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Inledning
Barnhälsovården är Sveriges största arena för 
folkhälsoarbete, och möter i princip alla barn 
0–6 år och deras föräldrar. Arbetet inom barn
hälsovården (BHV) bedrivs utifrån ett nationellt 
barnhälsovårdsprogram som lanserades 2014 
och som uppdateras kontinuerligt utifrån ett 
snabbt växande vetenskapligt underlag för evi
densbaserad praxis. Region Uppsala var bland 
de första regionerna att införa det nya natio
nell a barnhälsovårdsprogrammet i sin helhet 
redan den 1 januari 2015.

Barnhälsovårdens insatser utgår från varje 
barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och ut
veckling utifrån konventionen om barnets rättig
heter och i linje med de nationella hälsopolitiska 
målen. För att uppfylla dessa mål erbjuder spe
cialistsjuksköterskorna och läkarna inom barn
hälsovården ett brett utbud av hälsofrämjande 
och förebyggande insatser och uppmärksamm
ar barn med hälsoproblem eller risk för sämre 
hälsa eller utveckling för att erbjuda effektiva 
åtgärder.

Sedan 2017 har vi saknat ett statistiskt un
derlag för att följa och presentera barnens 
hälsodata och verksamheternas måluppfyllelse 
gentemot uppställda mål. Under pandemiå
ren 2020 till 2021 har vi följt barnhälsovårdens 
insatser genom regelbundna frågeformulär 
till alla verksamheter och samtal med chefer, 
sjuksköterskor och läkare. Den sammanlagda 
bilden är att de flesta har kunn at erbjuda barn
hälsovård av hög kvalitet trots de logistiska och 
bemanningsmäss iga problemen som pande
min har inneburit. Dock finns en del bristande 
måluppfyllelse som också presenteras och 
diskuteras i den här rapporten. 

Utvecklingen har också gått framåt för barn
hälsovården, mitt i pandemin. Vaccination mot 
tuberkulos genomförs nu på BVC, som snabbt 
kan erbjuda tider nära familjerna. Detta kommer 
sanno likt att förbättra vaccinationstäckningen 
påtagligt för barn som tillhör riskgruppen för 
tuberkulos. Arbetssättet BarnSäkert har komm
it igång på de flesta BVC i länet och ett unikt 

samarbete med socialtjänstens öppna stödverk
samheter har etablerats i alla länets kommuner. 
Det innebär att många familjer som tidigare levt 
med psykosociala problem nu har fått handfast 
hjälp. 

Denna årsrapport kommer således efter flera 
års uppehåll, och är den första som bygger på 
data från den elektroniska patientjournalen 
Cosmic. Vi vill gärna att ni inom verksamheten 
diskuterar, ställer frågor kring och funderar på 
resultaten. Snart är vi igång med arbetet för 
årsrapporten som avser 2022 och vi vill väldigt 
gärna ha er input, särskilt när ni känner att 
siffrorna inte återspeglar er verklighetsbild! Då 
hinner vi fundera tillsammans till nästa rapport 
som vi hoppas kommer redan i slutet av kvartal 
ett, 2023.

Snart hoppas vi också att varje verksamhet 
ska ha fortlöpande tillgång till information om 
just sina resultat via statistikverktyget SAS. Det 
kommer också att underlätta för vår enhet att 
följa och stödja barnhälsovårdens personal för 
att uppnå vårt gemensamma mål om god och 
jämlik barnhälsovård så att alla barn i hela  
Uppsala län uppnår sin fulla potential.

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, 
Centrala Barnhälsovården (C-BHV) i Region Uppsala

”Barnhälsovårdens insatser 
utgår från varje barns rätt till 
bästa uppnåeliga hälsa och 
utveckling.
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Sammanfattning
Barnhälsovården har en mycket hög täck
ningsgrad: 99,4 procent av barnen som är 
folkbokförda i Uppsala län har varit i kontakt 
med barnhälso vården. Detta är en fantastisk 
möjlighet att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande och förebyggande insatser för 
alla barn som bor här. Barnhälsovården ska vara 
jämlik och geografisk hemvist ska inte innebära 
skillnader i den barnhälsovård som familjerna 
får. Därför har vi i den här rapporter tittat sär
skilt på skillnader mellan BVCenheter.

En del skillnader är kopplade till vårdcentra
lens Care Need Index (CNI) som kan säga något 
om befolkningsunderlagets socioekonomiska 
situation, där högre CNI tyder på mer socioeko
nomisk belastning. En sådan koppling gäller 
exempelvis exponering för rökning där högt CNI 
har ett samband med högre andel exponerade 
spädbarn. På sina ställen är vart femte späd
barn exponerat för rökning! Även genomsnittet 
på vart tolfte barn framstår dock som alldeles 
för högt så här behöver vi sätta in insatser i form 
av motiverande samtal.

Andra utfall, exempelvis barns övervikt och obe
sitas, kan också kopplas till befolkningsunder
laget vid vårdcentralen. Det är extremt oroande 
att på sina ställen är nästan var tredje fyraåring 
överviktig eller obes. Här behövs samarbete 
med andra aktörer i kommunen, som exempel
vis förskolan, för att komma åt problemet. 
Vi behöver också se över våra 
arbetssätt inom barnhälsovården 
och här har CBHV en viktig upp
gift att stödja verksamheten: 
15 procent barn med övervikt 
eller obesitas innebär ungefär 
var sjätte till var sjunde fyra
åring i länet.

Andra skillnader mellan oli
ka BVC framstår som tämligen 
oskäliga, exempelvis andelen 

screenade barn för syn och hörsel, andelen 
remitt erade vid positivt utfall på språkscreen
ingen och andelen som erhållit vaccin mot ro
tavirus. Här bör jämlikhet kunna uppnås mellan 
verksamheterna.

Måluppfyllelse inom barnhälsovården
Måluppfyllelsen när det gäller vaccinationer 
var god för MPR och Pneumokocker. Däremot 
uppnåddes inte målen vad gäller det hexavalen
ta vaccin et som skyddar mot difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio, Hib och hepatit. Inte heller 
vaccinet mot rotavirus samt andelen riskbarn 
för tuberkulos som erhåller BCGvaccination 
nådde målvärdet. Det senare har vi dock god 
förhoppning om ska hämta upp sig när alla BVC 
nu kommit igång med egen BCGvaccination 
eller samarbeten. 

Måluppfyllelse när det gäller spädbarn som 
ammas till någon del vid fyra månaders ålder 
var 78 procent, nästan 10 procentenheter lägre 
än målet på 87 procent. Det är oklart varför 
andelen ammade spädbarn skiljer sig så mycket 
åt mell an olika verksamheter. Det stora tappet 
överlag sker tidigt under spädbarnets liv, trots 
att det är mycket kontakt med BVC den första 
tiden. Här har verksamheterna stora möjligheter 
att fundera över orsaker till detta och behoven 
av stöd hos sin befolkning. 

Måluppfyllelsen när det gäller 
screening av barnen för syn och 
hörsel var tyvärr bristande 

överlag under 2021. Även om 
språkscreeningen genomförs 
nästan enligt målet är det 
också anmärkningsvärt att 
en tredjedel av barn som 
screenas positivt på språk

screeningen inte remitteras 
till logoped. Vi kommer särskilt 

noggrant följa upp andelen 

Bakom varje 
siffra finns 

barn med rätt 
att nå sin fulla 
utvecklings

potential.
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screenade barn och huruvida de remitterats för 
årsrapporten 2022 för att se om detta var en 
pandemieffekt. Redan nu vill vi dock uppmuntra 
verksamheterna att se över om det kan finnas 
barn som missats under pandemin och som 
ännu inte genomgått screening.

Andelen som fått hembesök är långt under 
målet, men 2021 var fortfarande ganska präglat 
av pandemin så vi hoppas se en återhämtning 
där. Mindre än häften av länets treåringar har 
fått teambesök – målet är 90 procent. Det här 
har uppmärksammats av oss på CBHV under 
2022 och vi har flera moment på tidigare och 
kommande utbildningsdagar som är avsedda 
att hjälpa verksamheterna finna sina arbetssätt 
för teambesöket.

Däremot är måluppfyllelsen för EPDS screen
ing högre än man hoppats och överskrider 
målet på 85 procent med 7 procentenheter. Bra 
jobbat alla därute! Med tanke på de svåra kon
sekvenser för både barnet och föräldrar, som en 
obehandlad depression i nyföddhetsperioden 
innebär, är det mycket glädjande att screening
en når så många mammor.

Sammanfattningsvis görs en hel del gott arbete 
där majoriteten av barnen i Region Uppsala får 
tillgång till barnhälsovårdens hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. Det finns dock stora 
skillnader mellan olika BVCenheter vad gäller 
barnens hälsoutfall och måluppfyllelsen. En del 
resultat kan hänga samman med pandemin, an
dra med personalsituationen eller befolknings
underlaget som sådant. Oavsett förklaring är 
det nu viktigt att alla verksamheter identifierar 
någonting som de vill förbättra och påbörjar det 
arbetet. Bakom varje siffra i statistiken finns det 
barn med rätt att skyddas från sjukdomar och 
uppnå sin fulla utvecklingspotential.

Anna Sarkadi, ledningsläkare Centrala 
Barnhälsovården och ansvarig för rapporten

Tack
Vi vill tacka Mats Byström och Dimitra 
Rentouka för deras ovärderliga hjälp 
med årsrapporten. Tack även till alla 
BHVsjuksköterskor vars noggranna 
journalföring är grunden för de data 
som presenteras här.

Rapportförfattare har varit Fanny 
Brattström, examinerad läkare, med 
stöd av Centrala Barnhälsovårdstea
met. Utan Fannys fina insats hade vi 
inte haft en årsrapport i handen. 
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Utvalda siffror från 2021

27 012 
barn var inskrivna

i barnhälsovården 

79 690 
BVC-besök

genomfördes

Skillander inom länet, procent

0 8 19,4

Helt ammade: 76,5 %

Övervägande ammade: 11,8 %

Delvis ammade: 7,5 %

 Ej ammade: 4,2 %

95,8 procent 
av barnen födda 2021 
ammades vid en  
veckas ålder 

Mål: 87 %

Länet: 78 %

78 procent 
av barnen födda 2021 
ammades vid fyra 
månaders ålder 

8 procent 
av barnen födda 2021 
exponerades för tokaksrök 
vid en veckas ålder Lägst Länet Högst
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difteri 
stelkramp

kikhosta
polio

Hib
hepatit

mässling, påssjuka, 
röda hund

rota, två doserdifteri, stelkramp, kikhosta, 
polio, Hib, hepatit

pneumokocker mässling
påssjuka

röda hund

tuberkulos
(gäller barn med 

förhöjd risk)

rotavirus
(två doser)

95,9 % 

Mål: 98 % Mål: 95 % Mål: 95 % Mål: 95 %  Mål: 90 % 

95,9 % 95,1 % 76,2 % 88 % 

Vaccinationsgrad bland barn födda 2019

Skillander inom länet, procent

Lägst LägstLägst

82,4
55,6

82 95,1 8895,9 100 96,4100

Mål: 98 Mål: 95 Mål: 90

Länet LänetLänet Högst HögstHögst
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15,6 procent 
av av fyraåringarna hade
övervikt eller obesitas 

Skillander inom länet, procent

Andel språkscreenade med avvikelse, 
skillander inom länet, procent

Lägst

Lägst

6,9

2,7

15,6

10,3

31,9

28,6

Länet

Länet

Högst

Högst

92,3 procent 
språkscreenades 

vid 2,5 eller 3 års ålder.

Mål: 
95 procent

89,3 procent 
av fyraåringarna 
gjorde synprov

84,9 procent 
av fyraåringarna 
gjorde hörselprov

Lägst Lägst

75
52,2

89,3 84,997,6 97
Mål: 95 Mål: 95

Länet LänetHögst Högst

Skillander inom länet, procent

HörselprovSynprov
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58,8 procent 
av barnen födda 2021 

fick ett hembesök under 
nyföddhetsperioden 

23,8 procent 
av barnen födda 2021 
fick ett hembesök vid 

åtta månaders ålder

92,4 procent 
av mödrarna 
screenades  
med EPDS

49,7 procent 
av treåringarna 
fick ett teambesök

Mål: 85 %

Mål: 85 %

Mål: 90 %

Länet: 58,8 %

Länet: 92,4 %

Länet: 49,7 %
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Barnhälsovård i Uppsala län
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Under 2021 har barnhälsovård bedrivits vid 46 
barnavårdscentraler (BVC) i Region Uppsala. 
26 BVC var drivna i offentlig regi (Nära vård och 
hälsa) och 20 drevs i privat regi. Region Uppsala 
har ett så kallat medborgarstyrt kundval, vilket 
innebär att föräldrar själva kan bestämma var 
de vill lista sitt barn. Om ingen aktiv listning 
görs, listas barnet på den BVC som ligger när
mast vårdnadshavarnas folkbokföringsadress 1.  
Även om ett barn är listat vid en BVC kan famil
jen välja att söka vård vid en annan BVC.

BVC har ansvar för att erbjuda barnhälsovård 

till de barn som är listade. BVC har också ansvar 
för barn som är asylsökande, tillståndslösa och 
nyanlända i det geografiska närområdet. Dessa 
barn kan dock inte listas på en BVC då de saknar 
personnummer och därför har data för dessa 
barn inte kunnat samlas in i denna rapport, se 
avsnittet Det statistiska underlaget. 

Nedlagda och nyöppnade BVC
Sedan 2021 har BVC Anna lagt ner sin verksam
het, medan BVC Familjeläkarna Rosendal öpp
nade under 2021.

Totalt var 27 012 barn inskrivna i barnhälsovår
den i Region Uppsala vid årsskiftet 2021/2022. 
Detta motsvarar 99,43 procent av alla barn 0–5 
år som var folkbordförda i Uppsala län den 31 
december 2021. Den höga täckningsgraden upp
rätthålls fram till barnets femårsålder. 

Andelen barn per BVC varierar stort (figur 1). 
BVC Samariterhemmet hade flest barn listade 

(1 671), varav 296 var födda 2021. BVC Familjelä
karna Skokloster, hade lägst antal barn listade 
(72), varav 21 var födda 2021. Totalt hade tre 
BVC färre än 25 barn som var under ett år gamla 
listade, vilket är färre än vad Socialstyrelsen 
rekommenderar för att upprätthålla en god 
barnkompetens. Tabell 1 visar antalet barn per 
ålderskategori och BVC. 

Figur 1: Antal inskrivna barn per BVC vid årsskiftet 2020/2021 

1 Region Uppsala, 2021. Regler för listning, områdesansvar och ickevalsalternativ. 

Barnavårdscentraler

Barnpopulation

https://regionuppsala.se/contentassets/5dd980021d144817a99c4ec47c354c2f/regler-for-listning-omradesansvar-och-ickevalsalternativ.pdf
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BHVsjuksköterskor
Sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) 
har ansvar för det löpande arbetet med barnen 
och är navet i arbetet på BVC. BHVsjuksköter
skor ska ha specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning distriktssköterska eller hälso och 
sjukvård för barn och ungdomar. 

Då det framför allt är under de två första 
åren som (de flesta) barn besöker BVC frekvent, 
beräknas sjuksköterskebemanningen utifrån 
hur många nyfödda som blivit inskrivna per år. 
För att kunna erbjuda det nationella barnhälso
vårdsprogrammets alla delar rekommenderas 
som ett riktvärde högst 55 nyfödda (barn under 
ett år gamla) per heltidsanställd BHVsjukskö
terska. I områden med ökad socioekonomisk 

tyngd bör antalet nyfödda per BHVsjuksköter
ska vara lägre. 

Uppgifter om sjuksköterskebemanningen 
samlades inte in under 2021. Figur 3 visar därför 
i stället de uppgifter som rapporterades av verk
samheten år 2022.

Personalomsättningen bland BHVsjuksköter
skor i Region Uppsala  har varit hög under de 
senaste åren. Cirka en fjärdedel av personalstyr
kan byts ut varje år. Den höga omsättningen gör 
det svårare att upprätthålla rutiner och få en 
kontinuitet i arbetet , ökar belastningen på be
fintlig personal och ställer höga krav på Centrala 
Barnhälsovården (CBHV) att erbjuda introduk
tionsutbildning och stöd till den nya personalen. 

Personal

Besök

Under 2021 registrerades cirka 80 000 besök 
inom barnhälsovården. Det genomsnittliga an
talet besök under barnets första levnadsår var 
7,9, men variationen mellan BVC är stor (mellan 
5,0 och 9,6 besök per nyfödd).

Figur 2: Antal BVC-besök under 2021, per ålderskategori

33 786

0-åringar 1-åringar 2-åringar 3-åringar 4-åringar 5-åringar

22 001

6 092 6 737 5 707 5 367

80 000
besök registrerades 

inom barnhälso
vården under 2021.
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Figur 3: Antal nyfödda (barn under ett år) per heltidsanställd BHV-sjuksköterska år 2022. 
Ungefärliga uppgifter som rapporterats från BVC-enheterna. Orange linje visar Socialstyrel-
sens rekommendation om högst 55 nyfödda per heltidsanställd. Uppgifter för Morgongåva, 
Familjeläkarna Kapellgärdet och Liljeforstorg VC saknas. 

Läkare
Läkare som arbetar inom BHV ska vara specia
listläkare eller STläkare (läkare under specialist
utbildning) inom allmänmedicin alternativt 
barn och ungdomsmedicin. STläkare som 
arbetar på BVC ska få handledning av en specia
listläkare och måste ha genomgått CBHVs kurs 
för STläkare för att få arbeta på BVC. Läkaren 
har ansvar för de undersökningar och sjukvårds
uppgifter som kräver läkarens medicinska kom
petens. Behovet av läkartjänstgöring uppskattas 
till minst 4 timmar per vecka i ett område med 
cirka 55 nyfödda per år. Nytt i barnhälsovårds
programmet sedan 2015 är att ett teambesök 
med läkare ingår för alla barn vid tre års ålder.

Psykologer
Mödra och barnhälsovårdspsykologen 
(MBHVpsykologens) uppdrag inom barnhälso
vården består av rådgivning, stöd och behand

ling med fokus på psykosociala frågor och för
äldrastöd samt barnets utveckling. I det senare 
ingår psykologisk behandling till föräldrar när 
den psykiska ohälsan uppstår i samband med 
föräldrablivande eller påverkar föräldraskapet. 
I MBHVpsykologernas uppdrag ingår även att 
erbjuda regelbundna konsultationer med hand
ledning till alla BHVsjuksköterskor. 

Det nationella riktvärdet för psykologer inom 
mödraoch barnhälsovård är 2000 barn per 
heltidsanställd psykolog. År 2021 fanns sju 
MBHVpsykologtjänster i regionen. Antalet barn 
per MBHVpsykolog i regionen är således nästan 
dubbelt så högt som riktvärdet (3 800 barn per 
heltidsanställd MBHVpsykolog).
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Socioekonomi och Care Need index (CNI)

Den generella hälsan hos barn i Sverige är god, 
särskilt i internationella jämförelser, men det 
finns stora ojämlikheter inom barnhälsa även i 
Sverige. En stor del av de ojämlikheter som finns 
är kopplade till socioekonomiska förhållanden, 
vilka påverkar riskfaktorer för psykisk och fysisk 
ohälsa.

Barnfattigdom
Rädda Barnens årsrapport Barnfattigdom i 
Sverige från 2021 visar att 9,2 procent av barnen 
i Sverige levde i ekonomisk utsatthet år 2019. 
Ett ekonomiskt utsatt hushåll innebär att man 
har en låg inkomststandard och/eller erhåller 
försörjningsstöd. I riket minskade andelen barn 
som lever i ekonomisk utsatthet med 0,1 pro
cent mellan 2016 och 2019. I Uppsala län har 
andelen barnfamiljer som lever i ekonomisk 
utsatthet tvärtom ökat från 7,7 procent 2016 till 
9,5 procent 2019. 

Inom länet finns stora skillnader gällande 
socioekonomiska förhållanden. Andelen som 
lever i ekonomisk utsatthet är mer än 3 gånger 
högre i Älvkarleby (14,0 procent) jämfört med 
Knivsta (3,4 procent). Rädda Barnens rapport 

visar också att 49,5 procent av barnen till en 
ensamstående utrikesfödd förälder i Sverige le
ver i barnfattigdom jämfört med 9,4 procent av 
barnen till en ensamstående svenskfödd föräld
er och 1,2 procent av barnen till sammanboende 
svenskfödda föräldrar 2. 

Care Need Index 
Care Need Index (CNI) är ett mått som används 
för att mäta den socioekonomiska belastningen 
i befolkningsunderlaget till en vårdenhet. CNI 
för BVC är detsamma som för den tillhörande 
vårdcentralen och beräknas utifrån följande 
variabler: förälder född utanför Europa, ar
betslös förälder, ensamstående förälder, nyin
flyttad familj och förälder med låg utbildning. 
Det samman lagda CNI för barnen på varje BVC 
relateras till genomsnittet i regionen (som har 
indexvärde 1,0). CNI över 1,0 innebär en ökad 
socioekonomisk belastning jämfört med ge
nomsnittet BVC:er med hög CNI behöver större 
personalresurser för möjlighet att bedriva en 
god och jämlik vård, och 20 procent av den 
ersättning som utgår till barnavårdscentralerna 
viktas därför efter de listade barnens CNI.

Figur 4: CNI per BVC 3

2  Rädda Barnen, 2021. Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021

3 Region Uppsala, 2022. Justerat CNI Vårdcentraler och BVC 2023

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Barnfattigdom-i-Sverige-211206UPDATED.pdf/
https://regionuppsala.se/globalassets/region-uppsala-webbplats/det-har-gor-vi/om-region-uppsala/inkop-och-upphandling/ansokan-lov/justerat-cni-2023-tga.pdf
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Barnhälsovårdens mål och arbete 

Barnhälsovårdens övergripande mål är att 
bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 
sociala hälsa för alla barn. Arbetet innefattar 
hälsofrämjande, hälsoövervakande och före
byggande insatser. Barnhälsovården ska 
vara jämlik och rättvis och har ett 
kompensatoriskt uppdrag att 
ge mer insatser till dem med 
större behov.

Arbetet utgår ifrån Soci
alstyrelsens Vägledning 
för barnhälsovård, som 
beskriver ramarna för det 
nationella barnhälsovårds

programmet, och Rikshandboken i barnhälso
vård, som fungerar som metodhandledning för 
arbetets utförande samt förmedlar uppdaterad 
kunskap gällande barns hälsa och utveckling. 
Tillsammans utgör Vägledning för barnhälsovår

den och Rikshandboken i barnhälsovård det 
nationella barnhälsovårdsprogrammet.

Barnhälsovårdsprogrammet 
bygger på en tredelning av insat
ser. Den första delen beskriver 
universella insatser, det vill säga 
insatser som ska erbjudas alla 
barn och familjer. Den andra och 

tredje delen beskriver de riktade 
insatser som ska ges till alla barn 

och föräldrar med behov. Ett barn 
eller en familj kan under en period 

behöva utökade eller riktade insatser men 
därefter klara sig med de universella insatser
na, eller tvärtom. Man kan således tänka att ett 
barn kan ”vandra fram och tillbaka” mellan de 
olika delarna, beroende på om behoven minskar 
eller ökar.

