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DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT DEB

Vart tar k ompetensen vägen
om läkarkontakten glesas ut?
Merparten av barnhälsovår-

den har granskats i MFRs doku-
ment »Barnhälsovårdens bety-
delse för barns hälsa – hälsoö-
vervakning, hälsorådgivning
och förebyggande av psykisk
ohälsa». Vidare analyseras hur
den vunna kunskapen skall an-
vändas i framtiden. Insatserna
skall koncentreras till de två
första levnadsåren. 

Det är viktigt att barnhälsovården
står på en god grund: 

a. vetenskapligt förankrad, t ex vac-
cinationer och förbättrad diagnostik av
depression hos nyblivna mödrar,

b. erfarenhetsbaserad verksamhet,
t ex hälsoundersökningar förmedlade
av sjuksköterskor och läkare, samt
psykosocial verksamhet,

c. en blandning av grupp aoch grupp
b, t ex hälsorådgivning för att minska
allergier och rökning i barnfamiljer,
uppspårande av ADHD/DAMP. 

I grupp boch c finns behov av veten-
skaplig utvärdering för att nå säkerhe-
ten i grupp a. 

De förslag som Medicinska forsk-
ningsrådet (MFR) föreslår är väl under-

byggda. Det finns emellertid några fun-
deringar.

Räcker en hörselundersökning?
1. En stor insats är att genomföra

neonatal hörselscreening med otoakus-
tisk emissionstest, en kostnad–nytta-
analys är motiverad. Omkring 150 barn
föds varje år med hörselskada som mo-
tiverar insatser från många instanser;
hälften av barnen kan sållas fram med
undersökningar av riskgrupper. Kostna-
den per år beräknas till 12 miljoner kro-
nor, vilket kvittas mot minskade perso-
nalkostnader för distraktionstesterna
och färre undersökta på grund av den
nya metodens större stringens. 

Är en enda hörselundersökning nog?
Progredierande hörselnedsättningar av-
slöjas ej på nyföddhetsavdelningen. I
dokumentet kan man ana svårigheter att
testa med total uppslutning, då vård-
tiderna förkortats på förlossningsklini-
ken.

Endast en läkarkontakt
2. Man föreslår att endast erbjuda en

läkarkontakt vid två månaders ålder.
»Den frigjorda tiden måste komma bar-
nen tillgodo i form av kvalificerade
konsultinsatser av erfaren (mina kursi-
veringar) allmänläkare eller barnläkare
beroende på problemens art.» 

Kontinuerligt arbete inom barn- och
skolhälsovård under 30 år parat med
kliniskt arbete har lärt mig att ana grän-
serna för normalitet. Det fordras erfa-
renhet och kunskap för att ge klara be-
sked och friskförklara på barnavårds-
centralen. Frågor utanför läroboken

skall kunna hanteras. Varken gränserna
för normalitet eller svaren på frågorna
lärs ut på sjukvårdsinrättningar. 

Sjuksköterskans och läkarens ge-
mensamma kompetens grundar för för-
äldrars tilltro. Onödiga remisser och un-
danglidande och till intet förpliktigande
svar väcker oro. Var skall man om någ-
ra år finna »kvalificerade konsultinsat-
ser av erfaren allmänläkare eller barnlä-
kare» sedan reformen genomförts?

Vad vill föräldrar na ha?
3. Skulle inte en väl genomförd en-

kätundersökning över landet av ett väl-
renommerat opinionsinstitut och betald
av t ex Landstingsförbundet kunna ge
svar på de frågor som rör föräldrars för-
väntan och önskemål på barnhälsovår-
den? Detta kompletterat med en veten-
skaplig utvärdering av verksamheten
skulle ge en god grund att verka från.•
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’’ Var skall man om några
år finna »kvalificerade kon-
sultinsatser av erfaren all-
mänläkare eller barnläka-
re» sedan reformen genom-
förts?’’

förhoppningar om att dokumentet skall
gagna barnhälsovårdens utveckling. De
reaktioner vi hittills mött har uppfattats
som positiva.
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Se även övriga artiklar om barn-
hälsovården i detta nummer.


