenderas nämligen for alla barn
som bor nära »heavy traffic», vilket tor-
de vara fallet för Vasastadens telningar.

Besökstiden på BVC torde också
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sokontroller vid 4 respektive 5,5 års ål-
der egentligen har för betydelse» samt
säger i DN 13/5 i en intervju: »I en väl-
fungerande familjeläkarorganisation
känner distrikts- eller husläkare … till
vilka riskbarn som finns …»

Ovanstående får mig att undra – vet
Göran Sjönell hur många barn med mild
mental retardation, MBD/DAMP och
autism som finns i hans område och vil-
ka de är?

Slutsatser
Barnets fysiska tillväxt och dess psy-

komotoriska utveckling skiljer barnets
hälso- och sjukvårdspanorama från den
vuxnes. Det är därför viktigt att under-
stryka:
– att barns tillväxt följs i vikt- och

längdkurvor. Tillväxtdiagrammet är
det bästa och sannolikt kostnadsef-
fektivaste diagnostiska instrument
vi har i pediatriken!

– att man bevarar läkarkontrollen vid
5,5 år, samt att 4-åringskontrollen
helst förstärks med läkartid. Det är
endast genom uppföljning över tiden
som vi kan förstå och värdera bar-
nets utveckling.

– att barnkompetens, t ex i form av
barnläkarkonsult, inom BHV inte
får ytterligare urholkas. Vi måste
kunna bedöma tillväxtrubbningar

samt gemensamt stödja barn med
särskilda behov

– att vi i Stockholm tar HSNs rekom-
mendation på allvar och identifierar
och utreder barn med neurope-
diatriska/neuropsykiatriska handi-
kapp.
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