Tredelningen bygger på principen om propor
tionell universalism, vilket innebär att man i 
grunden erbjuder universella insatser, men att 
insatsernas omfattning och intensitet ska stå i 
proportion till barnets eller familjens behov och 
kan därför se olika ut för olika familjer för att 
åstadkomma samma effekt. Genom att alla barn 
erbjuds de universella insatserna, som omfattar 
åtminstone 16 besök på BVC, ges möjlighet att 
identifiera barn/familjer med ett ökat behov, 
som då kan erbjudas utökade eller riktade 
insatser. Eftersom barnhälsovården når i princip 
alla familjer, ökar således också möjligheten att 
nå de familjer som behöver extra stöd. I vilken 
utsträckning det nationella barnhälsovårdspro
grammet erbjuds och genomförs varierar mellan 
olika BVC inom Region Uppsala, vilket vi också 
ser i denna rapport. 

Barnhälsovården 
i Sverige är 
kostnadsfri 
och frivillig.

Barnhälsovårdens mål är att:  

•  Främja barns hälsa och utveckling 
•  Förebygga ohälsa hos barn 
•  Tidigt identifiera och initiera åtgärder      
    vid problem i barns hälsa, utveckling  
    och uppväxtmiljö 

Genom att: 

•  Erbjuda insatser till alla barn och deras  
    föräldrar – som att stödja och aktivera  
    föräldrar i deras föräldraskap för att på  
    så sätt skapa gynnsamma betingelser  
    för en allsidig utveckling för barn 
•  Ge individuellt utformad hjälp till barn  
    och deras föräldrar när ett barn löper  
    högre risk att drabbas av ohälsa eller  
    redan har nedsatt hälsa
•  Erbjuda hälsoövervakning av alla barn 
•  Uppmärksamma förhållanden i  
    barnets närmiljö
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Barnhälsovården och pandemin

Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag 
i Sverige. Artikel 24 erkänner barnets rätt till 
barnhälsovård, inklusive information och till
gång till undervisning om näringslära, amning, 
hygien, förebyggande av olycksfall samt stöd vid 
användning av dessa kunskaper 4.

Covid-19-pandemin gjorde att BHV fick 
hitta nya lösningar för att uppfylla detta.  På 
en del BVC fick BHV-sjuksköterskorna andra 
arbetsuppgifter som att hjälpa till med covid
vaccinationer eller arbeta på vårdavdelningar. 
Sjukfrånvaro av personal och inställda besök 
var ytterligare utmaningar för barnhälsovården. 
Pandemin påverkade också barnens hälsa på 
olika sätt. Forskning om barns upplevelse av 
pandemin har bedrivits vid Uppsala universitet, 
se avsnitt Forskning och utveckling. 

Den generella rekommendationen under 2021 
var att barnhälsovårdens nationella program 
skulle följas i så stor utsträckning som möjligt. 
Allmänt gällde att endast barn och föräldrar 
utan infektionssymptom skulle besöka BVC. 
Endast en förälder tilläts följa med på besöken 
och rekommendationen var att försöka växla 
vilken förälder som kom på besöket samt att 
den andre förälderns kulle erbjudas att delta i 
besöket via telefon.

Hembesök 
Hembesök skulle bedrivas i möjligaste mån, 
men med samma försiktighetsåtgärder som vid 
övriga besök. Om någon i familjen hade infek
tionssymptom skulle i stället telefonuppföljning 
och besök på BVC ordnas. 

Vård av nyfödda 
Om besök behövde ställas in (på grund av att 
föräldrarna var sjuka) rekommenderades att 
följa upp per telefon eller videosamtal för att 
försäkra sig om att allt fungerade väl hemma 
och inte missa någon som behövde BHV:s in
satser. För att nyfödda barn inte skulle behöva 
vänta i flera veckor på att en förälder tillfrisknat 
helt, rekommenderades att ordna så att barnet 
kunde bedömas trots att föräldrarna var sjuka, 
till exempel genom att någon annan person 
kunde komma med till BVCbesöket. 

Föräldragrupper 
Rekommendationen under 2021 var att föräldra
grupper endast skulle genomföras digitalt ell er 
utomhus med symptomfria föräldrar och att 
deltagarna höll ett avstång på minst två meter. 

 4 Regeringen, 2018. Konventionen om barns rättigheter. 

”Den generella rekommen
dationen under 2021 var att 
barnhälsovårdens natio
nella program skulle följas 
i så stor utsträckning som 
möjligt. 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/konventionen-om-barnets-rattigheter-s2018.010/
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Centrala Barnhälsovården (CBHV) 

Centrala Barnhälsovårdsenheten (CBHV) har tre 
huvudsakliga uppdrag: CBHV ansvarar för kvali
tetsuppföljning av barnhälsovården i Region 
Uppsala, verksamhetsutveckling och implemen
teringsstöd med utgångspunkt i forskning, samt 
utbildning av och stöd till personal, inklusive 
att fungera som konsult och remissinstans för 
frågor som dyker upp på BVC. 

CBHV är ett tvärprofessionellt team som 
utgörs av sjuksköterskor, barnhälsovårdsöver
läkare, MBHVpsykologer, logopeder och admi
nistratörer. Det finns också en ledningsläkare 
som håller ihop CBHVteamets arbete.

Förfrågningsunderlaget styr
Regionen Uppsalas politiker fastlägger och 
uppdaterar årligen styrdokumentet Tilläggs
åtagande för barnhälsovård, vilken specificerar 
vårdgivarnas (såväl offentliga som privat drivna) 
uppdrag. Där står också vilka målnivåer som 
finns för de olika kvalitetsmåtten/variablerna. 

2021 fick barnhälsovården följande tillägg i 
uppdraget; erbjuda ett enskilt föräldrasamtal 
till den föräldern som inte fött barnet när barnet 
är 3–5 månader, en målnivå för hörselscreening 
lades till och det specificerades att hembesök 
till nyfödda ska ske före 30 dagars ålder. 

Centrala barnhälsovårdens vision:

C-BHVs arbete bidrar till att alla barn i hela Region Uppsala uppnår sin fulla 
potential, föräldrar känner sig trygga i sin roll och barnhälsovårdens personal 
har rätt kompetens och de rätta förutsättningarna för att åstadkomma detta . 
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Det statistiska underlaget till rapporten

Datauttaget till denna rapport har gjorts ur 
journalsystemet Cosmic och datauttaget har 
levererats av Beslutsstöd. Vid uttaget av jour
naluppgifter har vi följt de datafångstintervall 
som används av Svenska Barnhälsovårdsregist
ret (BHVQ) *. Utfallen presenteras som andelen 
av barn födda ett visst år. Besöken kan dock 
vara utförda olika kalenderår.

Inkluderade barn
Barn som var listade på en BVC i Region Uppsala 
vid årsskiftet 2021/2022 har inkluderats i data-
uttaget till rapporten. För att minimera andelen 
barn som saknar data på grund av utflytt från 
länet inkluderades endast barn som var lista
de på en husläkarmottagning i regionen vid 
årsskiftet 2021/2022. Detta eftersom listningen 
från husläkarmottagning försvinner automa
tiskt då folkbordföringsadressen ändras medan 
avlistning från BVC måste göras manuellt via 
Husläkar kansliet. 

Uppsala har en nettoinflyttning varje år och 
dett a gäller även barn på BVC. För att minska 
felen i statistiken genom inflyttning har vi för 
vaccin ationsstatistiken tagit hänsyn till om 
barnet flyttat in efter den ålder som det aktu
ella vaccinet ska ges. Exempelvis inkluderades 
inte barn som flyttat till länet efter 20 månaders 
ålder i MPRstatistiken. Detta då man inte rutin
mässigt efterregistrerar tidigare givna vaccina
tioner. 

Barn med skyddade personuppgifter och barn 
som är asylsökande är inte inkluderade i under
laget. Eftersom vissa BVC-enheter är mycket 
små och andra stora, har vi valt att endast 
redovisa utfall för de BVC som har minst 20 
listade barn i den aktuella åldersgruppen i 
diagrammen. I sammanställning av siffrorna och 
tabellerna i slutet av rapporten finns dock dessa 
uppgifter med. 

Barn som saknar journaluppgift
I denna rapport rapporteras en del av variabler
na (amning, rökning, övervikt/obesitas, EPDS) 
som andelar av barn som har journaluppgift om 
variabeln. Barn som är listade på en BVC inom 
Region Uppsala men saknar journaluppgift om 
ett specifikt utfall inom datafångsintervallet är 
således exkluderade. Barnet kan sakna journal
uppgift av flera anledningar, det kan vara för 
att barnet inte besökt BVC alls eller inte vid rätt 
tidpunkt eller att dokumentationen inte gjorts 
enligt fasta/förvalda alternativ i journalen. Ett 
typexempel på barn som saknar journaluppgift 
är ett barn som flyttat till länet vid fyra måna
ders ålder och därför inte har någon uppgft om 
amning vid en vecka och två månaders ålder. 
Vissa BVC har en större andel barn som saknar 
journaluppgift. 

*I redovisningen av andelen barn som gjort syn- och hörselprov inkluderas besök gjorda t.o.m. att barnet var 4 
år och 9 månader. Denna anpassning gjordes då många fyraårsbesök blev senarelagda på grund av pandemin.
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Barns hälsa
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Amning

Amning är en skyddsfaktor för såväl barn som 
mamma och det är därför önskvärt att så många 
barn som möjligt ammas. Världshälsoorganisa
tionen (WHO) och UNICEF rekommenderar att 
barn helammas under de första sex månaderna. 
Därefter rekommenderas att barnet fortsätter 
ammas samt får tilläggskost i tillräckliga mängder 
upp till två års ålder, eller så länge som barn och 
föräldrar vill 5. 

Bröstmjölk innehåller all näring (förutom 
D vitamin) som ett barn behöver under de sex 
första månaderna 6.  Bröstmjölk innehåller ock
så skyddande antikroppar och andra immuno
modulerande ämnen och barn som ammas har 
minskad risk för vissa vanligt förekommande 
infektioner, såsom öroninflammation och luft
vägsinfektioner 7.  Amning har positiva hälso
effekter för barnet även på längre sikt, med 
minskad risk för övervikt eller obesitas samt 
en något minskad risk för typ 2diabetes. För 
mammor innebär amning en minskad risk att 
drabbas av bröstcancer 8.

 
Barnhälsovårdens uppgift är att förmedla 
korrekt och objektiv kunskap om amning och 
amningens hälsofördelar för att föräldrarna ska 
kunna göra ett informerat val. Mamman har rätt 
till stöd och vidare information oavsett val. På 
BVC ställs regelbundet frågor om barnets aktu
ella kost under de senaste sju dagarna. Sedan 
några år journalförs om barnet ammas helt, 
övervägande, delvis eller inte ammas, se defini
tioner av begreppen. 

Definitioner av amning

Helt ammad: Barn som enbart fått 
bröstmjölk och vitaminer eller läke-
medel, till exempel D-vitamin 

Övervägande ammad:  Barn som 
huvudsakligen ammas samt fått annan 
kost vid 1–2 tillfällen (pyttesmå smak-
portioner inräknade)

Delvis ammad: Barn som ammas och 
fått annan kost vid tre eller fler tillfällen 
(pyttesmå smakportioner ej inräknade)

Ej ammad: Barn som inte ammats 

5 WHO, 2003. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. 

6 Livsmedelsverket, 2014. Bra mat för 0–5 år - handledning för barnhälsovården. 

7 Duijts L, Ramadhani MK, MollMatern HA. Breastfeeding protects against infectious diseases during infancy 
in  industrialized countries. A systematic review. 

8 Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins NC; 
Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and 
lifelong effect.

https://www.who.int/publications/i/item/9241562218
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/handbocker-och-verktyg/bra-mat-for-barn-0-5-ar-handledning
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext
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Amningsfrekvens vid olika åldrar
Andelen barn födda 2021 som ammades i någon 
mån (helt, övervägande eller delvis) vid en 
veckas ålder (tabell 2) var 95,8 procent och 76,5 
procent av dessa helammades. Riksgenomsnitt
et för amning i någon mån vid en veckas ålder 
var cirka 94 procent 2020 9. 

Vid fyra månaders ålder (tabell 3) ammades 77,6 
procent i någon mån, målet på 87 procent nådd
es således inte. Vid sex månaders ålder amma
des 69,4 procent av barnen, vilket också det är 
lägre än målet på 77 procent Både andelen som 
ammas vid fyra och sex månaders ålder är dock 
högre än riksgenomsnittet för 2020. 

Vid fyra månaders ålder helammades 52,9 
procent rekommendationen om att barn ska 
helammas uppnås alltså till väldigt låg grad. Den 
största nedgången avseende barn som helamm
as ses mellan fyra månader och sex månaders 
ålder (figur 5). Detta kan förklaras av nuvaran
de rekommendation att barn kan få pyttesmå 
smakportioner från fyra månaders ålder. De 

barn som får pyttesmå smakportioner räknas 
inte som helammade utan som övervägande 
ammade enligt de nya definitionerna.

Skillnader inom länet
Amningsfrekvensen varierar mycket mellan olika 
BVC. Amningsstatistik för en veckas ålder kan 
ses i tabell 2 och fyra månaders ålder i tabell 3. 

Figur 5: Andel ammade vid 
olika åldrar, barn födda 2021

Figur 6: Andel (%) barn födda 2021 som helammades vid en veckas ålder

9 Socialstyrelsen, 2022. Statistik om amning 2020. 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/amning/
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Det är väl känt att exponering för tobaksrök 
har negativa effekter för foster och barn. Barn 
som utsätts för passiv rökning har bland annat 
ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, 
öroninflammationer och besvär och sjukdomar i 
luftvägarna, så som astma 10. Forskning har ock
så visat att rökning under och efter graviditeten 
ökar risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS) 11. 

Till barnhälsovårdens uppgifter hör att regel
bundet fråga om någon av vårdnadshavarna 
eller annan person som bor i hemmet röker och 
att informera om riskerna med passiv rökning. 
Föräldrar som röker bör erbjudas rådgivande 
samtal på BVC eller hos en utbildad rådgivare 
via primärvården. I princip alla föräldrar blev till
frågade om rökning vid 1 veckas ålder men vid 
åtta och tolv månaders ålder blev 4–5 procent 
av föräldrarna inte tillfrågade om rökning, varför 
procentsatserna för dessa åldrar ska tas med 
viss försiktighet (tabell 4). 

När tobaksrök dokumenteras i journalen an
vänds begreppen vårdnadshavare 1 (VH 1) och 
vårdnadshavare (VH 2) i stället för mamma och 
pappa. Vårdnadshavare 1 är ofta en mamma 
men kan också vara till exempel en pappa eller 
annan person som har vårdnad om barnet. 
Vårdnadshavare 2  är ofta en pappa, men kan 
vara en mamma i ett samkönat par eller annan 
person som har vårdnad om barnet. 

Rökningen bland mödrar (VH 1) går upp något 
mellan att barnet är nyfött och åtta månader 

gammalt, hos papporna (VH 2) ses tvärtom en 
minskning under barnets första åtta månader. 
Dessa tendenser syns även i riksgenomsnittet.

 Förändringar över tid 
Den genomsnittliga andelen barn som bor till
sammans med en person som röker har minskat 
över tid i Sverige. År 1999 rökte 9 procent av 
mödrarna då barnet var 0–4 veckor gammalt 
och 2019 var motsvarande siffra 3 procent. An
delen fäder som röker har också minskat, men 
inte i samma utsträckning, 14 procent rökte när 
barnet var 0–4 veckor år 1999 och 8 procent 
rökte år 2019 12. 

Skillnader inom länet 
Andelen barn som exponeras för tobaksrök va
rierar stort mellan olika BVC-enheter (figur 7). Ett 
antal BVC har inga listade barn som exponeras 
för tobaksrök vid 1 veckas ålder medan på näs
tan lika många BVC exponeras cirka 15 procent 
för tobaksrök i samma ålder. Av barnen som är 
listade på de BVC med lägst CNI blev fyra procent 
exponerade för tobaksrök av någon i hemmet. 
Den fjärdedel av BVC som har högst CNI, det vill 
säga lägst socioekonomisk standard generellt, 
har också den högsta andelen barn som blev 
exponerade för tobaksrök (12 procent). Här finns 
det anledning att se över det preventiva arbetet 
där motiverande samtal med den rökande vård
nadshavaren har påvisat goda effekter.

Exponering för tobaksrök

10 Cook DG, Strachan DP. Health effects of passive smoking-10: Summary of effects of parental smoking on 
the respiratory health of children and implications for research.

11 Zhang K, Wang X. Maternal smoking and increased risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis. 

12 Socialstyrelsen, 2021. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2019. 

https://thorax.bmj.com/content/54/4/357
https://thorax.bmj.com/content/54/4/357
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23219585/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-11-7669.pdf
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Figur 7: Andel (%) barn en vecka gamla som blir 
exponerade för tobaksrök i hemmet, barn födda 2021

8 
procent av 

barnen födda 2021 
bodde vid en 

veckas ålder  med 
någon som rökte.
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Barn med övervikt och obesitas har en ökad 
risk att drabbas av negativa fysiska och psykis
ka konsekvenser både på kort och lång sikt 13.  
Ökad förekomst av övervikt och obesitas hos barn 
är ett växande folkhälsoproblem i Sverige 14. 

Övervikt och obesitas hos barn i förskoleåldern 
riskerar att kvarstå i vuxen ålder med allvarliga 
konsekvenser som följd. En svensk studie har 
visat att obesitas hos barn medför en trefaldigt 
ökad risk att dö före 30 års ålder 15.  Övervikt 
och obesitas kan även leda till oönskade kon
sekvenser under barndomen och är associerat 
med en högre risk för ångest och depression 16.  
En svensk studie har också visat att barn med 
obesitas i barndomen inte fullföljer högstadie 
och gymnasiestudier i samma utsträckning som 
andra barn 17. 

Det är en prioriterad uppgift för barnhälsovår
den att förebygga övervikt och obesitas samt 
att identifiera barn som har eller löper ökad risk 
att få övervikt eller obesitas. Vid alla hälsobesök 
på BVC tas barnets längd och vikt och barnets 
BMI beräknas. För barn definieras övervikt och 
obesitas utifrån isoBMI, där referensvärdet 
för barnets BMI är anpassat efter barnets ålder 
samt kön. Detta eftersom barnets längd och 
kroppssammansättning förändras under åren. 
Övervikt definieras som iso-BMI över 25 och 
obesitas som isoBMI över 30.

Förekomst av övervikt och obesitas 
15,6 procent av barnen födda 2017 hade över
vikt och obesitas vid 4 års ålder: 11,9 procent 
hade övervikt och 3,6 procent hade obesitas 
(tabell 5). Övervikt och obesitas var vanligare 
hos flickor än hos pojkar (figur 8). 

Skillnader inom länet
Vi ser stora variationer i förekomsten av övervikt 
och obesitas mellan olika BVC (figur 9). Andelen 
barn som hade övervikt eller obesitas varierade 
mellan 6,8 procent och 31,9 procent. Någon tydlig 
koppling mellan CNI och förekomsten av övervikt 
och fetma syns inte på BVCnivå. Det vi däremot 
vet från studier är att lägre utbildningsnivå är 
starkt kopplad till övervikt och obesitas 18 och 

Övervikt och obesitas

13 WHO, 2020. Noncommunicable diseases: Childhood overweight and obesity.  

14 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2019. Stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma-
hos barn mellan kommuner i Stockholms län. 

15 Lindberg L, Danielsson P, Persson M, Marcus C, Hagman E. Association of childhood obesity with risk of 
early all-cause and cause-specific mortality: A Swedish prospective cohort study. 

16 Lindberg L, Hagman E, Danielsson P, Marcus C, Persson M. Anxiety and depression in children and adole-
scents with obesity: a nationwide study in Sweden. 

17 Lindberg L, Persson M, Danielsson P, Hagman E, Marcus C. Obesity in childhood, socioeconomic status, 
and completion of 12 or more school years: a prospective cohort study. 

Figur 8: Andel fyraåringar med övervikt eller 
obesitas uppdelat på kön, barn födda 2017

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/noncommunicable-diseases-childhood-overweight-and-obesity
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/faktablad-2019.4-stora-skillnader-i-forekomst-av-overvikt-och-fetma-hos-barn-mellan-kommuner-i-stockholms-lan.pdf
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/faktablad-2019.4-stora-skillnader-i-forekomst-av-overvikt-och-fetma-hos-barn-mellan-kommuner-i-stockholms-lan.pdf
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003078
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003078
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-1498-z
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-1498-z
https://bmjopen.bmj.com/content/11/3/e040432
https://bmjopen.bmj.com/content/11/3/e040432
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Figur 9: Andelen barn som vid 4 års ålder har övervikt (iso-BMI 25) 
eller obesitas (iso-BMI 30 eller högre), barn födda 2017

att genetiska riskfaktorer också spelar en stor 
roll 19. Det innebär att BVC:er som har en hög 
andel barn med övervikt och obesitas behöver 
se över sitt preventiva arbete och stöd till föräld
rar redan från att barnet är 24 månader. I detta 
arbete finns C-BHV som stöd. Levnadsvanor är 
också ett område som kräver samarbete mellan 
flera olika aktörer, exempelvis förskolans och 
kommunens insatser för en aktiv fritid och goda 
möjligheter till aktiv transport redan från för
skoleåldern.

Skillnader över tid
Nationellt hade elva procent av barn i fyraårsål
dern övervikt eller obesitas år 2018. Förekom

sten av övervikt och obesitas var högre bland 
flickor (14 procent) än bland pojkar (10 procent). 
I Region Uppsala sågs mellan åren 2007 och 
2016 en tendens till att övervikt bland fyraåring
ar minskade 20. 

I en nyligen publicerad studie med data från 
Barnhälsovårdens kvalitetsregister (BHVQ) såg 
man att andelen barn med övervikt och obesi
tas ökade i Sverige under pandemiåren 21. Även 
om Region Uppsala än så länge inte är med i 
BHVQ finns dessvärre ingen anledning att tro att 
utvecklingen skulle ha gått åt motsatt håll här. 

18 Brophy S, Cooksey R, Gravenor MB, Mistry R, Thomas N, Lyons RA, Williams R. Risk factors for childhood 
obesity at age 5: analysis of the millennium cohort study. BMC Public Health. 

19 Chesi A, Grant SFA. The Genetics of Pediatric Obesity. Trends Endocrinol Metab. 2015 Dec; 26(12): 711–721. 

20 Läkartidningen, 2021. Övervikt och fetma kvar på höga nivåer bland 4-åringar i Sverige. 

21 Fäldt, Nejat, Edvinsson Sollander, Durbeej, Holmgren. Increased incidence of overweight and obesity 
among preschool Swedish children during the COVID-19 pandemic

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-9-467
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-9-467
https://www.cell.com/trends/endocrinology-metabolism/fulltext/S1043-2760(15)00162-9?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1043276015001629%3Fshowall%3Dtrue
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/10/overvikt-och-fetma-kvar-pa-hoga-nivaer-bland-4-aringar-i-sverige/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36479865/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36479865/
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De sjukdomar som ingår i det nationella barn
vaccinationsprogrammet är sjukdomar som 
även med modern sjukvård kan leda till svår 
sjukdom eller ge bestående skador och konse
kvenser 22 och i värsta fall leda till att barnet 
avlider 23.  Med en hög vaccinationstäckning 
skyddas även de barn som av någon anledning 
inte kan vaccineras, genom flockimmunitet. 

Trots att det allmänna vaccinationsprogramm
et är väl beprövat och vi i Sverige generellt har 
en hög vaccinationstäckning finns individer och 
grupper som är tveksamma till vaccination, och 
en del som avstår helt. Orsakerna bakom att inte 
vaccinera sitt barn varierar. Det kan handla om 
allt från låg upplevd risk att barnet ska bli smitt
ad till låg tilltro till myndigheter inklusive hälso 
och sjukvården 24. 

