
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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minska genom att man rekommenderar
blodtryckskontroll på alla barn och
ungdomar vid reguljära patientbesök!
Alla dessa rekommendationer baseras
på samma kritiska granskning av veten-
skapliga studier som leder till att exem-
pelvis hörselscreening vid fyra år för-
kastas.

Kostråd och tobaksinformation
Andra amerikanska rekommenda-

tioner kanske är mer tänkvärda för

svensk BVC-verksamhet. Man rekom-
menderar att alla medborgare äldre än
två år skall få kostråd om minskat intag
av fett (särskilt mättat fett) och koleste-
rol – »caloric balance» – och ökat intag
av frukt, grönsaker och spannmålspro-
dukter. 

Mitt intryck är att svenska BVC är
bra på spädbarnskost, men har dåligt
genomslag i kosten till äldre barn. Har
behövs förstärkning och metodutveck-
ling i stället för nedskärning.

Alla USA-föräldrar skall få informa-
tion om rökning. Även detta är ett om-
råde där svenska BVC har dålig genom-

slagskraft. En enkät till 129 rökande
småbarnsföräldrar i Falun visade att en-
dast 19 procent hade fått information
om rökningens effekter av sjuksköters-
kan på BVC [3]. 

Ingen rökande kvinna slutade röka
de fyra första månaderna efter förloss-
ningen, den tidsperiod då BVC satsar på
tobaksinformation. Svenska BVC bor-
de kunna göra större insatser mot vårt
största hälsoproblem.

Dålig resursanvändning
Det är med andra ord tveksamt om

man kan anföra USA som argument för
att resurserna till svensk barnhälsovård
kan minskas kraftigt. Däremot kan
amerikansk forskning och praxis stödja
uppfattningen att vi inte använder våra
BVC-resurser optimalt. 

Personligen anser jag att den största
misshushållningen är att förstagångs-
föräldrar inte tydligare skiljs från övri-
ga föräldrar. Nyligen kallades min fyra-
åriga flicka till den sedvanliga kontrol-
len på BVC. Denna är som bekant i förs-
ta hand en utvecklingskontroll. Barna-
vårdscentralen planerade att genomföra
samma kontroll som den som mina tre
äldre barn genomgått. 

Genom ett telefonsamtal eller en en-
kel enkät skulle vi som föräldrar kunnat
meddela att vi uppfattar vår flicka som
i alla avseenden lika snabbt utvecklad
som sina äldre syskon. En undersök-
ning av mindre omfattning borde ha bli-
vit följden, och de sparade krafterna
skulle BVC ha kunnat använda till barn
med större behov. 

Satsa på »krisfamiljen»!
Jag vill påstå att vi tar dåligt hand om

de barn på BVC som av sociala skäl har
stora behov av stöd. Det traditionella
BVC-arbetet passar bättre för en »me-
delfamilj» än för krisfamiljen. BVCs
resurser bör styras tydligare till dessa
familjer, och vi behöver utveckla bättre
metoder, säkert i samarbete med barn-
omsorg och socialtjänst. 

Var finns nytänkandet och vem do-
kumenterar det? En hårdhänt debatt om
metoderna för BVC-arbetet är välkom-
men. Men frigjorda resurser bör utnytt-
jas för de barn som vi idag försummar
på barnavårdscentralerna.
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Omsorgen om barns hälsa kan behöva
ökade resurser om metoder från USA
överförs hit.