Vid tre, fem och tolv månaders ålder ges det 
sexvalenta vaccinet mot difteri, tetanus, kikhosta, 
polio, hepatit B och hemophilus influenzae typ B 

och vaccin mot pneumokocker. Vid 18 månaders 
ålder ges vaccinet mot mässling, påssjuka och 
röda hund (MPRvaccinet). Sedan 2014 ingår 
också rotavirusvaccinet i barnvaccinationspro
grammet i Region Uppsala. 

Vaccinationstäckning 
I Uppsala län hade cirka 95,9 procent av tvåår
ingarna fått det sexvalenta vaccinet och vaccin 
mot pneumokocker. Täckningsgraden för vacc in 
mot MPR var 95,1 procent. Täckningen för rotavi
rusvaccin var 92,5 procent för en eller två doser 
och 88 procent för båda doserna (tabell 6). 

Skillnader inom länet 
Vaccinationstäckningen varierar mycket mellan 
olika BVC. För det sexvalenta vaccinet varierar 
andelen vaccinerade mellan 82 procent och 100 
procent (Figur 10). Cirka tio BVC har en lägre 
täckning än 95 procent och endast cirka tio BVC 

Vaccinationer

22 Folkhälsomyndigheten, 2018. Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal 

23 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. Därför vaccineras barn

24 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2022. Strategier för att öka vaccinationstäckningen – en 
kunskapsöversikt. 

Sveriges vaccinationsprogram, bild från 1177.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9b0c23490ceb401ba3d0a094a567f6cb/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/darfor-vaccineras-barn/
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2022.7-strategier-for-att-oka-vaccinationstackningen---ef.pdf
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2022.7-strategier-for-att-oka-vaccinationstackningen---ef.pdf
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Idag finns ingen journalmall i Cosmic 
för att efterregistrera uppgifter om 
vaccination för barn som är inflytta-
de till länet och därför fått sina första 
vaccinationer i en annan region eller 
annat land. Eftersom Uppsala län 
har en stor inflyttning av barn har vi i 
denna sammanställning tagit hänsyn 
till vid vilken ålder barnet flyttat in till 
länet. Exempelvis räknas ett barn som 
är inflyttad efter sju månaders ålder 
och fått en dos av det sexvalenta 
vaccinet vid tolv månaders ålder 
som fullvaccinerat.  

har en täckning på minst 98 procent, vilket är 
det uppsatta målet. För MPRvaccinet varierar 
andelen vaccinerade mellan 82 procent och 100 
procent (figur 11) och är på många BVC lägre 
än 95 procent, vilket är den beräknade lägsta 
gränsen för att undvika sjukdomsutbrott. Dessa 
siffror är oroväckande och vidare undersökning 
och analys är nödvändig för att förstå bakom
liggande orsaker till den låga vaccinationstäck
ningen. 

Även för rotavirus varierar vaccinationstäck
ningen stort mellan olika BVC (figur 12). Mellan 
85,1 procent och 98,8 procent av barnen födda 
år 2019 fick minst en dos av vaccinet. Andelen 
som blivit fullvaccinerade skiljer sig ännu mer 
(mellan 55 och 100 procent) och över hälften av 
BVCenheterna har mindre än 90 procent full
vaccinerade för rotavirus. 

Figur 10: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade 
mot difteri, tetanus, kikhosta, polio, hepatit B och HiB 
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Figur 11: Andel (%) barn födda 2019 som är 
vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund

Figur 12: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade mot rotavirus
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Figur 13: Andel (%) BCG-vaccinerade barn med 
ökad risk för tuberkulosexponering, barn födda 2019 

Vaccin mot tuberkulos (BCGvaccin) 
Vaccin mot tuberkulos (BCGvaccin) rekommen
deras till alla barn som har en ökad risk för att 
smittas av tuberkulos (TB). Barn som bor med 
en person som kommer från ett riskland avse
ende tuberkulos erbjuds vaccinet. Vaccinet ges 
numera vid 6 veckors ålder och skyddar mot 
svåra former av tuberkulos, såsom hjärnhinnein
flammation och generell tuberkulos 25.  

Vaccinationstäckningen för BCGvaccin har 
tidigare varit oacceptabelt låg på flera ställen 
i länet, vilket motiverade en förändring i utfö
randet av BCGvaccinationerna. Tidigare gavs 
BCGvaccinationerna på Lungmottagningen vid 
Akademiska Sjukhuset eller vissa barnspecia
listmottagningar i länet, men sedan årsskiftet 
2021/22 har ansvaret för vaccinationerna helt 
förts över till BVC. Redan under 2021 utbildades 
personalen och under hösten 2021 började de 
större BVCenheterna att vaccinera själva. På 
många ställen samarbetar BVC:er kring vacci
nationerna. I våra uppföljningar har vi sett att 

personalen tycker att förändringen har varit po
sitiv; man har kompetens att genomföra vaccin
eringen och har kontroll över om barnen har fått 
sin dos.

I Region Uppsala hade 17,6 procent en ökad risk 
för tuberkulosexponering och av dessa erhöll 
76,2 procent vaccinet (figur 13). Målet att 95 
procent av barnen med förhöjd risk nåddes inte 
under 2021. Antalet barn som har ökad risk för 
tuberkulos varierar kraftigt mellan olika BVC, i 
diagrammet nedan presenteras därför endast 
andelen BCGvaccinerade för de BVC som har 
minst 10 barn med förhöjd risk. 

BCGvaccinering under pandemin
BCGvaccineringen vid lungmottagningen paus
ades under ett antal månader 2021 på grund av 
pandemin vilket kan ha påverkat vaccinations
täckningen. Det är nu viktigt att alla BVC:er ser 
över sina barn som har ökad risk för tuberku
losexponering och säkerställer att de vaccineras 
för att uppnå en ökad täckningsgrad. 

25 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. BCG-vaccination

https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/bcg-vaccination/
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Vid 2,5 eller 3 års ålder genomförs en 
strukturerad språkundersökning 
för att identifiera barn med 
svårigheter gällande sin 
kommunikations och 
språklutveckling. Detta 
för att kunna erbjuda 
insatser samt vid behov 
remittera barnet för vida
re utredning. Avvikande 
språk- och/eller kommu
nikationsutveckling kan 
bero på språkstörning, 
men kan i tidig ålder också 
vara ett tecken på utveck
lingsrelaterade svårigheter 26.  
Utöver språkscreeningen vid 2,5 eller 
3 års ålder sker en löpande bedömning av 
kommu nikationen under BVCbesöken. 

Andel språkscreenade
När det gäller språkscreening vid 2,5–3 års ålder 
genomgick 92,3 procent av barnen födda 2018 
screeningen (tabell 7); Region Uppsalas mål på 
minst 95 procent nåddes således inte. 

Utfall av språkscreeningen
Av dem som screenades hade 10,3 procent ett 
avvikande utfall. Språkstörning är en av de van
ligaste funktionsnedsättningarna i förskoleål
dern med en förekomst på 7–14 procent varav 
1–2 procent bedöms som grava svårigheter 27. 

Barn som inte klarar screeningen 
och visar stora svårigheter ska 

remitt eras direkt annars görs 
en ny screening vid tre års 

ålder. Om barnet då klarar 
screen ingen räknas inte 
det som utfall i statis
tiken.Barn som inte 
medverkar till undersök
ningen trots omförsök 
bedöms som screenad 

med avvikelse. 
Språkscreening vid 2,5 

års ålder ska erbjudas alla 
barn, även de barn som har en 

pågående kontakt med logoped/
psykolog och/eller barnläkare relate

rat till sin språkutveckling. Vi ser dock att 1,4 
procent av barnen inte screen ades med anled
ning av att de redan följs avseende sin språkut
veckling. Barn som inte klarar språkscreeningen 
ska erbjudas olika åtgärder beroende på om det 
finns andra svårigheter och hur allvarlig avvikel
sen är. 

Remisser till logoped
Av barnen födda 2018, som inte klarade språk
screeningen remitterades 28,2 procent till 
logoped medan 1,3 procent redan följs på klinik.  
Det finns väldigt stora skillnader i andelen som 
erhåller remiss till logoped av barnen som inte 
klarat språkscreeningen.

Språkscreening                                            

26 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. Språkundersökning och screening

27 Law J, Charlton J, Dockrell J, Gascoigne M, McKean Cand Theakston A. Early Language Development: 
Needs, provision and intervention for preschool children from socio-economically disadvantaged back-
grounds. 

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/sprakundersokning-och-screening/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Law_et_al_Early_Language_Development_final.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Law_et_al_Early_Language_Development_final.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Law_et_al_Early_Language_Development_final.pdf
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Skillnader inom länet
Andelen barn som inte genomgick språkscreen
ing och som inte heller följs på annan klinik va
rierar mycket mellan olika BVC (figur 14). En liten 
del av dessa barn kan vara barn som är inflytta
de efter åldern för screening och att screeningen 
i själva verket genomförts i en annan region. 
Även andelen språkscreeningar med avvikelse 
skiljer sig stort mellan olika BVC (figur 15). Varför 
så stora skillnader ses är svårt att säga. 

I områden där andelen barn som bor i en 
komplex språkmiljö (flera språk både hemma och 
på förskolan, låg förskoleexponering, låg utbild
ningsnivå hos föräldrar och ekonomisk utsatthet) 
förväntar vi att andelen barn som faller ut på 
språkscreeningen är betydligt högre än genom
snittet, det visar ny logopedisk forskning inom 
C-BHV.  Även andelen barn med avvikande utfall 
som fått remiss till logoped varierar (figur 15). 

Figur 15: Andel (%) barn med avvikande utfall samt 
andel av dessa som remitterats till logoped

Figur 14: Andel (%) barn som språkscreenats vid 2,5–3 års ålder
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Syn
Synundersökning sker vid 4 års ålder. Syftet 
är att upptäcka synfel hos barn så tidigt som 
möjligt. Barns syn fortsätter att utvecklas upp 
till 8–10 års ålder. Om en synnedsättning inte 
upptäcks och korrigeras finns en risk för att bar
net får bestående synnedsättning (amblyopi) på 
grund av att ögat inte fått tillräcklig synträning 
under perioden då synen utvecklas 28. 

På nyfödda barn görs ögonbottenundersökning 
på BB och på BVC vid 4 veckors ålder för att upp
täcka eventuell katarakt. Bedömning av barnets 
synbeteende samt om barnet skelar sker sedan 
vid varje BVCkontroll. Vid 4 års ålder testas sy
nen med ett så kallat HVOTprov, där barnen ska 
utläsa bokstäverna H, V, O och T på en tavla som 
är placerad 3 meter från barnet. 

Om synstyrkan är lägre än referensvärdena ska 
barnet göra ett omprov alternativt remitteras till 
ögonmottagning för bedömning. Även om bar
net klarar synprovet men misstankar finns om 
syn och ögonproblem alternativt skelning ska 
barnet remitteras för vidare undersökning.

Totalt 89,3 procent av de inskrivna fyraåringarna 
synundersöktes. Målsättningen att 90 procent 
av fyraåringarna ska synundersökas uppnåddes 
således inte. Liksom för hörselscreening kan 
siffran vara något högre då en del av barnen kan 
ha flyttat in efter att de varit på fyraårsbesök i 
en annan region. Av barnen som gjorde synpro
vet blev 9,1 procent inte godkända och för 5,7 
procent har resultatet på synprovet inte journal
förts i mallen (tabell 8). 

Skillnader i länet
Andelen barn som gjort synprov varierar mel
lan 75 procent och 97,6 procent (figur 16). Även 
andelen med icke-godkänt synprov (figur 17) 

varierar mycket mellan BVCenheterna (mellan 
0 och 51,7 procent). På cirka fem BVC är ande
len barn med avvikande utfall över 20 procent. 
Varför så stora skillnader mellan olika BVC finns 
bör undersökas vidare, det kan bland annat röra 
sig om undersökningsteknik. 

Hörsel 
Vid 4 års ålder testas barnets hörsel genom 
screening med lekaudiometri på BVC. Barn med 
avvikande eller osäkra utfall remitteras till hör
selvården, eller får först göra ett omprov. Frågor 
om barnets hörsel ska ställas vid alla besök på 
BVC och vid åtta månaders ålder ställs utförli
gare frågor till föräldrarna angående barnets 
hörsel. 84,9 procent av de inskrivna fyraåring
arna gjorde hörselprovet. Målsättningen att 90 
procent av fyraåringarna ska hörselscreenas 
uppnåddes således inte. Av de som gjorde hör
selprovet blev 4,7 procent inte godkända. 91,3 
procent blev godkända och för 4,2 procent av 
barnen har resultatet på hörselprovet inte jour
nalförts (enligt de fasta valen i journalmallen). 

Om screeningen utfaller utan avvikelse men för
äldramisstanke om hörselnedsättning finns ska 
barnet också remitteras till hörselklinik. Även 
barn med bristande språkutveckling och barn 
med svårare synskada ska remitteras vidare på 
grund av risken för samsjuklighet. 

Skillnader inom länet
Andelen barn som gjort hörselprovet (figur 18) 
varierar mycket mellan olika BVC (mellan 52,2  
och 97 procent) På cirka 10 BVC blev färre än 80 
procent av barnen hörseltestade. Även andelen 
barn som inte blev godkända på hörselprovet 
(Figur 19) varierar kraftigt mellan BVC-enheterna 
(mellan 0 och 29,7 procent). 

Syn och hörsel 

28 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. Ögon- och synprövning – 4 år

https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/somatiska-undersokningar/ogon--och-synundersokning-pa-bvc/ogon-syn-och-synprovning---undersokning/
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Figur 16: Andel barn som synundersöktes, barn födda 2017

Figur 17: Andel 4-åringar med avvikelse på synprovet, barn födda 2017
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Figur 18: Andel 4-åringar som gjorde hörselprov, barn födda 2017

Figur 19: Andel 4-åringar som inte blev godkända på hörselprovet, barn födda 2017
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Folktandvården har det huvudsakliga ansvaret 
för barns tand och munhälsa men barnhälso
vården har också en viktig funktion i arbetet 
med att förebygga och identifiera dålig tandhäl
sa hos barn 29.  Att ha karies under barndomen 
medför en ökad risk för fortsatta kariesangrepp 
under resten av livet. Det är därför viktigt av att 
tidigt identifiera och förebygga dålig munhälsa 
under barnåren. 

Bland barnhälsovårdens uppgifter ingår att 
titta på barnets tänder och att informera om 
vikten av tandborstning. Om misstänkt karies 
finns eller risk för karies identifieras ska Folk
tandvården kontaktas. För att undvika dålig 
tandhälsa hos barn är det därför viktigt att 
barnhälsovården och Folktandvården har ett 
bra samarbete. Många BVC har ett gott samar
bete med folktandvården och använder mallen 
kontaktformulär, barnhälsovården till folktand
vården.

Det finns stora skillnader i tandhälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper i Sverige och denna 
ojämlikhet syns även i Region Uppsala. Man har 
sett att föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå 
och inkomst har en stark koppling till risken för 
att utveckla karies vid sex års ålder 30.  Exempel
vis har man sett att barn vars föräldrar invand
rat från länder utanför Norden och Västeuropa 
har dubbelt så hög risk att få karies 31.  Att 
förebygga denna ojämlikhet är också av vikt då 
klyftorna rörande tandhälsa tenderar att kvar
stå även hos vuxna 32. 
I Uppsala län kallas alla treåringar till ett besök 
på Folktandvården. Folktandvårdens data visar 
att cirka 75 procent av treåringarna undersök
tes år 2021: av dessa var 97 procent kariesfria, 

det vill säga varken har eller tidigare haft karies. 
Andelen kariesfria barn varierar mellan olika kli
niker (92–99 procent). Karies var vanligare bland 
flickor (tre procent) än pojkar (två procent).

Eftersom 25 procet av barnen inte undersök-
tes av Folktandvården har BVC en viktig roll 
att ställa frågan om man fått kallelse/varit på 
Folktandvården, särskilt hos familjer där det 
föreligg er socioekonomiska riskfaktorer.

Almunge 100

Alunda 98

Bålsta 97

Enköping 97

Heby 96

Knivsta 99

Liljeforstorg 96

Seminariet 98

Skutskär 92

S:t Per 99

Storvreta 94

Tierp 96

Vretgränd 99

Västertorg 98

Årsta 98

Örsundsbro 95

Östervåla 98

Östhammar 99

Andel undersökta barn som var kariesfria vid tre 
års ålder per folktandvårdsklinik 33

Tandhälsa

29 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. Samarbete  barnhälsovård och tandhälsovård

30 Socialstyrelsen, 2022. Karies bland barn och ungdomar 

31 Socialstyrelsen, 2013.Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga

32 Folkhälsomyndigheten 2019. Jämlik tandhälsa - En analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning.

33 Opublicerad data rapporterad från Folktandvården Region Uppsala

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-26886&docId=DocPlusSTYR-26886&filename=Kontaktformul%C3%A4r%2C%20Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rden%20till%20Folktandv%C3%A5rden%2C%20FTV.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-26886&docId=DocPlusSTYR-26886&filename=Kontaktformul%C3%A4r%2C%20Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rden%20till%20Folktandv%C3%A5rden%2C%20FTV.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/samarbete-barnhalsovard-och-tandhalsovard/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-5-7906.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-5-34.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/j/jamlik-tandhalsa/?pub=59629
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Barnhälsovårdens 
verksamhet i siffror
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34 Howard L, Molyneaux E, Dennis C, et al. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. 

35 Campbell SB, Brownell CA, Hungerford A, Spieker SI, Mohan R, Blessing JS. The course of maternal de-
pressive symptoms and maternal sensitivity as predictors of attachment security at 36 months. 

36 Stein A, Pearson RM, Goodman SH, Rapa E, Rahman A, McCallum M, Howard LM, Pariante CM, 2014. Effects 
of perinatal mental disorders on the fetus and child. Lancet. 

92,4
procent av 

mödrar erhöll 
EPDSscreening.

Depression och ångest är en av de vanligaste 
komplikationerna under postpartumperio
den. Drygt en av tio nyblivna mödrar lider av 
depress ion under nyföddhetsperioden och även 
pappor kan drabbas.34  Psykisk ohälsa hos mo
dern innebär ett lidande för den enskilda föräld
ern, partnern och kan också påverka barnet. För 
barnet är nyföddhetsperioden en känslig tid då 
barnet knyter an till sina föräldrar och samspe
let mellan barn och förälder utvecklas. 

Depression och nedstämdhet hos modern 
kan påverka samspelet barnförälder och 
därigenom öka risken för negativa effekter för 
barnets tidiga sociala, kognitiva och emotio
nella utveckling. Hur och i vilken mån moderns 
depression påverkar barnet är komplext och 
beror på flertalet faktorer, såsom genetik och 
hur länge depressionen håller i sig.35  

Kvinnans tillgång till stöd har stor påverkan 
på hur konsekvenserna för barnet 
och henne själv blir, men ju längre 
tiden går desto svårare och mer 
krävande blir reparations
arbetet 36. Det är därför av 
stor vikt att tidigt identifiera 
tecken på nedstämdhet och 
depression hos nyförlösta 
kvinnor. Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) är 
ett validerat screeninginstru
ment för att göra just det. 

EPDSscreening tillsammans med be
dömningssamtal ska erbjudas när barnet är cir
ka 6–8 veckor gammalt. Om 12–15 poäng fås på 

screeningen erbjuds stödsamtal hos BHVsjuk
sköterska. Vid 16 poäng eller mer rekommende
ras bedömning av husläkare tillsammans med 
remiss till psykolog eller psykiatri beroende på 
det behov som framkommer i samtalet. 

Det finns validerade EPDS-formulär som är 
översatta till över 22 olika språk och dessa är 
tillgängliga via Rikshandboken.se. Om formu
läret inte är översatt till det aktuella språket är 
rekommendationen att genomföra EPDSsam
talen med tolk. Om det inte går att genomföra 
screeningen med tolk är det angeläget att på an
dra sätt försöka ta reda på mammans mående. 

Totalt erhöll 92,4 procent av alla mödrar till 
barn födda 2021 EPDSscreening (tabell 9). Det 
uppsatt a målet för Region Uppsala för andelen 

mammor som erhållit EPDSscreening är 85 pro
cent så resultaten är mycket glädjande. 

Fem BVC nådde dock inte upp till 85 
procent (figur 20). 

Med tanke på de svåra konse
kvenser för både barnet och 
föräldrar som en obehandlad 
depression i nyföddhetsperi
oden orsakar är det angeläget 
att screeningen når så många 

mammor som möjligt. Det 
finns redan en synnerligen god 

måluppfyllelse hos de flesta BVC 
för EPDS screening varför regionens 

mål bör kunna justeras upp.

Psykisk ohälsa – EPDSscreening

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61276-9/fulltext
https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/abs/course-of-maternal-depressive-symptoms-and-maternal-sensitivity-as-predictors-of-attachment-security-at-36-months/FFFB3E69E34194B0F29A91AF90B77596
https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/abs/course-of-maternal-depressive-symptoms-and-maternal-sensitivity-as-predictors-of-attachment-security-at-36-months/FFFB3E69E34194B0F29A91AF90B77596
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61277-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61277-0/fulltext
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Figur 20: Andelen mödrar som erhållit EPDS screening

År 2021 kom enskilda föräldrasamtal till pappan/
den ickefödande föräldern in i förfrågningsun
derlaget för BVC i Region Uppsala. Samtalet 
genomförs när barnet är 3–5 månader gamm
alt och syftet med samtalet är att etablera en 
kontakt, erbjuda stöd samt att upptäcka even

tuell psykisk ohälsa hos den andra föräldern. 
Det fanns inget strukturerat sätt att journalföra 
samtal med den ickefödande föräldern förrän i 
september 2021, därför finns ännu inte nog med 
dataunderlag för att analysera i vilken mån sam
talen erbjudits och genomförts för år 2021.

Pandemirestriktionerna gjorde att föräld
ragrupper inte tilläts hållas inomhus och därför 
redovisas inga uppgifter om deltagande i föräl
dragrupp 2021. Ett fåtal föräldragrupper hölls 

i stället utomhus och en del BVC försökte att 
hålla digitala föräldragrupper. Några BVC samla
de ihop föräldrarna i gemensamma barnvagns
promenader under pandemin.  

Enskilda föräldrasamtal 
med ickefödande förälder 

Föräldraskapsstöd i grupp
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Alla familjer ska erbjudas hembesök under 
barnets första 30 dagar efter födelsen och sedan 
2015 ingår även ett hembesök vid 8 månaders 
ålder i barnhälsovårdsprogrammet. Hembesök 
ska också erbjudas till familjer som adopterat 
barn eller barn som nyligen kommit till Sverige. 
Hembesök har en lång tradition i Sverige och 
utgör en viktig del av det stödjande arbetet. 

Ofta är hembesöket till nyfödda det första 
mötet mellan familjen och BHVsjuksköterskan 
och främjar etableringen av kontakt mellan 
familj och sjuksköterska. Hembesöken ska i 
den mån det är möjligt bokas till en tid då båda 
vårdnadshavarna är hemma. Hembesöket vid 
8 månaders ålder syftar till att främja och bibe
hålla förtroendefulla relationer mellan BHV och 
familjen och följa upp barnets livssituation, ut
veckling och hälsa. Utifrån behovsnivå erbjuds 
föräldrastöd, hälsosamtal och ytterligare väg
ledning. Vid behov kan även ytterligare hembe
sök erbjudas.

Av barnen födda 2021 fick 58,8 procent ett hem
besök under den första månaden (tabell 10). 
Det uppsatta målet för Region Uppsala på 85 
procent nåddes således inte. Under 2021 gällde 
rekommendationen att prioritera hembesök. 
Hembesök kunde dock inte alltid genomföras 
under 2021 då familjer där någon hade infek
tionssymptom inte skulle besökas. Genomsnit
tet i länet är lågt, det är dock glädjande att sju 
BVC lyckades att genomföra hembesök till över 
85 procent av de nyfödda barnen (figur 21). 

Hembesöket vid 8 månaders ålder sker i lägre 
utsträckning än hembesöket under nyföddhets
perioden. Av barnen födda 2020 fick endast 23 
procent ett hembesök vid 8 månaders ålder 
(figur 22). 

Skillnader inom länet
Andelen nyfödda barn som fått ett hembesök 
under de första 30 dagarna efter födelsen varie
rar kraftigt mellan olika BVC (mellan 0,5 procent 
och 95 procent. 

Hembesök

”Hembesök har en lång 
tradition i Sverige och 
utgör en viktig del av det 
stödjande arbetet. 
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Figur 21: Andel barn som fått ett första hembesök under nyföddhetsperioden, barn födda 2021

Figur 22: Andel barn som fått ett hembesök vid åtta månaders ålder, barn födda 2020
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Figur 23: Andel barn som deltagit i ett teambesök vid tre års ålder, barn födda 2018

Teambesök innebär att ansvarig sjuksköterska 
och läkare tillsammans träffar barnet. Vid behov 
deltar även annan BHVpersonal, till exempel 
MBHVpsykolog. Teambesök vid tre års ålder 
är en relativt ny del i det nationella barnhälso
vårdsprogrammet. Teambesök sker även vid tre 
tillfällen under barnets första år, vid fyra veckors 
ålder, sex månaders ålder och tolv månaders 
ålder. 

Utöver dessa teambesök rekommenderas 
riktade teambesök till barn med kända riskfak
torer, såsom barn i socioekonomiskt utsatta 
områden, barn i migration och flickor som riske
rar att könsstympas. 

Att flera professioner arbetar tillsammans 
kring en patient är ett sätt att öka kvaliteten på 
vården. Teamarbete anses vara särskilt viktigt 

för barn och familjer med komplexa behov där 
det krävs flera olika perspektiv.  Knappt hälften 
(49,7 procent) av treåringarna födda 2018 fick ett 
teambesök. 

Här rapporteras andelen barn som fått ett team
besök vid tre års ålder, där man i journalen har 
dokumenterat att både läkare och sjuksköter
ska var närvarande vid besöket. Det är möjligt 
att fler teambesök genomförts, men att de inte 
dokumenterats på rätt sätt. 

Skillnader inom länet 
Mycket stora skillnader ses inom länet. På ett 
antal BVC genomfördes inga teambesök vid tre 
års ålder och på en BVC fick 92,6 procent av bar
nen ett teambesök (figur 23).  

Teambesök vid tre års ålder
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Kunskapsstöd 
och samverkan

Anna Sarkadi, lednings-
läkare på C-BHV och 
professor i socialmedicin 
och folkhälsa, förklarar 
hälsans bestämnings-
faktorer enligt regn-
bågsmodellen.
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För att uppnå barnhälsomålens mål krävs ett 
tätt samarbete med andra verksamheter och 
vårdgivare, så som mödrahälsovården, förloss
ningsvården och socialtjänsten. För att samver
kan och samarbete kring ett barn eller en familj 
ska fungera väl är det av vikt att det finns och 
upprätthålls rutiner för samarbetet. I områden 
med högt CNI (socioekonomiskt behovsindex) är 
samverkan mellan regionens och kommunens 
verksamheter än viktigare.

Samverkan gäller inte bara enskilda individer. 
Ska man komma åt hälsans bestämningsfak
torer är det avgörande att olika verksamheter 
kring barn och familjer samverkar med varan
dra. Ett exempel är övervikt och obesitas hos 
barn där ingen aktör kan lyckas enskilt, men 
man kan komma långt med ett gemensamt 
agerande.

Vårdkedjan
Centrala Banhälsovården deltar regelbundet i 
träffar med andra vårdenheter för att optimera 
förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja, 
och för att minska risken att problem uppstår 
när vårdgivare skiftas. Ett par gånger per år 
hålls möten med neonatalkliniken, mödrahälso
vården, förskolan och elevhälsans medicinska 
insatser. 

Familjecentraler
På en familjecentral finns förutom barnhälso
vård även mödrahälsovård, öppen förskola och 
socialtjänstens öppna verksamhet under sam
ma tak. Att de olika verksamheterna ligger nära 
varandra underlättar tvärprofessionell samver
kan kring barnet och familjen. I en familjecen
tralsliknande verksamhet finns BVC samlokali
serat med öppen förskola och/eller socialtjänst. 

På familjecentralen kan även andra verksamhe
ter finnas. Vid familjecentralen i Gottsunda finns 
exempelvis även möjlighet för den som är för
äldraledig att läsa svenska för invandrare (SFI). 
För närvarande finns nio familjecentralsliknande 
verksamheter i länet, men endast tre familjecen
traler (Gimo, Gottsunda och Sävja) uppfyller sam
lokaliseringskravet på samtliga verksamheter. 

Samverkan med andra verksamheter                         

Familjecentraler och 
familjecentralsliknande 
verksamheter 
n  Familjecentral Nyckelpigan (Bålsta)
n  Enköpings familjecentral
n  Gimo familjecentrum
n  Knivsta familjecentral
n  Älvkarlebys kommuns familjecentral
n  Kråkans familjecentral (Tierp)
n  Ekeby/Flogsta familjecentral
n  Gottsunda familjecentral
n  Liljeforstorg familjecentral
n  Nyby/Heidenstam familjecentral
n  Stenhagen familjecentral
n  Sävja familjecentral
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Utbildning
Verksamheten på BVC kräver särskilda kunska
per och att dessa fylls på och underhålls. Cen
trala Barnhälsovården är ansvariga för intro
duktion av nya medarbetare i barnhälsovårdens 
arbetssätt samt utbildningsprogrammen för 
personal inom barnhälsovården. Utbildningsut
budet är uppdelad i tre olika nivåer; basutbild
ning, fortbildning och riktad utbildning.

Basutbildningen ger en introduktion till ny per
sonal inom BHV. Basutbildningen är obligatorisk 
för alla sjuksköterskor och läkare som arbetar 
inom BHV. För nya sjuksköterskor är även utbild
ning i EPDS, enskilt föräldrasamtal till ickefö
dande förälder och stödsamtal samt BarnSä
kertutbildning obligatorisk under första året. 

Fortbildningsdagar hålls två gånger per år 
och är obligatorisk för BHVpersonalen. Sedan 
pandemin hålls även digitala fortbildningsefter-
middagar två till tre gånger per år.

Riktad utbildning arrangeras både av barnhäl
sovården och andra enheter, såsom barnspecia
listmottagningar i Region Uppsala.

Jämställt föräldraskap
Under 2021 gavs utbildning i jämställt föräld
raskap utifrån materialet En förälder blir till . 
Utbildningen riktade sig till all BHVpersonal och 

syftade till att stärka arbetet kring jämställdhet 
och jämlikhet inom barnhälsovården. 

Månadsbladet 
Aktuell information gällande barnhälsovår
den kommuniceras genom Barnhälsovårdens 
informationsskrift Månadsbladet. Innehållet 
berör nya vårdprogram och riktlinjer, läkeme
delrekommendationer, utbildningar och annan 
information som är viktig för barnhälsovårdens 
personal. Månadsbladet kommer ut tio gånger 
per år och distribueras via mejl. Från 2023 testar 
vi att ha Månadsbladet varannan månad.

Möten med chefer och politiker
Det är viktigt att cheferna inom barnhälsovår
den hålls informerade och kan ta del av statistik 
som rör deras verksamhet samt ställa frågor till 
Centrala barnhälsovårdsteamet. Därför hålls 
regelbundna chefsmöten med grupp eller 
vårdscentralschefer närvarande.

Politiker är de som ger uppdrag till barnhäl
sovården och som kan besluta om att lägga till 
eller ta bort insatser eller ändra målvärden i 
förfrågningsunderlaget. Varje år bidrar Centrala 
Barnhälsovårdsteamet till arbetet med förfråg
ningsunderlaget och rapporterar resultaten till 
Vårdstyrelsen.  

Utbildning, konsultation och kommunikation 

Utbildningar som arrangeras inom barnhälsovården:
n  Basutbildning
n  Utbildning i EPDS, enskilt föräldrasamtal med icke-födande förälder och stödsamtal
n  BarnSäkert-utbildning
n  Utbildning för ST-läkare 
n  Fortbildningsdagar
n  Fortbildningseftermiddag via Teams
n  Riktad utbildning
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Utveckling av verksamheten är en del av Cen
trala Barnhälsovårdens uppdrag och verksam
hetsutvecklingen tar utgångspunkt i aktuell 
forskning. Nedan beskrivs några av de aktuella 
utvecklings och forskningsprojekt som bedrivs 
inom barnhälsovården i Uppsala. Metoder och 
interventioner som läggs till barnhälsovårdens 
arbete bör bygga på forskning. Detta betonas 
också i Socialstyrelsens Vägledning för barnhäl-
sovård från 2014. 

BarnSäkert 
BarnSäkertmodellen är en metod för att på ett 
strukturerat sätt tidigt identifiera psykosociala 
riskfaktorer i barnens närmiljö och erbjuda hjälp 
till småbarnsfamiljer som har behov av utökat 
stöd av olika slag. Arbetessättet bygger på den 
evidensbaserade amerikanska förlagan Safe 
Environment for Every Kid (SEEK). De psykoso
ciala riskfaktorerna innefattar ekonomisk oro, 
psykisk ohälsa, extrem föräldrastress, missbruk 
och våld i nära relationer. Dessa faktorer är 
kopplade till en högre risk för sämre hälsa och 
utveckling för barnet. Barnets risk för att utsätt
as för våld och försummelse är också förhöjd vid 
förekomst av dessa faktorer. 

BarnSäkert har stegvist införts på alla BVC i 
Region Uppsala. För att möjliggöra detta har 
primärvården fått ett tillskott på 4 miljoner kro
nor per år. På de BVC som infört BarnSäkert får 
föräldrarna ett formulär att fylla i under sex av 
BVCbesöken. Formuläret fungerar sedan som 
ett underlag för samtal med BHVsjuksköterskan 
under besöket. Förutom identifiering av familjer 
med riskfaktorer innebär BarnSäkertmodellen 
ett strukturerat samarbete med socialtjänsten, 
för att tidigt kunna sätta in effektiva åtgärder 
och kunna erbjuda familjen stöd utifrån deras 
behov och vid behov erbjuds gemensamt hem
besök med familjebehandlare.

CBHV arbetar med implementeringsstöd, ut
bildning och fortbildning, projektutveckling och
kvalitetssäkring av BarnSäkertmodellen. Barn

Säkertutbildningar hölls under 2021 för att 
förbereda för breddimplementering under 2022. 
BarnSäkert har spridits till nio andra regioner 
och fler regioner planerar att införa arbetsmo
dellen. 

Forskning relaterad till Barnsäkert
Artikeln BHVsjuksköterskors upplevelser av att 
uppmärksamma och bemöta psykosociala risk
faktorer i små barns uppväxtmiljö är författad 
av doktorand Maria Engström. 
BHV-sjuksköterskornas upplevelser 
sciencedirect.com

Artikeln beskriver BHVsjuksköterskors upp
levelser av att uppmärksamma och bemöta 
psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, 
nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk 
av alkohol och våld i nära relationer) i små 
barns uppväxtmiljö. Studien, som är en del i 
BarnSäkert-studien, genomfördes efter att en 
tvåårig intervention (april 2018–mars 2020) hade 
avslutats. Under interventionen arbetade 
hälften av BVC:erna i Dalarna enligt BarnSäkert
modellen och hälften arbetade enligt 
nuvarande rutiner (kontrollgrupp).

Forskning och utveckling 

”Barnets risk för att utsättas 
för våld och försummelse 
är också förhöjd vid före
komst av dessa faktorer.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213422003544?via%3Dihub


Sammanfattning av resultaten:
Upplevelser av färdigheter och kompetens i att 
hantera psykosociala riskfaktorer framkom i 
båda grupperna. BarnSäkertgruppen upplevde 
att problemen var vanliga och ringades in tidiga
re, vilket gjorde en positiv skillnad för familjen.

BarnSäkert-gruppen skattade i signifikant högre 
grad att de hade tillräcklig kunskap, kompetens 
och känsla av trygghet att arbeta med ekono
miska problem, extrem föräldrastress, riskbruk/
missbruk av alkohol och våld i nära relationer 
jämfört med kontrollgruppen. 

Språkscreening av flerspråkiga barn 
Forskning har visat att språkstörning/ar hos 
flerspråkiga barn upptäcks ofta senare än hos 
enspråkiga barn. Det huvudsakliga syftet med 
projektet var att pröva och validera ett screen
ingförfarande för flerspråkiga barn vid 2,5–3 års 
ålder. 

Projektet visade att flerspråkiga barn måste 
screenas på båda sina språk för att få tillförlitli
ga resultat. Det visade sig också att flerspråkiga 
barn i en komplex språkmiljö, som bodde i ett 
utsatt område, hade föräldrar med låg utbild
ning och hade låg exponeringsgrad på förskolan, 
där det dessutom talades många olika språk, 
hade en väldigt hög andel som visade sig ha 
språkstörning med ett utfall på cirka 30 procent 
på screeningen. 

Ytterligare information om projektet finns att 
läsa i Lalehs Nayebs doktorsavhandling: Lika 
men ändå olika Språkscreening av enspråkiga 
och flerspråkiga barn vid 2,5–3 år på BVC.

ITC
Vid 18månadersbesöket sker en språklig be
dömning, bland annat frågas föräldrarna om 
barnet kan säga 8–10 ord, det har dock inte 
funn its evidens för att bedömningen uppfyll
er sitt syfte. Därför har man i Region Uppsala 
prövat att använda föräldraformuläret Infant 
Toddler Checklist (ITC) vid besöket. Formuläret 
har utvärderats i flera studier. En studie under
sökte BHVsjuksköterskornas uppfattning om 
ITC och deras självupplevda kompetens för att 
bedöma kommunikationssvårigheter. BHVsjuk
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kativa förmåga, vilket ökade deras förmåga att 
adekvat svara på barnets signaler. ITC beskrevs 
som relevant, detaljerat och standardiserat. 
Genom ITC fick sjuksköterskan också en metod 
att beskriva barnets kommunikationsförmåga 
för föräldrarna vilket underlättade i motivatio
nen för vidare remittering. ITC kunde även lindra 
obefogad föräldraoro. Sjuksköterskorna oroade 
sig dock för att de med störst behov inte skulle 
nås av ITC då föräldrar med lässvårigheter inte 
fyllde i formuläret. 

En annan studie utvärderade hur bra ITC var 
som metod för att identifiera barn i behov av 
utökade insatser gällande sin kommunikativa 
förmåga. Enligt studien bedöms ITC fungera som 
ett instrument för att identifiera barn i behov av 
indikerade insatser särskilt om ITC kombineras 
med BHVsjuksköterskans kännedom om barnet 
och den informella bedömning som sker under 
besöket.

Mer om forskningen finns att läsa i Anna Fäldts 
doktorsavhandling: Targeting toddlers’ commu
nication difficulties at Swedish health services 
– A public health perspective.

”Projektet visade att 
flerspråkiga barn måste 
screenas på båda sina 
språk för att få tillförlitliga 
resultat. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1688906/FULLTEXT01.pdf


Barns pandemiupplevelser 
Covid19pandemin var en omvälvande händel
se med förändringar i vardagen inte enbart för 
vuxna. Även yngre barn visade sig påverkas av 
pandemin på olika sätt. I en artikel som bygger 
på  över 1 100 barns svar på öppna frågor om 
pandemin visade det sig att 80 procent kände 
oro. Vanligast var oro för sjukdom och död, för 
mor och farföräldrar, men även existentiella 
funderingar väcktes hos barn i alla åldrar. En 
svensk version av rapporten finns att läsa här. 

En särskilt utsatt grupp under pandemin var 
barn med svåra funktionshinder. I en studie in
tervjuade vi sex barn – varav fyra saknade talat 
språk – om hur de hade det under pandemin. 
Även barn med svåra funktionshinder var väl 
medvetna om pandemin och upplevde stor en
samhet och saknade både sina fritidsaktiviteter 
och sina mor och farföräldrar. Just saknaden av 
och oron för den äldre generationen delade de 

med barn med typisk utveckling, medan ensam
heten och att de kände sig uttråkade var klart 
mer påtagligt för dessa barn.

Vår senaste studie handlar om 46åringars pan
demiteckningar (N=91) från Svenskt Barnsbilds
arkiv (SBBA). Barnens teckningar dominerades 
av olika framställningar av viruset. Att konkre
tisera viruset och förkroppsliga faran visar små 
barns förståelse för den ”osynliga fienden”, som 
kombinerar realistiska delar av viruspartikeln 
med fantasier om ”virusmonstret” som måste 
bekämpas, ibland rent handgripligt av barnen 
själva (figur 24). Barnen visade också förvå
nansvärt hög nivå av hälsolitteracitet kopplad 
till Covid19, inklusive smittvägar och vikten av 
handhygien.

Artiklarna och rapporten publicerades av Anna 
Sarkadis forskargrupp CHAP, Child Health and  
Parenting, vid Uppsala universitet.

Figur 24. ”Corona. Två barn slåss mot Corona” ©
Ritad av barn ålder 5 år, Eskilstuna, 2020. 
Svensk Barnbildsarkiv, Eskilstuna.
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Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31 december 2021 

 
 
 
 

Antal barn per ålderskategori Totalt antal  
listade barn 

0 år 
Födda 
2021 

1 år 
Födda 
2020 

2 år 
Födda 
2019 

3 år 
Födda 
2018 

4 år 
Födda 
2017 

5 år 
Födda 
2016 

0–5 år 

Almunge vårdcentral 44 53 50 47 47 54 295 
Alunda vårdcentral 52 41 57 70 67 66 353 
Anna 45 37 48 42 51 43 266 
Björklinge 59 63 60 73 75 92 422 
Bålstadoktorn 144 158 162 193 154 212 1 023 
Bälinge vårdcentral 39 44 48 58 59 82 330 
Ekeby 115 130 126 130 122 109 732 
Enköpings HLC 136 153 147 156 137 170 899 
Enköpings vårdcentral 146 157 208 183 209 206 1 109 
Eriksbergs vårdcentral 57 51 47 60 58 58 331 
Familjeläkarna Bålsta 57 64 102 87 108 111 529 
Familjeläkarna Kapellgärdet 34 8 11 11 4 6 74 
Familjeläkarna Luthagen 152 135 116 111 90 113 717 
Familjeläkarna Rosendal 69 25 22 20 16 16 168 
Familjeläkarna Skokloster 21 13 8 15 5 10 72 
Fjärdhundra vårdcentral 28 27 26 27 32 37 177 
Gimo vårdcentral 40 48 38 56 56 53 291 
Gottsunda vårdcentral 221 231 241 266 257 275 1 491 
Gränbystadens vårdcentral 236 232 203 204 161 159 1 195 
Heby vårdcentral 38 38 47 54 52 59 288 
Knivsta läkargrupp 46 37 56 34 68 47 288 
Knivsta vårdcentral 189 193 201 224 248 258 1 313 
Kungsgärdets vårdcentral 34 31 24 19 25 24 157 
Liljeforstorgs vårdcentral 148 139 141 153 153 143 877 
Lille skutt 145 187 185 149 171 125 962 
MamaMia Barncentrum 202 211 210 247 260 291 1 421 
MamaMia Nyby 132 125 145 134 133 134 803 
Morgongåva 9 10 19 19 24 13 94 
Samariterhemmets vårdcentral 296 308 286 265 252 264 1 671 
Skutskärs vårdcentral 70 79 74 83 88 70 464 
Skärplinge 28 50 34 36 42 53 243 
Stenhagens vårdcentral 92 101 93 126 135 136 683 
Storvreta vårdcentral 88 99 117 118 129 135 686 
Svartbäckens vårdcentral 230 202 230 232 239 219 1 352 
Sävja vårdcentral 93 80 105 105 91 126 600 
Tierps vårdcentral 126 142 155 162 152 163 900 
Ultuna vårdcentral 71 72 73 62 54 63 395 
Årsta vårdcentral 226 207 208 215 229 226 1 311 
Älvkarleby 23 37 23 27 34 30 174 
Örbyhus 37 37 40 40 33 44 231 
Öregrunds vårdcentral 18 17 16 18 23 19 111 
Örsundsbro vårdcentral 63 42 68 67 82 89 411 
Österbybruks vårdcentral 36 37 35 35 41 37 221 
Östervåla vårdcentral 87 65 86 71 79 87 475 
Östhammars vårdcentral 61 56 86 68 57 79 407 

Total 4284 4272 4477 4572 4602 4806 27 012 

 

Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31 december 2021
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Tabell 2: Andel (%) ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 2021 
 

  Andel (%) 
 

 Antal barn  
födda 2021 

Helt 
ammade 

Övervägande 
ammade 

Delvis 
ammade 

Ej ammande 

Almunge vårdcentral 44 73,9 10,9 0,0 15,2 
Alunda vårdcentral 52 78,9 15,8 2,6 2,6 
Anna 45 73,1 26,9 0,0 0 
Björklinge 59 83,3 3,3 5,0 8,3 
Bålstadoktorn 144 86,3 6,9 3,8 3,1 
Bälinge vårdcentral 39 76,7 11,6 7,0 4,7 
Ekeby 115 84,5 9,5 3,4 2,6 
Enköpings husläkarcentrum 136 68,4 16,2 12,5 2,9 
Enköpings vårdcentral 146 68,5 18,9 9,4 3,1 
Eriksbergs vårdcentral 57 76,6 6,4 17,0 0 
Familjeläkarna Bålsta 57 76,6 12,8 6,4 4,3 
Familjeläkarna Kapellgärdet 34 100,0 0 0,0 0 
Familjeläkarna Luthagen 152 75,4 14,3 8,7 1,6 
Familjeläkarna Rosendal 69 76,5 5,9 17,6 0 
Familjeläkarna Skokloster 21 50,0 16,7 16,7 16,7 
Fjärdhundra vårdcentral 28 52,4 38,1 4,8 4,8 
Gimo vårdcentral 40 74,4 9,3 4,7 11,6 
Gottsunda vårdcentral 221 73,0 17,3 6,1 3,6 
Gränbystadens vårdcentral 236 73,7 6,7 12,4 7,2 
Heby vårdcentral 38 83,3 3,3 3,3 10,0 
Knivsta läkargrupp 46 89,7 0 3,4 6,9 
Knivsta vårdcentral 189 74,1 14,5 6,0 5,4 
Kungsgärdets vårdcentral 34 86,2 6,9 3,4 3,4 
Liljeforstorgs vårdcentral 148 79,8 10,9 7,6 1,7 
Lille skutt 145 72,4 14,1 7,4 6,1 
MamaMia Barncentrum 202 84,3 8,1 6,5 1,1 
MamaMia Nyby 132 77,5 7,2 13,5 1,8 
Morgongåva 9 83,3 0 0,0 16,7 
Samariterhemmets vårdcentral 296 80,3 9,0 8,0 2,8 
Skutskärs vårdcentral 70 65,2 18,2 9,1 7,6 
Skärplinge 28 81,4 7,0 2,3 9,3 
Stenhagens vårdcentral 92 76,3 14,0 7,5 2,2 
Storvreta vårdcentral 88 74,2 15,7 9,0 1,1 
Svartbäckens vårdcentral 230 80,4 11,3 4,6 3,6 
Sävja vårdcentral 93 69,9 13,7 15,1 1,4 
Tierps vårdcentral 126 72,7 13,7 7,9 5,8 
Ultuna vårdcentral 71 76,7 13,3 6,7 3,3 
Årsta vårdcentral 226 76,7 11,9 6,7 4,7 
Älvkarleby 23 83,3 10,0 3,3 3,3 
Örbyhus 37 75,9 3,4 10,3 10,3 
Öregrunds vårdcentral 18 88,2 5,9 0,0 5,9 
Örsundsbro vårdcentral 63 82,1 5,1 5,1 7,7 
Österbybruks vårdcentral 36 73,5 11,8 8,8 5,9 
Östervåla vårdcentral 87 63,0 22,2 5,6 9,3 
Östhammars vårdcentral 61 74,0 10,0 10,0 6,0 

Total 4283 76,5 11,8 7,5 4,2 

 

 

 

Tabell 2: Andel (procent) ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 2021
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Tabell 3: Andel (%) ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder, barn födda 2021 

 
  

4 månaders ålder 
 

 
6 månaders ålder 

 

 Helt 
ammade 

Övervägande 
och delvis 
ammade 

Ej ammade Helt 
ammade 

Övervägande 
och delvis 
ammade 

Ej ammade 

Almunge vårdcentral 48,5 21,2 30,3 17,0 42,6 38,3 
Alunda vårdcentral 58,8 5,9 35,3 24,3 45,9 29,7 
Anna 44,0 36,0 20,0 6,9 75,9 17,2 
Björklinge 39,6 35,8 24,5 0,0 63,2 36,8 
Bålstadoktorn 49,1 28,1 22,8 12,2 52,7 35,1 
Bälinge vårdcentral 45,5 27,3 27,3 0,0 69,0 31,0 
 Ekeby 64,4 25,0 10,6 15,7 67,0 17,4 
Enköpings husläkarcentrum 51,2 13,2 35,7 7,4 50,0 41,7 
Enköpings vårdcentral 41,6 32,8 25,5 3,0 59,3 37,0 
Eriksbergs vårdcentral 69,0 24,1 6,9 11,1 71,1 17,8 
Familjeläkarna Bålsta 61,7 10,6 27,7 6,1 65,3 28,6 
Familjeläkarna Kapellgärdet 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Familjeläkarna Luthagen 67,8 19,0 13,2 15,4 64,2 20,3 
Familjeläkarna Rosendal 64,7 17,6 17,6 0,0 61,1 38,9 
Familjeläkarna Skokloster 14,3 28,6 57,1 0,0 50,0 50,0 
Fjärdhundra vårdcentral 47,8 26,1 26,1 19,0 52,4 28,6 
Gimo vårdcentral 46,9 6,3 46,9 8,7 47,8 43,5 
Gottsunda vårdcentral 54,2 26,3 19,5 2,0 70,0 27,6 
Gränbystadens vårdcentral 51,9 25,9 22,2 10,0 54,1 35,9 
Heby vårdcentral 50,0 13,6 36,4 3,7 59,3 33,3 
Knivsta läkargrupp 47,6 33,3 19,0 3,3 66,7 30,0 
Knivsta vårdcentral 53,2 22,8 23,4 9,4 60,8 29,2 
Kungsgärdets vårdcentral 66,7 16,7 16,7 10,0 70,0 20,0 
Liljeforstorgs vårdcentral 51,3 32,2 16,5 17,5 55,0 27,5 
Lille skutt 46,3 23,2 30,5 12,7 47,6 37,3 
MamaMia Barncentrum 59,1 25,3 14,9 9,1 65,6 25,3 
MamaMia Nyby 56,2 28,6 15,2 8,1 68,5 21,6 
Morgongåva 85,7 0,0 14,3 33,3 50,0 16,7 
Samariterhemmets vårdcentral 51,4 33,3 15,2 6,2 71,7 21,7 
Skutskärs vårdcentral 39,4 19,7 39,4 1,4 52,2 46,4 
Skärplinge 51,2 18,6 30,2 5,1 46,2 48,7 
Stenhagens vårdcentral 60,6 21,3 18,1 9,0 71,9 19,1 
Storvreta vårdcentral 54,4 20,0 25,6 5,7 65,5 28,7 
Svartbäckens vårdcentral 61,8 19,4 18,3 2,7 67,0 21,6 
Sävja vårdcentral 60,0 17,3 22,7 14,5 59,2 26,3 
Tierps vårdcentral 38,4 32,8 28,8 4,8 54,8 40,5 
Ultuna vårdcentral 58,6 27,6 13,8 1,8 72,7 25,5 
Årsta vårdcentral 60,8 18,6 20,6 5,7 68,4 25,9 
Älvkarleby 34,4 34,4 31,3 3,2 54,8 41,9 
Örbyhus 32,3 38,7 29,0 3,4 62,1 34,5 
Öregrunds vårdcentral 33,3 33,3 33,3 0,0 56,3 43,8 
Örsundsbro vårdcentral 48,7 30,8 20,5 2,4 58,5 39,0 
Österbybruks vårdcentral 45,5 30,3 24,2 8,6 51,4 40,0 
Östervåla vårdcentral 41,8 25,5 32,7 10,9 43,6 45,5 
Östhammars vårdcentral 49,0 20,4 30,6 7,8 58,8 33,3 

 Total 52,9 24,7 22,3 8,2 61,3 29,9 

 

Tabell 3: Andel (procent) ammade barn vid fyra och sex månaders ålder, barn födda 2021
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Tabell 4: Andel (%) exponerade för tobaksrök vid 1 vecka, 8 månader och 18 
månaders ålder, VH = vårdnadshavare 

 
 

 
1 veckas ålder,  
andel (%) där 

 

8 månader ålder,  
andel (%) där 

18 månaders ålder, andel 
(%) där 

 någon i 
hemmet 

röker 

VH 1 
röker 

VH 2 
röker 

någon i 
hemmet 

röker 

VH 1 
röker 

VH 2 
röker 

någon i 
hemmet 

röker 

VH 1 
röker 

VH 2 
röker 

Almunge vårdcentral 11,1 4,4 8,9 0 0 0 0 0 0 
Alunda vårdcentral 0 0 0 0 0 0 3,7 3,7 1,9 
 Anna 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,4 
Björklinge 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 5,1 1,7 3,4 
Bålstadoktorn 7,9 3,9 5,5 5,3 2,3 4,5 6,1 2,7 3,4 
 Bälinge vårdcentral 2,4 0 2,4 6,3 0 6,3 4,4 2,2 4,4 
 Ekeby 7,6 1,9 5,7 1,9 0 1,9 5,9 0 5,9 
 Enköpings husläkarcentrum 3,7 2,2 1,5 5,4 3,8 2,3 5,4 3,9 2,3 
 Enköpings vårdcentral 13,5 2,4 12,7 12,1 2,1 12,1 7,5 4,3 5,4 
 Eriksbergs vårdcentral 2,4 0 2,4 0 0 0 4,8 0 4,8 
 Familjeläkarna Bålsta 9,3 0 4,7 4,2 2,1 2,1 9,5 6,0 4,8 
 Familjeläkarna Kapellgärdet 0 0 0 0 0 0 25,0 25,0 0 
 Familjeläkarna Luthagen 3,3 0 3,3 0,8 0 0,8 2,7 0,9 1,8 
 Familjeläkarna Rosendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Familjeläkarna Skokloster 33,3 0 33,3 42,9 28,6 14,3 0 0 0 
 Fjärdhundra vårdcentral 0 0 0 0 0 0 9,5 4,8 4,8 
 Gimo vårdcentral 14,3 2,4 11,9 9,3 2,3 9,3 16,7 5,6 11,1 
 Gottsunda vårdcentral 17,6 3,8 15,9 12,0 2,3 10,9 14,3 2,9 11,4 
 Gränbystadens vårdcentral 9,6 0 6,3 8,1 0 4,5 7,3 1,7 3,4 
 Heby vårdcentral 16,7 13,3 10,0 10,5 0 5,3 14,3 4,8 7,1 
 Knivsta läkargrupp 6,9 3,4 3,4 7,7 7,7 0 4,0 4,0 2,0 
 Knivsta vårdcentral 4,6 0,7 3,3 2,3 0 2,3 1,1 0 1,1 
 Kungsgärdets vårdcentral 0 0 0 0 0 0 9,5 0 9,5 
 Liljeforstorgs vårdcentral 18,7 1,9 16,8 10,8 3,6 9,0 19,2 2,3 16,2 
 Lille skutt 17,4 5,0 13,7 10,9 4,2 8,5 9,3 4,9 4,9 
 MamaMia Barncentrum 2,8 1,1 1,7 2,2 1,1 1,6 2,0 1,0 1,5 
 MamaMia Nyby 11,8 0,9 9,1 9,0 1,0 8,0 13,8 3,8 10,8 
 Morgongåva 16,7 0 16,7 0 0 0 17,6 11,8 17,6 
 Samariterhemmets vårdcentral 4,2 0,8 3,8 2,2 1,1 1,4 3,8 1,1 2,7 
 Skutskärs vårdcentral 9,5 6,3 4,8 7,5 4,5 4,5 6,9 3,4 3,4 
 Skärplinge 6,7 0 6,7 0 0 0 7,7 3,8 3,8 
 Stenhagens vårdcentral 3,2 0 3,2 2,2 0 2,2 17,4 7,0 12,8 
 Storvreta vårdcentral 2,3 1,1 2,3 1,2 0 1,2 5,7 1,9 4,8 
 Svartbäckens vårdcentral 4,2 1,0 3,1 2,7 1,1 1,6 1,9 0,5 0,9 
 Sävja vårdcentral 9,5 0 7,9 9,6 1,4 6,8 7,4 3,2 4,2 
 Tierps vårdcentral 11,1 6,3 5,6 4,2 4,2 0 16,7 9,3 11,3 
 Ultuna vårdcentral 3,4 1,7 3,4 1,7 1,7 1,7 4,3 0 4,3 
 Årsta vårdcentral 9,4 1,6 7,9 6,5 1,1 4,3 7,8 3,6 6,2 
 Älvkarleby 7,1 0 7,1 0 0 0 13,6 4,5 9,1 
 Örbyhus 11,1 7,4 11,1 21,7 8,7 13,0 15,0 7,5 12,5 
 Öregrunds vårdcentral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Örsundsbro vårdcentral 0 0 0 0 0 0 10,4 6,3 4,2 
 Österbybruks vårdcentral 19,4 3,2 19,4 18,8 3,1 18,8 8,6 5,7 5,7 
 Östervåla vårdcentral 3,9 2,0 3,9 4,0 2,0 2,0 13,3 4,0 8,0 
 Östhammars vårdcentral 8,0 4,0 6,0 7,5 5,7 1,9 8,8 6,3 3,8 

 Total 8,0 2,0 6,4 5,5 1,7 4,1 7,7 3,0 5,3 

Tabell 4: Andel (procent) exponerade för tobaksrök vid 1 vecka, 8 månader och 18 månaders 
ålder, VH = vårdnadshavare
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Tabell 5: Andel (%) barn med undervikt, övervikt och obesitas, barn födda 2017 

  Barn med 
undervikt 

Barn med 
övervikt 

Barn med 
obesitas 

Flickor 
med 

övervikt 

Pojkar 
med 

övervikt 

Flickor 
med 

obesitas 

Pojkar 
med 

obesitas 

Almunge VC 0 10,3 15,4 11,1 9,5 11,1 19,0 
Alunda vårdcentral 4,7 15,6 6,3 21,9 9,4 6,3 6,3 
Anna 0 11,1 0 4,8 16,7 0 0 
Björklinge 1,4 18,3 4,2 15,2 21,1 6,1 2,6 
Bålstadoktorn 2,1 17,2 3,4 15,6 18,5 3,1 3,7 
Bälinge vårdcentral 0 5,4 5,4 3,6 7,1 3,6 7,1 
Ekeby 0 8,0 1,8 9,4 6,8 1,9 1,7 
Enköpings husläkarcentrum 0,8 14,7 3,9 13,4 16,1 4,5 3,2 
Enköpings vårdcentral 0,5 10,3 3,6 10,5 10,1 5,7 1,1 
Eriksbergs vårdcentral 1,9 7,7 3,8 3,1 15,0 0 10,0 
Familjeläkarna Bålsta 1,3 9,0 1,3 11,1 7,8 0 2,0 
Familjeläkarna Kapellgärdet 0 25,0 0 0 33,3 0 0 
Familjeläkarna Luthagen 1,2 12,2 2,4 5,0 19,0 5,0 0 
Familjeläkarna Rosendal 7,1 14,3 7,1 20,0 11,1 0 11,1 
Fjärdhundra vårdcentral 3,7 3,7 7,4 0 7,7 7,1 7,7 
Gimo vårdcentral 1,9 20,4 5,6 22,7 18,8 9,1 3,1 
Gottsunda vårdcentral 2,1 14,2 4,3 14,3 14,0 5,0 3,5 
Gränbystadens vårdcentral 0,7 11,6 0,7 16,0 6,9 0 1,4 
Heby vårdcentral 0 6,1 6,1 5,6 6,7 5,6 6,7 
Knivsta läkargrupp 1,6 17,7 1,6 14,3 22,2 2,9 0 
Knivsta vårdcentral 2,6 9,1 1,7 7,8 10,2 1,9 1,6 
Kungsgärdets vårdcentral 4,2 25,0 0 0 37,5 0 0 
Liljeforstorgs vårdcentral 3,0 10,4 5,2 11,3 9,7 6,5 4,2 
Lille skutt 2,7 9,3 1,3 12,8 5,6 0 2,8 
MamaMia Barncentrum 2,4 13,0 1,6 13,2 12,7 1,7 1,6 
MamaMia Nyby 0,9 11,7 5,4 9,1 14,3 5,5 5,4 
Morgongåva 0 5,9 0 0 10,0 0 0 
Samariterhemmets vårdcentral 1,8 9,4 2,7 13,6 5,8 3,9 1,7 
Skutskärs vårdcentral 0 6,3 8,9 5,1 7,5 10,3 7,5 
Skärplinge 2,6 15,4 12,8 22,2 9,5 16,7 9,5 
Stenhagens vårdcentral 3,7 6,5 1,9 8,9 3,9 1,8 2,0 
Storvreta vårdcentral 0 10,0 2,5 13,6 5,6 4,5 0 
Svartbäckens vårdcentral 0,4 9,5 2,6 11,1 7,5 2,4 2,8 
Sävja vårdcentral 2,3 12,8 1,2 16,3 9,3 2,3 0 
Tierps vårdcentral 2,3 16,9 9,2 16,7 17,1 10,0 8,6 
Ultuna vårdcentral 0 9,8 5,9 15,8 6,3 5,3 6,3 
Årsta vårdcentral 1,0 10,9 2,5 11,2 10,6 3,1 1,9 
Älvkarleby 0 12,9 9,7 14,3 11,8 7,1 11,8 
Örbyhus 0 3,4 3,4 0 8,3 5,9 0 
Öregrunds vårdcentral 0 8,7 4,3 22,2 0 11,1 0 
Örsundsbro vårdcentral 0 26,1 5,8 33,3 19,4 12,1 0 
Österbybruks vårdcentral 0 23,1 2,6 18,8 26,1 0 4,3 
Östervåla vårdcentral 0 16,9 3,1 14,7 19,4 2,9 3,2 
Östhammars vårdcentral 1,9 13,0 9,3 15,4 10,7 11,5 7,1 

Total 1,5 11,9 3,6 12,4 4,1 11,6 3,2 

Tabell 5: Andel (procent) barn med undervikt, övervikt och obesitas, barn födda 2017
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Tabell 6. Andel (%) barn som blivit vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, 
polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), hepatit B, pneumokocker, tuberkulos, 
mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och vaccin mot Rotavirus, barn födda 2019 

Andel (%) vaccinerade mot 

Difteri, 
stelkramp, 
kikhosta, 

polio, Hib, 
hepatit B 

Pneumo-
kocker 

MPR Rotavirus, 
fullvaccin-

erade 

Rotavirus 
1 dos 

Almunge vårdcentral 97,8 97,8 95,7 55,6 88,9 
Alunda vårdcentral 100,0 100,0 96,4 74,5 85,1 
Anna 97,7 97,7 95,7 75,0 100,0 
Björklinge 96,7 96,7 96,7 77,8 85,2 
Bålstadoktorn 96,6 96,6 94,3 78,0 88,1 
Bälinge vårdcentral 97,9 97,9 97,9 78,1 90,6 
Ekeby 96,7 97,5 98,4 78,6 85,7 
Enköpings husläkarcentrum 94,9 94,1 95,0 79,3 86,2 
Enköpings vårdcentral 93,2 93,2 93,4 83,7 86,0 
Eriksbergs vårdcentral 100,0 100,0 95,6 83,7 87,4 
Familjeläkarna Bålsta 90,9 90,9 97,8 83,7 88,4 
Familjeläkarna Kapellgärdet 100,0 100,0 100,0 83,8 91,9 
Familjeläkarna Luthagen 97,4 97,4 94,8 83,9 89,8 
Familjeläkarna Rosendal 100,0 100,0 94,1 84,2 88,2 
Familjeläkarna Skokloster 100,0 100,0 100,0 84,2 89,5 
Fjärdhundra vårdcentral 90,9 90,9 91,3 85,0 86,3 
Gimo vårdcentral 100,0 100,0 97,4 85,0 95,0 
Gottsunda vårdcentral 94,7 94,6 93,0 85,3 85,3 
Gränbystadens vårdcentral 96,8 96,8 95,3 86,0 90,7 
Heby vårdcentral 97,8 97,8 93,5 86,3 91,8 
Knivsta läkargrupp 96,1 96,1 100,0 86,5 92,9 
Knivsta vårdcentral 96,6 95,5 95,2 87,4 91,0 
Kungsgärdets vårdcentral 90,9 90,9 87,0 87,5 92,2 
Liljeforstorgs vårdcentral 97,1 97,1 95,1 88,0 91,4 
Lille skutt 92,7 92,7 89,2 88,2 94,1 
MamaMia Barncentrum 94,6 94,6 95,1 88,5 88,5 
MamaMia Nyby 99,2 99,2 94,8 89,3 97,3 
Morgongåva 100,0 100,0 84,2 89,9 93,3 
Samariterhemmets vårdcentral 98,2 98,9 97,2 90,0 95,0 
Skutskärs vårdcentral 82,4 82,4 88,4 90,1 94,8 
Skärplinge 97,0 90,9 82,4 90,2 93,8 
Stenhagens vårdcentral 95,6 95,6 95,7 90,3 95,9 
Storvreta vårdcentral 96,5 96,5 96,5 90,5 95,2 
Svartbäckens vårdcentral 95,6 96,1 97,0 90,8 92,3 
Sävja vårdcentral 94,9 94,9 94,0 91,4 93,1 
Tierps vårdcentral 96,0 96,0 98,0 93,1 98,3 
Ultuna vårdcentral 94,2 94,1 98,5 93,3 95,6 
Årsta vårdcentral 96,0 96,0 96,5 93,7 97,0 
Älvkarleby 100,0 100,0 100,0 94,1 96,4 
Örbyhus 94,9 94,9 97,5 95,2 95,2 
Öregrunds vårdcentral 100,0 100,0 87,5 95,7 95,7 
Örsundsbro vårdcentral 98,3 98,3 93,4 96,4 98,8 
Österbybruks vårdcentral 97,1 97,1 94,3 100,0 100,0 
Östervåla vårdcentral 96,3 96,3 95,2 100,0 100,0 
Östhammars vårdcentral 96,3 96,3 97,6 100,0 100,0 

Total 95,9 95,9 95,1 88 92,5 

Tabell 6: Andel (procent) barn som blivit vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, 
Haemophilus influenzae typ B (Hib), hepatit B, pneumokocker, tuberkulos, mässling, påssjuka 
och röda hund (MPR) och vaccin mot rotavirus, barn födda 2019
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Tabell 7: Andel (%) barn som blivit språkscreenade vid 2,5 eller 3 års ålder, barn med 
icke-godkänd språkscreening samt andelen av barn med icke-godkänd 
språkscreening som blivit remitterade till logoped, barn födda 2018 

Språkscreenade Ej screenade Ej screenade, 
följs på klinik 

Icke-godkänd 
språkscreening 

Remiss logoped  
(% icke-

godkända) 

 Almunge VC 87,3 12,8 0,0 6,4 41,5 
 Alunda VC 92,8 4,3 2,9 11,4 61,0 
 Anna 90,5 9,5 0,0 28,6 18,9 
 Björklinge 95,9 4,1 0,0 2,7 0 
 Bålstadoktorn 94,3 5,7 0,0 6,2 24,1 
 Bälinge VC 98,3 1,7 0,0 12,1 0 
 Ekeby 98,4 1,5 0,0 11,5 14,6 
 Enköpings HLC 89,1 10,3 0,6 9,6 13,1 
 Enköpings VC 94,0 5,5 0,5 13,1 13,4 
 Eriksbergs VC 96,6 3,3 0,0 8,3 43,1 
 FL Bålsta 89,6 10,3 0,0 14,9 20,3 
 FL Kapellgärdet 90,9 9,1 0,0 9,1 25,0 
 FL Luthagen 96,4 2,7 0,9 9,0 14,1 
 FL Rosendal 70,0 25,0 5,0 0,0 20,0 
 FL Skokloster 73,3 26,7 0,0 13,3 15,4 
 Fjärdhundra VC 96,3 3,7 0,0 3,7 18,5 
 Gimo VC 96,4 3,6 0,0 14,3 50,0 
 Gottsunda VC 89,9 7,9 2,3 18,8 1,3 
 Gränbystadens VC 93,7 5,4 1,0 9,3 28,9 
 Heby VC 92,6 7,4 0,0 20,4 0 
 Knivsta läkargrupp 94,1 5,9 0,0 5,9 40,5 
 Knivsta VC 91,0 6,7 2,2 7,1 79,3 
 Kungsgärdets VC 84,2 10,5 5,3 10,5 54,8 
 Liljeforstorgs VC 87,5 8,5 3,9 16,3 16,5 
 Lille skutt 87,3 9,4 3,4 4,7 76,5 
 MamaMia BarnC 91,1 7,3 1,6 5,7 0,9 
 MamaMia Nyby 91,1 7,5 1,5 17,2 4,8 
 Morgongåva 94,8 5,3 0,0 5,3 10,0 
Samariterhemmets VC 93,5 6,0 0,4 7,5 0,3 
 Skutskärs VC 80,7 15,7 3,6 4,8 40,5 
 Skärplinge 94,5 5,6 0,0 5,6 0 
 Stenhagens VC 88,1 10,3 1,6 4,0 53,5 
 Storvreta VC 94,9 3,4 1,7 16,1 45,5 
 Svartbäckens VC 97,9 1,3 0,9 9,5 2,0 
 Sävja VC 94,3 3,8 1,9 10,5 2,5 
 Tierps VC 90,1 5,6 4,3 15,4 7,0 
 Ultuna VC 85,5 14,5 0,0 3,2 51,4 
 Årsta VC 95,8 3,3 0,9 9,8 1,0 
 Älvkarleby 100,0 0,0 0,0 7,4 16,2 
 Örbyhus 92,5 7,5 0,0 22,5 0 
 Öregrunds VC 100,0 0,0 0,0 0,0 76,5 
 Örsundsbro VC 89,6 10,4 0,0 4,5 21,4 
 Österbybruks VC 94,3 2,9 2,9 0,0 83,8 
 Östervåla VC 88,8 9,9 1,4 11,3 67,7 
 Östhammars VC 98,5 0,0 1,5 14,7 92,9 

 Total 92,3 4,6 1,3 10,3 28,2 

Tabell 7: Andel (procent) barn som blivit språkscreenade vid 2,5 eller 3 års ålder, barn med 
icke-godkänd språkscreening samt andelen av barn med icke-godkänd språkscreening som 
blivit remitterade till logoped, barn födda 2018
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Tabell 8: Andel (%) barn som gjort syn- och hörselprov samt andel prov med 
avvikelse, barn födda 2017 

 

 Synprov Icke-godkänt 
synprov 

Resultat ej 
journalfört  

i mall 

Hörselprov Icke-godkänt 
hörselprov 

Resultat ej 
journalfört  

i mall 

 Almunge VC 80,9 21,1 18,4 70,2 3,0 12,1 
 Alunda VC 97,0 4,6 15,4 52,2 0 2,9 
 Anna 90,2 32,6 8,7 88,2 6,7 6,7 
 Björklinge 92,0 1,4 14,5 89,3 4,5 3,0 
 Bålstadoktorn 93,5 5,6 6,3 90,9 3,6 2,9 
 Bälinge VC 89,8 3,8 5,7 88,1 1,9 5,8 
 Ekeby 89,3 13,8 1,8 85,2 6,7 1,9 
 Enköpings HLC 92,0 7,1 5,6 87,6 1,7 4,2 
 Enköpings VC 83,3 8,0 3,4 77,5 6,8 3,1 
 Eriksbergs VC 94,8 10,9 5,5 87,9 3,9 11,8 
 Familjeläkarna Bålsta 84,3 5,5 5,5 90,6 4,7 1,2 
 FL Kapellgärdet 100,0 0 0 79,6 0 0 
 FL Luthagen 96,7 8,0 3,4 100,0 2,3 5,8 
 FL Rosendal 75,0 8,3 16,7 95,6 7,7 15,4 
 FL Skokloster 80,0 50,0 0 81,3 50,0 0 
 Fjärdhundra VC 90,6 51,7 0 40,0 0 3,4 
 Gimo VC 94,6 13,2 9,40 91,1 5,9 9,8 
 Gottsunda VC 85,6 11,8 5,90 80,5 5,3 3,9 
 Gränbystadens VC 90,7 17,1 5,50 85,1 1,5 0,7 
 Heby VC 78,8 19,5 4,90 71,2 29,7 0 
 Knivsta läkargrupp 92,6 36,5 6,30 86,8 0 3,4 
 Knivsta VC 88,7 2,3 8,2 86,3 2,3 3,3 
 Kungsgärdets VC 92,0 0 13,0 92,0 0 4,3 
 Liljeforstorgs VC 79,1 8,3 4,10 77,8 5,9 11,8 
 Lille skutt 87,7 4,0 2,7 82,5 0 0,7 
 MamaMia Barncentrum 93,1 7,9 3,7 91,9 5,0 3,3 
 MamaMia Nyby 87,2 8,6 8,6 80,5 4,7 4,7 
 Morgongåva 75,0 16,7 11,1 70,8 17,6 5,9 
 Samariterhemmets VC 90,9 9,6 2,2 86,1 6,5 1,8 
 Skutskärs VC 78,4 2,9 4,3 75,0 0 9,1 
 Skärplinge 97,6 12,2 0 92,9 2,6 0 
 Stenhagens VC 81,5 6,4 7,3 78,5 6,6 3,8 
 Storvreta VC 88,4 4,4 6,1 84,5 3,7 4,6 
 Svartbäckens VC 93,7 4,9 6,3 91,6 2,7 0,5 
 Sävja VC 93,4 8,2 7,1 81,3 4,1 4,1 
 Tierps VC 88,8 5,2 2,2 85,5 4,6 2,3 
 Ultuna VC 92,6 8,0 4,0 85,2 8,7 8,7 
 Årsta VC 91,7 11,0 3,3 90,8 2,9 3,8 
 Älvkarleby 97,1 15,2 3,0 91,2 0 0 
 Örbyhus 93,9 3,2 3,2 97,0 6,3 3,1 
 Öregrunds VC 91,3 0 9,5 95,7 0 22,7 
 Örsundsbro VC 86,6 7,0 4,2 76,8 7,9 9,5 
 Österbybruks VC 97,6 2,5 12,5 95,1 5,1 2,6 
 Östervåla VC 93,7 23,0 13,5 89,9 1,4 4,2 
 Östhammars VC 96,5 0 5,5 93,0 3,8 1,9 

 Total 89,3 9,1 5,7 84,9 4,2 3,9 

Tabell 8: Andel (procent) barn som gjort syn- och hörselprov samt andel prov med avvikelse, 
barn födda 2017
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Tabell 9: Andel (%) screenade med EPDS, mödrar med barn födda 2021 

 Screenade Tackat nej 

 Almunge VC 92,9 0 
 Alunda VC 71,4 18,4 
 Anna 95,2 0 
 Björklinge 94,3 0 
 Bålstadoktorn 90,4 0 
 Bälinge VC 97,4 0 
 Ekeby 97,2 0,9 
 Enköpings HLC 95,4 1,5 
 Enköpings VC 94,7 0 
 Eriksbergs VC 98,1 1,9 
 FL Bålsta 90,2 0 
 FL Kapellgärdet 96,6 0 
 FL Luthagen 99,3 0 
 FL Rosendal 95,4 0 
 FL Skokloster 84,2 0 
 Fjärdhundra VC 96,3 3,7 
 Gimo VC 95,0 0 
 Gottsunda VC 85,2 0 
 Gränbystadens VC 83,5 0 
 Heby VC 90,3 0 
 Knivsta läkargrupp 90,7 0 
 Knivsta VC 94,3 0 
 Kungsgärdets VC 96,9 0 
 Liljeforstorgs VC 89,0 1,4 
 Lille skutt 93,9 0,8 
 MamaMia Barncentrum 87,1 1,6 
 MamaMia Nyby 92,9 0 
 Morgongåva 83,3 0 
 Samariterhemmets VC 91,0 0 
 Skutskärs VC 93,9 1,5 
 Skärplinge 91,7 0 
 Stenhagens VC 98,9 0 
 Storvreta VC 100,0 0 
 Svartbäckens VC 98,2 0 
 Sävja VC 93,4 0 
 Tierps VC 91,0 0,8 
 Ultuna VC 98,6 0 
 Årsta VC 96,4 0,5 
 Älvkarleby 100,0 0 
 Örbyhus 91,2 0 
 Öregrunds VC 100,0 0 
 Örsundsbro VC 78,0 0 
 Österbybruks VC 97,1 0 
 Östervåla VC 90,7 0 
 Östhammars VC 91,2 7,0 

 Total 92,4 0,7 

 

 

 

Tabell 9: Andel (procent) screenade med EPDS, mödrar med barn födda 2021
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Tabell 10. Andel (%) barn som fått ett hembesök som nyfödda (barn födda 2021), 
hembesök vid 8 månaders ålder (barn födda 2020) och barn som fått teambesök vid 3 
års ålder 

 Hembesök inom  
30 dagar 

Hembesök vid  
8 månaders ålder 

Teambesök vid  
3 års ålder 

 Almunge VC 75,0 41,5 21,3 
 Alunda VC 86,5 61,0 84,3 
 Anna 26,7 18,9 40,5 
 Björklinge 72,9 0 2,7 
 Bålstadoktorn 81,3 24,1 1,0 
 Bälinge VC 76,9 0 1,7 
 Ekeby 59,1 14,6 87,7 
 Enköpings HLC 66,2 13,1 77,6 
 Enköpings VC 80,8 13,4 80,9 
 Eriksbergs VC 61,4 43,1 91,7 
 FL Bålsta 45,6 20,3 81,5 
 FL Kapellgärdet 47,1 25,0 2,3 
 FL Luthagen 23,0 14,1 81,8 
 FL Rosendal 59,4 20,0 75,7 
 FL Skokloster 66,7 15,4 60,0 
 Fjärdhundra VC 53,6 18,5 6,7 
 Gimo VC 95,0 50,0 78,6 
 Gottsunda VC 0,5 1,3 50,0 
 Gränbystadens VC 16,9 28,9 46,8 
 Heby VC 36,8 0 25,9 
 Knivsta läkargrupp 71,7 40,5 67,6 
 Knivsta VC 84,7 79,3 24,6 
 Kungsgärdets VC 55,9 54,8 63,2 
 Liljeforstorgs VC 35,8 16,5 80,4 
 Lille skutt 88,3 76,5 88,6 
 MamaMia Barncentrum 2,5 0,9 73,3 
 MamaMia Nyby 72,0 4,8 79,1 
 Morgongåva 11,1 10,0 21,1 
 Samariterhemmets VC 65,9 0,3 80,4 
 Skutskärs VC 85,7 40,5 0 
 Skärplinge 71,4 0 0 
 Stenhagens VC 84,8 53,5 63,5 
 Storvreta VC 75,0 45,5 64,4 
 Svartbäckens VC 57,4 2,0 1,3 
 Sävja VC 77,4 2,5 82,9 
 Tierps VC 85,7 7,0 3,1 
 Ultuna VC 69,0 51,4 74,2 
 Årsta VC 59,7 1,0 14,9 
 Älvkarleby 82,6 16,2 0 
 Örbyhus 83,8 0 5,0 
 Öregrunds VC 77,8 76,5 66,7 
 Örsundsbro VC 84,1 21,4 70,1 
 Österbybruks VC 83,3 83,8 74,3 
 Östervåla VC 89,7 67,7 0 
 Östhammars VC 86,9 92,9 92,6 

 Total 58,8 23,8 49,7 

Tabell 10: Andel (procent) barn som fått ett hembesök som nyfödda (barn födda 2021), hem-
besök vid 8 månaders ålder (barn födda 2020) och barn som fått teambesök vid tre års ålder
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	Inledning
	Inledning

	Barnhälsovården är Sveriges största arena för folkhälsoarbete, och möter i princip alla barn 0–6 år och deras föräldrar. Arbetet inom barnhälsovården (BHV) bedrivs utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram som lanserades 2014 och som uppdateras kontinuerligt utifrån ett snabbt växande vetenskapligt underlag för evidensbaserad praxis. Region Uppsala var bland de första regionerna att införa det nya nationell a barnhälsovårdsprogrammet i sin helhet redan den 1 januari 2015.
	Barnhälsovården är Sveriges största arena för folkhälsoarbete, och möter i princip alla barn 0–6 år och deras föräldrar. Arbetet inom barnhälsovården (BHV) bedrivs utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram som lanserades 2014 och som uppdateras kontinuerligt utifrån ett snabbt växande vetenskapligt underlag för evidensbaserad praxis. Region Uppsala var bland de första regionerna att införa det nya nationell a barnhälsovårdsprogrammet i sin helhet redan den 1 januari 2015.
	
	
	

	Barnhälsovårdens insatser utgår från varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling utifrån konventionen om barnets rättigheter och i linje med de nationella hälsopolitiska målen. För att uppfylla dessa mål erbjuder specialistsjuksköterskorna och läkarna inom barnhälsovården ett brett utbud av hälsofrämjande och förebyggande insatser och uppmärksammar barn med hälsoproblem eller risk för sämre hälsa eller utveckling för att erbjuda effektiva åtgärder.
	
	
	
	

	Sedan 2017 har vi saknat ett statistiskt underlag för att följa och presentera barnens hälsodata och verksamheternas måluppfyllelse gentemot uppställda mål. Under pandemiåren 2020 till 2021 har vi följt barnhälsovårdens insatser genom regelbundna frågeformulär till alla verksamheter och samtal med chefer, sjuksköterskor och läkare. Den sammanlagda bilden är att de flesta har kunn at erbjuda barnhälsovård av hög kvalitet trots de logistiska och bemanningsmäss iga problemen som pandemin har inneburit. Dock fi
	
	
	
	

	Utvecklingen har också gått framåt för barnhälsovården, mitt i pandemin. Vaccination mot tuberkulos genomförs nu på BVC, som snabbt kan erbjuda tider nära familjerna. Detta kommer sanno likt att förbättra vaccinationstäckningen påtagligt för barn som tillhör riskgruppen för tuberkulos. Arbetssättet BarnSäkert har kommit igång på de flesta BVC i länet och ett unikt samarbete med socialtjänstens öppna stödverksamheter har etablerats i alla länets kommuner. Det innebär att många familjer som tidigare levt med
	
	

	Denna årsrapport kommer således efter flera års uppehåll, och är den första som bygger på data från den elektroniska patientjournalen Cosmic. Vi vill gärna att ni inom verksamheten diskuterar, ställer frågor kring och funderar på resultaten. Snart är vi igång med arbetet för årsrapporten som avser 2022 och vi vill väldigt gärna ha er input, särskilt när ni känner att siffrorna inte återspeglar er verklighetsbild! Då hinner vi fundera tillsammans till nästa rapport som vi hoppas kommer redan i slutet av kvar
	Snart hoppas vi också att varje verksamhet ska ha fortlöpande tillgång till information om just sina resultat via statistikverktyget SAS. Det kommer också att underlätta för vår enhet att följa och stödja barnhälsovårdens personal för att uppnå vårt gemensamma mål om god och jämlik barnhälsovård så att alla barn i hela Uppsala län uppnår sin fulla potential.
	 

	Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, 
	Centrala Barnhälsovården (C-BHV) i Region Uppsala
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	Barnhälsovårdens insatser utgår från varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling.
	Barnhälsovårdens insatser utgår från varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling.

	Sammanfattning
	Sammanfattning

	Barnhälsovården har en mycket hög täckningsgrad: 99,4 procent av barnen som är folkbokförda i Uppsala län har varit i kontakt med barnhälso vården. Detta är en fantastisk möjlighet att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla barn som bor här. Barnhälsovården ska vara jämlik och geografisk hemvist ska inte innebära skillnader i den barnhälsovård som familjerna får. Därför har vi i den här rapporter tittat särskilt på skillnader mellan BVCenheter.
	Barnhälsovården har en mycket hög täckningsgrad: 99,4 procent av barnen som är folkbokförda i Uppsala län har varit i kontakt med barnhälso vården. Detta är en fantastisk möjlighet att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla barn som bor här. Barnhälsovården ska vara jämlik och geografisk hemvist ska inte innebära skillnader i den barnhälsovård som familjerna får. Därför har vi i den här rapporter tittat särskilt på skillnader mellan BVCenheter.
	
	

	En del skillnader är kopplade till vårdcentralens Care Need Index (CNI) som kan säga något om befolkningsunderlagets socioekonomiska situation, där högre CNI tyder på mer socioekonomisk belastning. En sådan koppling gäller exempelvis exponering för rökning där högt CNI har ett samband med högre andel exponerade spädbarn. På sina ställen är vart femte spädbarn exponerat för rökning! Även genomsnittet på vart tolfte barn framstår dock som alldeles för högt så här behöver vi sätta in insatser i form av motiver
	
	
	

	Andra utfall, exempelvis barns övervikt och obesitas, kan också kopplas till befolkningsunderlaget vid vårdcentralen. Det är extremt oroande att på sina ställen är nästan var tredje fyraåring överviktig eller obes. Här behövs samarbete med andra aktörer i kommunen, som exempelvis förskolan, för att komma åt problemet. Vi behöver också se över våra arbetssätt inom barnhälsovården och här har CBHV en viktig uppgift att stödja verksamheten: 15 procent barn med övervikt eller obesitas innebär ungefär var sjätt
	
	
	
	
	

	Andra skillnader mellan olika BVC framstår som tämligen oskäliga, exempelvis andelen screenade barn för syn och hörsel, andelen remitt erade vid positivt utfall på språkscreeningen och andelen som erhållit vaccin mot rotavirus. Här bör jämlikhet kunna uppnås mellan verksamheterna.
	
	
	

	Måluppfyllelse inom barnhälsovården
	Måluppfyllelsen när det gäller vaccinationer var god för MPR och Pneumokocker. Däremot uppnåddes inte målen vad gäller det hexavalenta vaccin et som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit. Inte heller vaccinet mot rotavirus samt andelen riskbarn för tuberkulos som erhåller BCGvaccination nådde målvärdet. Det senare har vi dock god förhoppning om ska hämta upp sig när alla BVC nu kommit igång med egen BCGvaccination eller samarbeten. 
	

	Måluppfyllelse när det gäller spädbarn som ammas till någon del vid fyra månaders ålder var 78 procent, nästan 10 procentenheter lägre än målet på 87 procent. Det är oklart varför andelen ammade spädbarn skiljer sig så mycket åt mell an olika verksamheter. Det stora tappet överlag sker tidigt under spädbarnets liv, trots att det är mycket kontakt med BVC den första tiden. Här har verksamheterna stora möjligheter att fundera över orsaker till detta och behoven av stöd hos sin befolkning. 
	Måluppfyllelsen när det gäller screening av barnen för syn och hörsel var tyvärr bristande överlag under 2021. Även om språkscreeningen genomförs nästan enligt målet är det också anmärkningsvärt att en tredjedel av barn som screenas positivt på språkscreeningen inte remitteras till logoped. Vi kommer särskilt noggrant följa upp andelen screenade barn och huruvida de remitterats för årsrapporten 2022 för att se om detta var en pandemieffekt. Redan nu vill vi dock uppmuntra verksamheterna att se över om det k
	

	Andelen som fått hembesök är långt under målet, men 2021 var fortfarande ganska präglat av pandemin så vi hoppas se en återhämtning där. Mindre än häften av länets treåringar har fått teambesök – målet är 90 procent. Det här har uppmärksammats av oss på CBHV under 2022 och vi har flera moment på tidigare och kommande utbildningsdagar som är avsedda att hjälpa verksamheterna finna sina arbetssätt för teambesöket.
	Däremot är måluppfyllelsen för EPDS screening högre än man hoppats och överskrider målet på 85 procent med 7 procentenheter. Bra jobbat alla därute! Med tanke på de svåra konsekvenser för både barnet och föräldrar, som en obehandlad depression i nyföddhetsperioden innebär, är det mycket glädjande att screeningen når så många mammor.
	
	

	Sammanfattningsvis görs en hel del gott arbete där majoriteten av barnen i Region Uppsala får tillgång till barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det finns dock stora skillnader mellan olika BVCenheter vad gäller barnens hälsoutfall och måluppfyllelsen. En del resultat kan hänga samman med pandemin, andra med personalsituationen eller befolkningsunderlaget som sådant. Oavsett förklaring är det nu viktigt att alla verksamheter identifierar någonting som de vill förbättra och påbörjar d
	

	Anna Sarkadi, ledningsläkare Centrala 
	Barnhälsovården och ansvarig för rapporten
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	Vi vill tacka Mats Byström och Dimitra Rentouka för deras ovärderliga hjälp med årsrapporten. Tack även till alla BHVsjuksköterskor vars noggranna journalföring är grunden för de data som presenteras här.
	Rapportförfattare har varit Fanny Brattström, examinerad läkare, med stöd av Centrala Barnhälsovårdsteamet. Utan Fannys fina insats hade vi inte haft en årsrapport i handen. 
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	Barnhälsovård i Uppsala län
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	Barnavårdscentraler
	Barnavårdscentraler

	Under 2021 har barnhälsovård bedrivits vid 46 barnavårdscentraler (BVC) i Region Uppsala. 26 BVC var drivna i offentlig regi (Nära vård och hälsa) och 20 drevs i privat regi. Region Uppsala har ett så kallat medborgarstyrt kundval, vilket innebär att föräldrar själva kan bestämma var de vill lista sitt barn. Om ingen aktiv listning görs, listas barnet på den BVC som ligger närmast vårdnadshavarnas folkbokföringsadress .  Även om ett barn är listat vid en BVC kan familjen välja att söka vård vid en annan BVC
	Under 2021 har barnhälsovård bedrivits vid 46 barnavårdscentraler (BVC) i Region Uppsala. 26 BVC var drivna i offentlig regi (Nära vård och hälsa) och 20 drevs i privat regi. Region Uppsala har ett så kallat medborgarstyrt kundval, vilket innebär att föräldrar själva kan bestämma var de vill lista sitt barn. Om ingen aktiv listning görs, listas barnet på den BVC som ligger närmast vårdnadshavarnas folkbokföringsadress .  Även om ett barn är listat vid en BVC kan familjen välja att söka vård vid en annan BVC
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	BVC har ansvar för att erbjuda barnhälsovård till de barn som är listade. BVC har också ansvar för barn som är asylsökande, tillståndslösa och nyanlända i det geografiska närområdet. Dessa barn kan dock inte listas på en BVC då de saknar personnummer och därför har data för dessa barn inte kunnat samlas in i denna rapport, se avsnittet . 
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	Det statistiska underlaget


	Nedlagda och nyöppnade BVC
	Sedan 2021 har BVC Anna lagt ner sin verksamhet, medan BVC Familjeläkarna Rosendal öppnade under 2021.
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	Totalt var 27 012 barn inskrivna i barnhälsovården i Region Uppsala vid årsskiftet 2021/2022. Detta motsvarar 99,43 procent av alla barn 0–5 år som var folkbordförda i Uppsala län den 31 december 2021. Den höga täckningsgraden upprätthålls fram till barnets femårsålder. 
	Totalt var 27 012 barn inskrivna i barnhälsovården i Region Uppsala vid årsskiftet 2021/2022. Detta motsvarar 99,43 procent av alla barn 0–5 år som var folkbordförda i Uppsala län den 31 december 2021. Den höga täckningsgraden upprätthålls fram till barnets femårsålder. 
	
	

	Andelen barn per BVC varierar stort (figur 1). BVC Samariterhemmet hade flest barn listade (1 671), varav 296 var födda 2021. BVC Familjeläkarna Skokloster, hade lägst antal barn listade (72), varav 21 var födda 2021. Totalt hade tre BVC färre än 25 barn som var under ett år gamla listade, vilket är färre än vad Socialstyrelsen rekommenderar för att upprätthålla en god barnkompetens.  visar antalet barn per ålderskategori och BVC. 
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	Figur 1: Antal inskrivna barn per BVC vid årsskiftet 2020/2021 
	Figur 1: Antal inskrivna barn per BVC vid årsskiftet 2020/2021 
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	besök registrerades inom barnhälsovården under 2021.

	Under 2021 registrerades cirka 80 000 besök inom barnhälsovården. Det genomsnittliga antalet besök under barnets första levnadsår var 7,9, men variationen mellan BVC är stor (mellan 5,0 och 9,6 besök per nyfödd).
	Under 2021 registrerades cirka 80 000 besök inom barnhälsovården. Det genomsnittliga antalet besök under barnets första levnadsår var 7,9, men variationen mellan BVC är stor (mellan 5,0 och 9,6 besök per nyfödd).
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	Figur 2: Antal BVC-besök under 2021, per ålderskategori
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	BHVsjuksköterskor
	BHVsjuksköterskor
	Sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) har ansvar för det löpande arbetet med barnen och är navet i arbetet på BVC. BHVsjuksköterskor ska ha specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller hälso och sjukvård för barn och ungdomar. 
	

	Då det framför allt är under de två första åren som (de flesta) barn besöker BVC frekvent, beräknas sjuksköterskebemanningen utifrån hur många nyfödda som blivit inskrivna per år. För att kunna erbjuda det nationella barnhälsovårdsprogrammets alla delar rekommenderas som ett riktvärde högst 55 nyfödda (barn under ett år gamla) per heltidsanställd BHVsjuksköterska. I områden med ökad socioekonomisk tyngd bör antalet nyfödda per BHVsjuksköterska vara lägre. 
	
	
	

	Uppgifter om sjuksköterskebemanningen samlades inte in under 2021. Figur 3 visar därför i stället de uppgifter som rapporterades av verksamheten år 2022.
	

	Personalomsättningen bland BHVsjuksköterskor i Region Uppsala  har varit hög under de senaste åren. Cirka en fjärdedel av personalstyrkan byts ut varje år. Den höga omsättningen gör det svårare att upprätthålla rutiner och få en kontinuitet i arbetet , ökar belastningen på befintlig personal och ställer höga krav på Centrala Barnhälsovården (CBHV) att erbjuda introduktionsutbildning och stöd till den nya personalen. 
	
	
	
	

	Läkare
	Läkare som arbetar inom BHV ska vara specialistläkare eller STläkare (läkare under specialistutbildning) inom allmänmedicin alternativt barn och ungdomsmedicin. STläkare som arbetar på BVC ska få handledning av en specialistläkare och måste ha genomgått CBHVs kurs för STläkare för att få arbeta på BVC. Läkaren har ansvar för de undersökningar och sjukvårdsuppgifter som kräver läkarens medicinska kompetens. Behovet av läkartjänstgöring uppskattas till minst 4 timmar per vecka i ett område med cirka 55 
	
	
	
	
	

	Psykologer
	Mödra och barnhälsovårdspsykologen (MBHVpsykologens) uppdrag inom barnhälsovården består av rådgivning, stöd och behandling med fokus på psykosociala frågor och föräldrastöd samt barnets utveckling. I det senare ingår psykologisk behandling till föräldrar när den psykiska ohälsan uppstår i samband med föräldrablivande eller påverkar föräldraskapet. I MBHVpsykologernas uppdrag ingår även att erbjuda regelbundna konsultationer med handledning till alla BHVsjuksköterskor. 
	
	
	
	

	Det nationella riktvärdet för psykologer inom mödraoch barnhälsovård är 2000 barn per heltidsanställd psykolog. År 2021 fanns sju MBHVpsykologtjänster i regionen. Antalet barn per MBHVpsykolog i regionen är således nästan dubbelt så högt som riktvärdet (3 800 barn per heltidsanställd MBHVpsykolog).

	Figur 3: Antal nyfödda (barn under ett år) per heltidsanställd BHV-sjuksköterska år 2022. Ungefärliga uppgifter som rapporterats från BVC-enheterna. Orange linje visar Socialstyrelsens rekommendation om högst 55 nyfödda per heltidsanställd. Uppgifter för Morgongåva, Familjeläkarna Kapellgärdet och Liljeforstorg VC saknas. 
	Figur 3: Antal nyfödda (barn under ett år) per heltidsanställd BHV-sjuksköterska år 2022. Ungefärliga uppgifter som rapporterats från BVC-enheterna. Orange linje visar Socialstyrelsens rekommendation om högst 55 nyfödda per heltidsanställd. Uppgifter för Morgongåva, Familjeläkarna Kapellgärdet och Liljeforstorg VC saknas. 
	-


	Socioekonomi och Care Need index (CNI)
	Socioekonomi och Care Need index (CNI)

	Den generella hälsan hos barn i Sverige är god, särskilt i internationella jämförelser, men det finns stora ojämlikheter inom barnhälsa även i Sverige. En stor del av de ojämlikheter som finns är kopplade till socioekonomiska förhållanden, vilka påverkar riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa.
	Den generella hälsan hos barn i Sverige är god, särskilt i internationella jämförelser, men det finns stora ojämlikheter inom barnhälsa även i Sverige. En stor del av de ojämlikheter som finns är kopplade till socioekonomiska förhållanden, vilka påverkar riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa.
	Barnfattigdom
	Rädda Barnens årsrapport Barnfattigdom i Sverige från 2021 visar att 9,2 procent av barnen i Sverige levde i ekonomisk utsatthet år 2019. Ett ekonomiskt utsatt hushåll innebär att man har en låg inkomststandard och/eller erhåller försörjningsstöd. I riket minskade andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet med 0,1 procent mellan 2016 och 2019. I Uppsala län har andelen barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet tvärtom ökat från 7,7 procent 2016 till 9,5 procent 2019. 
	

	Inom länet finns stora skillnader gällande socioekonomiska förhållanden. Andelen som lever i ekonomisk utsatthet är mer än 3 gånger högre i Älvkarleby (14,0 procent) jämfört med Knivsta (3,4 procent). Rädda Barnens rapport visar också att 49,5 procent av barnen till en ensamstående utrikesfödd förälder i Sverige lever i barnfattigdom jämfört med 9,4 procent av barnen till en ensamstående svenskfödd förälder och 1,2 procent av barnen till sammanboende svenskfödda föräldrar . 
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	Care Need Index 
	Care Need Index (CNI) är ett mått som används för att mäta den socioekonomiska belastningen i befolkningsunderlaget till en vårdenhet. CNI för BVC är detsamma som för den tillhörande vårdcentralen och beräknas utifrån följande variabler: förälder född utanför Europa, arbetslös förälder, ensamstående förälder, nyinflyttad familj och förälder med låg utbildning. Det samman lagda CNI för barnen på varje BVC relateras till genomsnittet i regionen (som har indexvärde 1,0). CNI över 1,0 innebär en ökad socioekono
	
	
	


	Figur 4: CNI per BVC 
	Figur 4: CNI per BVC 
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	Rädda Barnen, 2021. 
	Rädda Barnen, 2021. 
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	Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021
	Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021


	 Region Uppsala, 2022. 
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	Justerat CNI Vårdcentraler och BVC 202
	Justerat CNI Vårdcentraler och BVC 202
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	Barnhälsovårdens mål och arbete 
	Barnhälsovårdens mål och arbete 

	Barnhälsovårdens övergripande mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för alla barn. Arbetet innefattar hälsofrämjande, hälsoövervakande och förebyggande insatser. Barnhälsovården ska vara jämlik och rättvis och har ett kompensatoriskt uppdrag att ge mer insatser till dem med större behov.
	Barnhälsovårdens övergripande mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för alla barn. Arbetet innefattar hälsofrämjande, hälsoövervakande och förebyggande insatser. Barnhälsovården ska vara jämlik och rättvis och har ett kompensatoriskt uppdrag att ge mer insatser till dem med större behov.
	

	Arbetet utgår ifrån Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård, som beskriver ramarna för det nationella barnhälsovårdsprogrammet, och Rikshandboken i barnhälsovård, som fungerar som metodhandledning för arbetets utförande samt förmedlar uppdaterad kunskap gällande barns hälsa och utveckling. Tillsammans utgör Vägledning för barnhälsovården och Rikshandboken i barnhälsovård det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
	
	
	
	

	Barnhälsovårdsprogrammet bygger på en tredelning av insatser. Den första delen beskriver universella insatser, det vill säga insatser som ska erbjudas alla barn och familjer. Den andra och tredje delen beskriver de riktade insatser som ska ges till alla barn och föräldrar med behov. Ett barn eller en familj kan under en period behöva utökade eller riktade insatser men därefter klara sig med de universella insatserna, eller tvärtom. Man kan således tänka att ett barn kan ”vandra fram och tillbaka” mellan de 
	
	

	Tredelningen bygger på principen om proportionell universalism, vilket innebär att man i grunden erbjuder universella insatser, men att insatsernas omfattning och intensitet ska stå i proportion till barnets eller familjens behov och kan därför se olika ut för olika familjer för att åstadkomma samma effekt. Genom att alla barn erbjuds de universella insatserna, som omfattar åtminstone 16 besök på BVC, ges möjlighet att identifiera barn/familjer med ett ökat behov, som då kan erbjudas utökade eller riktade i
	
	


	Artifact
	Barnhälsovården 
	Barnhälsovården 
	Barnhälsovården 

	i Sverige är 
	i Sverige är 

	kostnadsfri 
	kostnadsfri 

	och frivillig.
	och frivillig.


	Barnhälsovårdens mål är att:  
	Barnhälsovårdens mål är att:  
	•  Främja barns hälsa och utveckling 
	•  Främja barns hälsa och utveckling 

	•  Förebygga ohälsa hos barn 
	•  Förebygga ohälsa hos barn 

	•  Tidigt identifiera och initiera åtgärder      
	•  Tidigt identifiera och initiera åtgärder      
	    vid problem i barns hälsa, utveckling  
	    och uppväxtmiljö 

	Genom att: 
	•  Erbjuda insatser till alla barn och deras  
	•  Erbjuda insatser till alla barn och deras  
	    föräldrar – som att stödja och aktivera  
	    föräldrar i deras föräldraskap för att på  
	    så sätt skapa gynnsamma betingelser  
	    för en allsidig utveckling för barn 

	•  Ge individuellt utformad hjälp till barn  
	•  Ge individuellt utformad hjälp till barn  
	    och deras föräldrar när ett barn löper  
	    högre risk att drabbas av ohälsa eller  
	    redan har nedsatt hälsa

	•  Erbjuda hälsoövervakning av alla barn 
	•  Erbjuda hälsoövervakning av alla barn 

	•  Uppmärksamma förhållanden i 
	•  Uppmärksamma förhållanden i 
	 
	    barnets närmiljö


	Barnhälsovården och pandemin
	Barnhälsovården och pandemin

	Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 24 erkänner barnets rätt till barnhälsovård, inklusive information och tillgång till undervisning om näringslära, amning, hygien, förebyggande av olycksfall samt stöd vid användning av dessa kunskaper .
	Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 24 erkänner barnets rätt till barnhälsovård, inklusive information och tillgång till undervisning om näringslära, amning, hygien, förebyggande av olycksfall samt stöd vid användning av dessa kunskaper .
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	Covid-19-pandemin gjorde att BHV fick hitta nya lösningar för att uppfylla detta.  På en del BVC fick BHV-sjuksköterskorna andra arbetsuppgifter som att hjälpa till med covidvaccinationer eller arbeta på vårdavdelningar. Sjukfrånvaro av personal och inställda besök var ytterligare utmaningar för barnhälsovården. Pandemin påverkade också barnens hälsa på olika sätt. Forskning om barns upplevelse av pandemin har bedrivits vid Uppsala universitet, se avsnitt . 
	
	Forskning och utveckling
	Forskning och utveckling


	Den generella rekommendationen under 2021 var att barnhälsovårdens nationella program skulle följas i så stor utsträckning som möjligt. Allmänt gällde att endast barn och föräldrar utan infektionssymptom skulle besöka BVC. Endast en förälder tilläts följa med på besöken och rekommendationen var att försöka växla vilken förälder som kom på besöket samt att den andre förälderns kulle erbjudas att delta i besöket via telefon.
	Hembesök 
	Hembesök skulle bedrivas i möjligaste mån, men med samma försiktighetsåtgärder som vid övriga besök. Om någon i familjen hade infektionssymptom skulle i stället telefonuppföljning och besök på BVC ordnas. 
	

	Vård av nyfödda 
	Om besök behövde ställas in (på grund av att föräldrarna var sjuka) rekommenderades att följa upp per telefon eller videosamtal för att försäkra sig om att allt fungerade väl hemma och inte missa någon som behövde BHV:s insatser. För att nyfödda barn inte skulle behöva vänta i flera veckor på att en förälder tillfrisknat helt, rekommenderades att ordna så att barnet kunde bedömas trots att föräldrarna var sjuka, till exempel genom att någon annan person kunde komma med till BVCbesöket. 
	

	Föräldragrupper 
	Rekommendationen under 2021 var att föräldragrupper endast skulle genomföras digitalt ell er utomhus med symptomfria föräldrar och att deltagarna höll ett avstång på minst två meter. 

	”
	”

	Den generella rekommendationen under 2021 var att barnhälsovårdens nationella program skulle följas i så stor utsträckning som möjligt. 
	Den generella rekommendationen under 2021 var att barnhälsovårdens nationella program skulle följas i så stor utsträckning som möjligt. 
	


	 Regeringen, 2018.  
	 Regeringen, 2018.  
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	Konventionen om barns rättigheter.
	Konventionen om barns rättigheter.



	Centrala barnhälsovårdens vision:
	Centrala barnhälsovårdens vision:
	C-BHVs arbete bidrar till att alla barn i hela Region Uppsala uppnår sin fulla 
	C-BHVs arbete bidrar till att alla barn i hela Region Uppsala uppnår sin fulla 
	potential, föräldrar känner sig trygga i sin roll och barnhälsovårdens personal 
	har rätt kompetens och de rätta förutsättningarna för att åstadkomma detta . 


	Centrala Barnhälsovården (CBHV) 
	Centrala Barnhälsovården (CBHV) 

	Centrala Barnhälsovårdsenheten (CBHV) har tre huvudsakliga uppdrag: CBHV ansvarar för kvalitetsuppföljning av barnhälsovården i Region Uppsala, verksamhetsutveckling och implementeringsstöd med utgångspunkt i forskning, samt utbildning av och stöd till personal, inklusive att fungera som konsult och remissinstans för frågor som dyker upp på BVC. 
	Centrala Barnhälsovårdsenheten (CBHV) har tre huvudsakliga uppdrag: CBHV ansvarar för kvalitetsuppföljning av barnhälsovården i Region Uppsala, verksamhetsutveckling och implementeringsstöd med utgångspunkt i forskning, samt utbildning av och stöd till personal, inklusive att fungera som konsult och remissinstans för frågor som dyker upp på BVC. 
	

	CBHV är ett tvärprofessionellt team som utgörs av sjuksköterskor, barnhälsovårdsöverläkare, MBHVpsykologer, logopeder och administratörer. Det finns också en ledningsläkare som håller ihop CBHVteamets arbete.
	

	Förfrågningsunderlaget styr
	Regionen Uppsalas politiker fastlägger och uppdaterar årligen styrdokumentet Tilläggsåtagande för barnhälsovård, vilken specificerar vårdgivarnas (såväl offentliga som privat drivna) uppdrag. Där står också vilka målnivåer som finns för de olika kvalitetsmåtten/variablerna. 
	2021 fick barnhälsovården följande tillägg i uppdraget; erbjuda ett enskilt föräldrasamtal till den föräldern som inte fött barnet när barnet är 3–5 månader, en målnivå för hörselscreening lades till och det specificerades att hembesök till nyfödda ska ske före 30 dagars ålder. 

	Det statistiska underlaget till rapporten
	Det statistiska underlaget till rapporten

	Datauttaget till denna rapport har gjorts ur journalsystemet Cosmic och datauttaget har levererats av Beslutsstöd. Vid uttaget av journaluppgifter har vi följt de datafångstintervall som används av Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) *. Utfallen presenteras som andelen av barn födda ett visst år. Besöken kan dock vara utförda olika kalenderår.
	Datauttaget till denna rapport har gjorts ur journalsystemet Cosmic och datauttaget har levererats av Beslutsstöd. Vid uttaget av journaluppgifter har vi följt de datafångstintervall som används av Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) *. Utfallen presenteras som andelen av barn födda ett visst år. Besöken kan dock vara utförda olika kalenderår.
	
	

	Inkluderade barn
	Barn som var listade på en BVC i Region Uppsala vid årsskiftet 2021/2022 har inkluderats i data-uttaget till rapporten. För att minimera andelen barn som saknar data på grund av utflytt från länet inkluderades endast barn som var listade på en husläkarmottagning i regionen vid årsskiftet 2021/2022. Detta eftersom listningen från husläkarmottagning försvinner automatiskt då folkbordföringsadressen ändras medan avlistning från BVC måste göras manuellt via Husläkar kansliet. 
	
	

	Uppsala har en nettoinflyttning varje år och dett a gäller även barn på BVC. För att minska felen i statistiken genom inflyttning har vi för vaccin ationsstatistiken tagit hänsyn till om barnet flyttat in efter den ålder som det aktuella vaccinet ska ges. Exempelvis inkluderades inte barn som flyttat till länet efter 20 månaders ålder i MPRstatistiken. Detta då man inte rutinmässigt efterregistrerar tidigare givna vaccinationer. 
	
	
	

	Barn med skyddade personuppgifter och barn som är asylsökande är inte inkluderade i underlaget. Eftersom vissa BVC-enheter är mycket små och andra stora, har vi valt att endast redovisa utfall för de BVC som har minst 20 listade barn i den aktuella åldersgruppen i diagrammen. I sammanställning av siffrorna och tabellerna i slutet av rapporten finns dock dessa uppgifter med. 
	Barn som saknar journaluppgift
	I denna rapport rapporteras en del av variablerna (amning, rökning, övervikt/obesitas, EPDS) som andelar av barn som har journaluppgift om variabeln. Barn som är listade på en BVC inom Region Uppsala men saknar journaluppgift om ett specifikt utfall inom datafångsintervallet är således exkluderade. Barnet kan sakna journaluppgift av flera anledningar, det kan vara för att barnet inte besökt BVC alls eller inte vid rätt tidpunkt eller att dokumentationen inte gjorts enligt fasta/förvalda alternativ i journa
	
	


	*I redovisningen av andelen barn som gjort syn- och hörselprov inkluderas besök gjorda t.o.m. att barnet var 4 år och 9 månader. Denna anpassning gjordes då många fyraårsbesök blev senarelagda på grund av pandemin.
	*I redovisningen av andelen barn som gjort syn- och hörselprov inkluderas besök gjorda t.o.m. att barnet var 4 år och 9 månader. Denna anpassning gjordes då många fyraårsbesök blev senarelagda på grund av pandemin.

	Figure
	Barns hälsa
	Barns hälsa

	Amning
	Amning

	Amning är en skyddsfaktor för såväl barn som mamma och det är därför önskvärt att så många barn som möjligt ammas. Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF rekommenderar att barn helammas under de första sex månaderna. Därefter rekommenderas att barnet fortsätter ammas samt får tilläggskost i tillräckliga mängder upp till två års ålder, eller så länge som barn och föräldrar vill . 
	Amning är en skyddsfaktor för såväl barn som mamma och det är därför önskvärt att så många barn som möjligt ammas. Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF rekommenderar att barn helammas under de första sex månaderna. Därefter rekommenderas att barnet fortsätter ammas samt får tilläggskost i tillräckliga mängder upp till två års ålder, eller så länge som barn och föräldrar vill . 
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	Bröstmjölk innehåller all näring (förutom D vitamin) som ett barn behöver under de sex första månaderna .  Bröstmjölk innehåller också skyddande antikroppar och andra immunomodulerande ämnen och barn som ammas har minskad risk för vissa vanligt förekommande infektioner, såsom öroninflammation och luftvägsinfektioner .  Amning har positiva hälsoeffekter för barnet även på längre sikt, med minskad risk för övervikt eller obesitas samt en något minskad risk för typ 2diabetes. För mammor innebär amning en mi
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	Barnhälsovårdens uppgift är att förmedla korrekt och objektiv kunskap om amning och amningens hälsofördelar för att föräldrarna ska kunna göra ett informerat val. Mamman har rätt till stöd och vidare information oavsett val. På BVC ställs regelbundet frågor om barnets aktuella kost under de senaste sju dagarna. Sedan några år journalförs om barnet ammas helt, övervägande, delvis eller inte ammas, se definitioner av begreppen. 
	
	


	Artifact
	Definitioner av amning
	Definitioner av amning
	Helt ammad: 
	Helt ammad: 
	Barn som enbart fått 
	bröstmjölk och vitaminer eller läke
	-
	medel, till exempel D-vitamin 

	Övervägande ammad: 
	Övervägande ammad: 
	 Barn som 
	huvudsakligen ammas samt fått annan 
	kost vid 1–2 tillfällen (pyttesmå smak
	-
	portioner inräknade)

	Delvis ammad:
	Delvis ammad:
	 Barn som ammas och 
	fått annan kost vid tre eller fler tillfällen 
	(pyttesmå smakportioner ej inräknade)

	Ej ammad: 
	Ej ammad: 
	Barn som inte ammats 


	 WHO, 2003. . 
	 WHO, 2003. . 
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	Global Strategy for Infant and Young Child Feeding
	Global Strategy for Infant and Young Child Feeding


	Livsmedelsverket, 2014.  
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	Bra mat för 0–5 år - handledning för barnhälsovården.
	Bra mat för 0–5 år - handledning för barnhälsovården.


	Duijts L, Ramadhani MK, MollMatern HA.  
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	Breastfeeding protects against infectious diseases during infancy 
	Breastfeeding protects against infectious diseases during infancy 
	in  industrialized countries. A systematic review.


	Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins NC; .
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	Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and 
	Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and 
	lifelong effect



	Amningsfrekvens vid olika åldrar
	Amningsfrekvens vid olika åldrar
	Andelen barn födda 2021 som ammades i någon mån (helt, övervägande eller delvis) vid en veckas ålder () var 95,8 procent och 76,5 procent av dessa helammades. Riksgenomsnittet för amning i någon mån vid en veckas ålder var cirka 94 procent 2020 . 
	tabell 2
	tabell 2
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	Vid fyra månaders ålder () ammades 77,6 procent i någon mån, målet på 87 procent nåddes således inte. Vid sex månaders ålder ammades 69,4 procent av barnen, vilket också det är lägre än målet på 77 procent Både andelen som ammas vid fyra och sex månaders ålder är dock högre än riksgenomsnittet för 2020. 
	tabell 3
	tabell 3

	

	Vid fyra månaders ålder helammades 52,9 procent rekommendationen om att barn ska helammas uppnås alltså till väldigt låg grad. Den största nedgången avseende barn som helammas ses mellan fyra månader och sex månaders ålder (figur 5). Detta kan förklaras av nuvarande rekommendation att barn kan få pyttesmå smakportioner från fyra månaders ålder. De barn som får pyttesmå smakportioner räknas inte som helammade utan som övervägande ammade enligt de nya definitionerna.
	

	Skillnader inom länet
	Amningsfrekvensen varierar mycket mellan olika BVC. Amningsstatistik för en veckas ålder kan ses i  och fyra månaders ålder i . 
	tabell 2
	tabell 2

	tabell 3
	tabell 3



	Figure
	Figur 5: Andel ammade vid 
	Figur 5: Andel ammade vid 
	olika åldrar, barn födda 2021

	Figure
	Figur 6: Andel (%) barn födda 2021 som helammades vid en veckas ålder
	Figur 6: Andel (%) barn födda 2021 som helammades vid en veckas ålder

	 Socialstyrelsen, 2022. . 
	 Socialstyrelsen, 2022. . 
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	Statistik om amning 2020
	Statistik om amning 2020



	Exponering för tobaksrök
	Exponering för tobaksrök

	Det är väl känt att exponering för tobaksrök har negativa effekter för foster och barn. Barn som utsätts för passiv rökning har bland annat ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, öroninflammationer och besvär och sjukdomar i luftvägarna, så som astma . Forskning har också visat att rökning under och efter graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS) . 
	Det är väl känt att exponering för tobaksrök har negativa effekter för foster och barn. Barn som utsätts för passiv rökning har bland annat ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, öroninflammationer och besvär och sjukdomar i luftvägarna, så som astma . Forskning har också visat att rökning under och efter graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS) . 
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	Till barnhälsovårdens uppgifter hör att regelbundet fråga om någon av vårdnadshavarna eller annan person som bor i hemmet röker och att informera om riskerna med passiv rökning. Föräldrar som röker bör erbjudas rådgivande samtal på BVC eller hos en utbildad rådgivare via primärvården. I princip alla föräldrar blev tillfrågade om rökning vid 1 veckas ålder men vid åtta och tolv månaders ålder blev 4–5 procent av föräldrarna inte tillfrågade om rökning, varför procentsatserna för dessa åldrar ska tas med viss
	
	
	tabell 4
	tabell 4


	När tobaksrök dokumenteras i journalen används begreppen vårdnadshavare 1 (VH 1) och vårdnadshavare (VH 2) i stället för mamma och pappa. Vårdnadshavare 1 är ofta en mamma men kan också vara till exempel en pappa eller annan person som har vårdnad om barnet. Vårdnadshavare 2  är ofta en pappa, men kan vara en mamma i ett samkönat par eller annan person som har vårdnad om barnet. 
	

	Rökningen bland mödrar (VH 1) går upp något mellan att barnet är nyfött och åtta månader gammalt, hos papporna (VH 2) ses tvärtom en minskning under barnets första åtta månader. Dessa tendenser syns även i riksgenomsnittet.
	 Förändringar över tid 
	Den genomsnittliga andelen barn som bor tillsammans med en person som röker har minskat över tid i Sverige. År 1999 rökte 9 procent av mödrarna då barnet var 0–4 veckor gammalt och 2019 var motsvarande siffra 3 procent. Andelen fäder som röker har också minskat, men inte i samma utsträckning, 14 procent rökte när barnet var 0–4 veckor år 1999 och 8 procent rökte år 2019 . 
	
	
	12

	Skillnader inom länet 
	Andelen barn som exponeras för tobaksrök varierar stort mellan olika BVC-enheter (figur 7). Ett antal BVC har inga listade barn som exponeras för tobaksrök vid 1 veckas ålder medan på nästan lika många BVC exponeras cirka 15 procent för tobaksrök i samma ålder. Av barnen som är listade på de BVC med lägst CNI blev fyra procent exponerade för tobaksrök av någon i hemmet. Den fjärdedel av BVC som har högst CNI, det vill säga lägst socioekonomisk standard generellt, har också den högsta andelen barn som blev e
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	Artifact
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	procent av 
	barnen födda 2021 bodde vid en veckas ålder  med någon som rökte.

	Artifact
	Figure
	Figur 7: Andel (%) barn en vecka gamla som blir 
	Figur 7: Andel (%) barn en vecka gamla som blir 
	exponerade för tobaksrök i hemmet, barn födda 2021

	Övervikt och obesitas
	Övervikt och obesitas

	Barn med övervikt och obesitas har en ökad risk att drabbas av negativa fysiska och psykiska konsekvenser både på kort och lång sikt .  Ökad förekomst av övervikt och obesitas hos barn är ett växande folkhälsoproblem i Sverige . 
	Barn med övervikt och obesitas har en ökad risk att drabbas av negativa fysiska och psykiska konsekvenser både på kort och lång sikt .  Ökad förekomst av övervikt och obesitas hos barn är ett växande folkhälsoproblem i Sverige . 
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	Övervikt och obesitas hos barn i förskoleåldern riskerar att kvarstå i vuxen ålder med allvarliga konsekvenser som följd. En svensk studie har visat att obesitas hos barn medför en trefaldigt ökad risk att dö före 30 års ålder .  Övervikt och obesitas kan även leda till oönskade konsekvenser under barndomen och är associerat med en högre risk för ångest och depression .  En svensk studie har också visat att barn med obesitas i barndomen inte fullföljer högstadie och gymnasiestudier i samma utsträckning som
	15
	
	16
	17

	Det är en prioriterad uppgift för barnhälsovården att förebygga övervikt och obesitas samt att identifiera barn som har eller löper ökad risk att få övervikt eller obesitas. Vid alla hälsobesök på BVC tas barnets längd och vikt och barnets BMI beräknas. För barn definieras övervikt och obesitas utifrån isoBMI, där referensvärdet för barnets BMI är anpassat efter barnets ålder samt kön. Detta eftersom barnets längd och kroppssammansättning förändras under åren. Övervikt definieras som iso-BMI över 25 och ob
	

	Förekomst av övervikt och obesitas 
	15,6 procent av barnen födda 2017 hade övervikt och obesitas vid 4 års ålder: 11,9 procent hade övervikt och 3,6 procent hade obesitas (). Övervikt och obesitas var vanligare hos flickor än hos pojkar (figur 8). 
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	Skillnader inom länet
	Vi ser stora variationer i förekomsten av övervikt och obesitas mellan olika BVC (figur 9). Andelen barn som hade övervikt eller obesitas varierade mellan 6,8 procent och 31,9 procent. Någon tydlig koppling mellan CNI och förekomsten av övervikt och fetma syns inte på BVCnivå. Det vi däremot vet från studier är att lägre utbildningsnivå är starkt kopplad till övervikt och obesitas  och att genetiska riskfaktorer också spelar en stor roll . Det innebär att BVC:er som har en hög andel barn med övervikt och o
	18
	19
	
	

	Skillnader över tid
	Nationellt hade elva procent av barn i fyraårsåldern övervikt eller obesitas år 2018. Förekomsten av övervikt och obesitas var högre bland flickor (14 procent) än bland pojkar (10 procent). I Region Uppsala sågs mellan åren 2007 och 2016 en tendens till att övervikt bland fyraåringar minskade . 
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	I en nyligen publicerad studie med data från Barnhälsovårdens kvalitetsregister (BHVQ) såg man att andelen barn med övervikt och obesitas ökade i Sverige under pandemiåren . Även om Region Uppsala än så länge inte är med i BHVQ finns dessvärre ingen anledning att tro att utvecklingen skulle ha gått åt motsatt håll här. 
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	Figure
	Figur 8: Andel fyraåringar med övervikt eller 
	Figur 8: Andel fyraåringar med övervikt eller 
	obesitas uppdelat på kön, barn födda 2017
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	Figure
	Figur 9: Andelen barn som vid 4 års ålder har övervikt (iso-BMI 25) 
	Figur 9: Andelen barn som vid 4 års ålder har övervikt (iso-BMI 25) 
	eller obesitas (iso-BMI 30 eller högre), barn födda 2017
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	Vaccinationer
	Vaccinationer

	De sjukdomar som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet är sjukdomar som även med modern sjukvård kan leda till svår sjukdom eller ge bestående skador och konsekvenser  och i värsta fall leda till att barnet avlider .  Med en hög vaccinationstäckning skyddas även de barn som av någon anledning inte kan vaccineras, genom flockimmunitet. 
	De sjukdomar som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet är sjukdomar som även med modern sjukvård kan leda till svår sjukdom eller ge bestående skador och konsekvenser  och i värsta fall leda till att barnet avlider .  Med en hög vaccinationstäckning skyddas även de barn som av någon anledning inte kan vaccineras, genom flockimmunitet. 
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	Trots att det allmänna vaccinationsprogrammet är väl beprövat och vi i Sverige generellt har en hög vaccinationstäckning finns individer och grupper som är tveksamma till vaccination, och en del som avstår helt. Orsakerna bakom att inte vaccinera sitt barn varierar. Det kan handla om allt från låg upplevd risk att barnet ska bli smittad till låg tilltro till myndigheter inklusive hälso och sjukvården . 
	24

	Vid tre, fem och tolv månaders ålder ges det sexvalenta vaccinet mot difteri, tetanus, kikhosta, polio, hepatit B och hemophilus influenzae typ B och vaccin mot pneumokocker. Vid 18 månaders ålder ges vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPRvaccinet). Sedan 2014 ingår också rotavirusvaccinet i barnvaccinationsprogrammet i Region Uppsala. 
	

	Vaccinationstäckning 
	I Uppsala län hade cirka 95,9 procent av tvååringarna fått det sexvalenta vaccinet och vaccin mot pneumokocker. Täckningsgraden för vacc in mot MPR var 95,1 procent. Täckningen för rotavirusvaccin var 92,5 procent för en eller två doser och 88 procent för båda doserna (). 
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	Skillnader inom länet 
	Vaccinationstäckningen varierar mycket mellan olika BVC. För det sexvalenta vaccinet varierar andelen vaccinerade mellan 82 procent och 100 procent (Figur 10). Cirka tio BVC har en lägre täckning än 95 procent och endast cirka tio BVC har en täckning på minst 98 procent, vilket är det uppsatta målet. För MPRvaccinet varierar andelen vaccinerade mellan 82 procent och 100 procent (figur 11) och är på många BVC lägre än 95 procent, vilket är den beräknade lägsta gränsen för att undvika sjukdomsutbrott. Dessa 
	
	

	Även för rotavirus varierar vaccinationstäckningen stort mellan olika BVC (figur 12). Mellan 85,1 procent och 98,8 procent av barnen födda år 2019 fick minst en dos av vaccinet. Andelen som blivit fullvaccinerade skiljer sig ännu mer (mellan 55 och 100 procent) och över hälften av BVCenheterna har mindre än 90 procent fullvaccinerade för rotavirus. 
	
	


	Figure
	Sveriges vaccinationsprogram, bild från 1177.
	Sveriges vaccinationsprogram, bild från 1177.

	Folkhälsomyndigheten, 2018.  
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	Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
	Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal


	 Rikshandoken i barnhälsovård, 2019. 
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	Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2022.  
	24 
	Strategier för att öka vaccinationstäckningen – en 
	Strategier för att öka vaccinationstäckningen – en 
	kunskapsöversikt.



	Idag finns ingen journalmall i Cosmic 
	Idag finns ingen journalmall i Cosmic 
	Idag finns ingen journalmall i Cosmic 
	för att efterregistrera uppgifter om 
	vaccination för barn som är inflytta
	-
	de till länet och därför fått sina första 
	vaccinationer i en annan region eller 
	annat land. Eftersom Uppsala län 
	har en stor inflyttning av barn har vi i 
	denna sammanställning tagit hänsyn 
	till vid vilken ålder barnet flyttat in till 
	länet. Exempelvis räknas ett barn som 
	är inflyttad efter sju månaders ålder 
	och fått en dos av det sexvalenta 
	vaccinet vid tolv månaders ålder 
	som fullvaccinerat.  


	Figure
	Figur 10: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade 
	Figur 10: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade 
	mot difteri, tetanus, kikhosta, polio, hepatit B och HiB 

	Figure
	Figur 11: Andel (%) barn födda 2019 som är 
	Figur 11: Andel (%) barn födda 2019 som är 
	vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund

	Figure
	Figur 12: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade mot rotavirus
	Figur 12: Andel (%) barn födda 2019 som är vaccinerade mot rotavirus

	Vaccin mot tuberkulos (BCGvaccin) 
	Vaccin mot tuberkulos (BCGvaccin) 
	Vaccin mot tuberkulos (BCGvaccin) rekommenderas till alla barn som har en ökad risk för att smittas av tuberkulos (TB). Barn som bor med en person som kommer från ett riskland avseende tuberkulos erbjuds vaccinet. Vaccinet ges numera vid 6 veckors ålder och skyddar mot svåra former av tuberkulos, såsom hjärnhinneinflammation och generell tuberkulos .  
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	Vaccinationstäckningen för BCGvaccin har tidigare varit oacceptabelt låg på flera ställen i länet, vilket motiverade en förändring i utförandet av BCGvaccinationerna. Tidigare gavs BCGvaccinationerna på Lungmottagningen vid Akademiska Sjukhuset eller vissa barnspecialistmottagningar i länet, men sedan årsskiftet 2021/22 har ansvaret för vaccinationerna helt förts över till BVC. Redan under 2021 utbildades personalen och under hösten 2021 började de större BVCenheterna att vaccinera själva. På många stäl
	
	
	
	

	I Region Uppsala hade 17,6 procent en ökad risk för tuberkulosexponering och av dessa erhöll 76,2 procent vaccinet (figur 13). Målet att 95 procent av barnen med förhöjd risk nåddes inte under 2021. Antalet barn som har ökad risk för tuberkulos varierar kraftigt mellan olika BVC, i diagrammet nedan presenteras därför endast andelen BCGvaccinerade för de BVC som har minst 10 barn med förhöjd risk. 
	BCGvaccinering under pandemin
	BCGvaccineringen vid lungmottagningen pausades under ett antal månader 2021 på grund av pandemin vilket kan ha påverkat vaccinationstäckningen. Det är nu viktigt att alla BVC:er ser över sina barn som har ökad risk för tuberkulosexponering och säkerställer att de vaccineras för att uppnå en ökad täckningsgrad. 
	
	


	Figure
	Figur 13: Andel (%) BCG-vaccinerade barn med 
	Figur 13: Andel (%) BCG-vaccinerade barn med 
	ökad risk för tuberkulosexponering, barn födda 2019 
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	Språkscreening                                            
	Språkscreening                                            

	Vid 2,5 eller 3 års ålder genomförs en strukturerad språkundersökning för att identifiera barn med svårigheter gällande sin kommunikations och språklutveckling. Detta för att kunna erbjuda insatser samt vid behov remittera barnet för vidare utredning. Avvikande språk- och/eller kommunikationsutveckling kan bero på språkstörning, men kan i tidig ålder också vara ett tecken på utvecklingsrelaterade svårigheter .  Utöver språkscreeningen vid 2,5 eller 3 års ålder sker en löpande bedömning av kommu nikationen 
	Vid 2,5 eller 3 års ålder genomförs en strukturerad språkundersökning för att identifiera barn med svårigheter gällande sin kommunikations och språklutveckling. Detta för att kunna erbjuda insatser samt vid behov remittera barnet för vidare utredning. Avvikande språk- och/eller kommunikationsutveckling kan bero på språkstörning, men kan i tidig ålder också vara ett tecken på utvecklingsrelaterade svårigheter .  Utöver språkscreeningen vid 2,5 eller 3 års ålder sker en löpande bedömning av kommu nikationen 
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	Andel språkscreenade
	När det gäller språkscreening vid 2,5–3 års ålder genomgick 92,3 procent av barnen födda 2018 screeningen (); Region Uppsalas mål på minst 95 procent nåddes således inte. 
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	Utfall av språkscreeningen
	Av dem som screenades hade 10,3 procent ett avvikande utfall. Språkstörning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i förskoleåldern med en förekomst på 7–14 procent varav 1–2 procent bedöms som grava svårigheter . 
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	Barn som inte klarar screeningen och visar stora svårigheter ska remitt eras direkt annars görs en ny screening vid tre års ålder. Om barnet då klarar screen ingen räknas inte det som utfall i statistiken.Barn som inte medverkar till undersökningen trots omförsök bedöms som screenad med avvikelse. 
	
	

	Språkscreening vid 2,5 års ålder ska erbjudas alla barn, även de barn som har en pågående kontakt med logoped/psykolog och/eller barnläkare relaterat till sin språkutveckling. Vi ser dock att 1,4 procent av barnen inte screen ades med anledning av att de redan följs avseende sin språkutveckling. Barn som inte klarar språkscreeningen ska erbjudas olika åtgärder beroende på om det finns andra svårigheter och hur allvarlig avvikelsen är. 
	
	
	
	

	Remisser till logoped
	Av barnen födda 2018, som inte klarade språkscreeningen remitterades 28,2 procent till logoped medan 1,3 procent redan följs på klinik.  Det finns väldigt stora skillnader i andelen som erhåller remiss till logoped av barnen som inte klarat språkscreeningen.

	Artifact
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	Law J, Charlton J, Dockrell J, Gascoigne M, McKean Cand Theakston A. 
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	Early Language Development: 
	Early Language Development: 
	Needs, provision and intervention for preschool children from socio-economically disadvantaged back
	-
	grounds. 



	Skillnader inom länetAndelen barn som inte genomgick språkscreening och som inte heller följs på annan klinik varierar mycket mellan olika BVC (figur 14). En liten del av dessa barn kan vara barn som är inflyttade efter åldern för screening och att screeningen i själva verket genomförts i en annan region. Även andelen språkscreeningar med avvikelse skiljer sig stort mellan olika BVC (figur 15). Varför så stora skillnader ses är svårt att säga. 
	Skillnader inom länetAndelen barn som inte genomgick språkscreening och som inte heller följs på annan klinik varierar mycket mellan olika BVC (figur 14). En liten del av dessa barn kan vara barn som är inflyttade efter åldern för screening och att screeningen i själva verket genomförts i en annan region. Även andelen språkscreeningar med avvikelse skiljer sig stort mellan olika BVC (figur 15). Varför så stora skillnader ses är svårt att säga. 
	I områden där andelen barn som bor i en komplex språkmiljö (flera språk både hemma och på förskolan, låg förskoleexponering, låg utbildningsnivå hos föräldrar och ekonomisk utsatthet) förväntar vi att andelen barn som faller ut på språkscreeningen är betydligt högre än genomsnittet, det visar ny logopedisk forskning inom C-BHV.  Även andelen barn med avvikande utfall som fått remiss till logoped varierar (figur 15). 

	Figure
	Figur 14: Andel (%) barn som språkscreenats vid 2,5–3 års ålder
	Figur 14: Andel (%) barn som språkscreenats vid 2,5–3 års ålder

	Figure
	Figur 15: Andel (%) barn med avvikande utfall samt andel av dessa som remitterats till logoped
	Figur 15: Andel (%) barn med avvikande utfall samt andel av dessa som remitterats till logoped

	Syn och hörsel 
	Syn och hörsel 

	Syn
	Syn
	Synundersökning sker vid 4 års ålder. Syftet är att upptäcka synfel hos barn så tidigt som möjligt. Barns syn fortsätter att utvecklas upp till 8–10 års ålder. Om en synnedsättning inte upptäcks och korrigeras finns en risk för att barnet får bestående synnedsättning (amblyopi) på grund av att ögat inte fått tillräcklig synträning under perioden då synen utvecklas . 
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	På nyfödda barn görs ögonbottenundersökning på BB och på BVC vid 4 veckors ålder för att upptäcka eventuell katarakt. Bedömning av barnets synbeteende samt om barnet skelar sker sedan vid varje BVCkontroll. Vid 4 års ålder testas synen med ett så kallat HVOTprov, där barnen ska utläsa bokstäverna H, V, O och T på en tavla som är placerad 3 meter från barnet. 
	
	

	Om synstyrkan är lägre än referensvärdena ska barnet göra ett omprov alternativt remitteras till ögonmottagning för bedömning. Även om barnet klarar synprovet men misstankar finns om syn och ögonproblem alternativt skelning ska barnet remitteras för vidare undersökning.
	

	Totalt 89,3 procent av de inskrivna fyraåringarna synundersöktes. Målsättningen att 90 procent av fyraåringarna ska synundersökas uppnåddes således inte. Liksom för hörselscreening kan siffran vara något högre då en del av barnen kan ha flyttat in efter att de varit på fyraårsbesök i en annan region. Av barnen som gjorde synprovet blev 9,1 procent inte godkända och för 5,7 procent har resultatet på synprovet inte journalförts i mallen (). 
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	Skillnader i länet
	Andelen barn som gjort synprov varierar mellan 75 procent och 97,6 procent (figur 16). Även andelen med icke-godkänt synprov (figur 17) varierar mycket mellan BVCenheterna (mellan 0 och 51,7 procent). På cirka fem BVC är andelen barn med avvikande utfall över 20 procent. Varför så stora skillnader mellan olika BVC finns bör undersökas vidare, det kan bland annat röra sig om undersökningsteknik. 
	
	

	Hörsel 
	Vid 4 års ålder testas barnets hörsel genom screening med lekaudiometri på BVC. Barn med avvikande eller osäkra utfall remitteras till hörselvården, eller får först göra ett omprov. Frågor om barnets hörsel ska ställas vid alla besök på BVC och vid åtta månaders ålder ställs utförligare frågor till föräldrarna angående barnets hörsel. 84,9 procent av de inskrivna fyraåringarna gjorde hörselprovet. Målsättningen att 90 procent av fyraåringarna ska hörselscreenas uppnåddes således inte. Av de som gjorde hörse
	
	
	
	
	

	Om screeningen utfaller utan avvikelse men föräldramisstanke om hörselnedsättning finns ska barnet också remitteras till hörselklinik. Även barn med bristande språkutveckling och barn med svårare synskada ska remitteras vidare på grund av risken för samsjuklighet. 
	

	Skillnader inom länet
	Andelen barn som gjort hörselprovet (figur 18) varierar mycket mellan olika BVC (mellan 52,2  och 97 procent) På cirka 10 BVC blev färre än 80 procent av barnen hörseltestade. Även andelen barn som inte blev godkända på hörselprovet (Figur 19) varierar kraftigt mellan BVC-enheterna (mellan 0 och 29,7 procent). 
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	Figure
	Figur 16: Andel barn som synundersöktes, barn födda 2017
	Figur 16: Andel barn som synundersöktes, barn födda 2017
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	Figur 17: Andel 4-åringar med avvikelse på synprovet, barn födda 2017
	Figur 17: Andel 4-åringar med avvikelse på synprovet, barn födda 2017
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	Figur 18: Andel 4-åringar som gjorde hörselprov, barn födda 2017
	Figur 18: Andel 4-åringar som gjorde hörselprov, barn födda 2017

	Figure
	Figur 19: Andel 4-åringar som inte blev godkända på hörselprovet, barn födda 2017
	Figur 19: Andel 4-åringar som inte blev godkända på hörselprovet, barn födda 2017

	Tandhälsa
	Tandhälsa

	Folktandvården har det huvudsakliga ansvaret för barns tand och munhälsa men barnhälsovården har också en viktig funktion i arbetet med att förebygga och identifiera dålig tandhälsa hos barn .  Att ha karies under barndomen medför en ökad risk för fortsatta kariesangrepp under resten av livet. Det är därför viktigt av att tidigt identifiera och förebygga dålig munhälsa under barnåren. 
	Folktandvården har det huvudsakliga ansvaret för barns tand och munhälsa men barnhälsovården har också en viktig funktion i arbetet med att förebygga och identifiera dålig tandhälsa hos barn .  Att ha karies under barndomen medför en ökad risk för fortsatta kariesangrepp under resten av livet. Det är därför viktigt av att tidigt identifiera och förebygga dålig munhälsa under barnåren. 
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	Bland barnhälsovårdens uppgifter ingår att titta på barnets tänder och att informera om vikten av tandborstning. Om misstänkt karies finns eller risk för karies identifieras ska Folktandvården kontaktas. För att undvika dålig tandhälsa hos barn är det därför viktigt att barnhälsovården och Folktandvården har ett bra samarbete. Många BVC har ett gott samarbete med folktandvården och använder mallen 
	
	
	kontaktformulär, barnhälsovården till folktand
	kontaktformulär, barnhälsovården till folktand
	
	vården.


	Det finns stora skillnader i tandhälsa mellan olika socioekonomiska grupper i Sverige och denna ojämlikhet syns även i Region Uppsala. Man har sett att föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå och inkomst har en stark koppling till risken för att utveckla karies vid sex års ålder .  Exempelvis har man sett att barn vars föräldrar invandrat från länder utanför Norden och Västeuropa har dubbelt så hög risk att få karies .  Att förebygga denna ojämlikhet är också av vikt då klyftorna rörande tandhälsa tendera
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	I Uppsala län kallas alla treåringar till ett besök på Folktandvården. Folktandvårdens data visar att cirka 75 procent av treåringarna undersöktes år 2021: av dessa var 97 procent kariesfria, det vill säga varken har eller tidigare haft karies. Andelen kariesfria barn varierar mellan olika kliniker (92–99 procent). Karies var vanligare bland flickor (tre procent) än pojkar (två procent).
	
	

	Eftersom 25 procet av barnen inte undersöktes av Folktandvården har BVC en viktig roll att ställa frågan om man fått kallelse/varit på Folktandvården, särskilt hos familjer där det föreligg er socioekonomiska riskfaktorer.
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	Andel undersökta barn som var kariesfria vid tre års ålder per folktandvårdsklinik 
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	Barnhälsovårdens 
	Barnhälsovårdens 
	verksamhet i siffror

	Psykisk ohälsa – EPDSscreening
	Psykisk ohälsa – EPDSscreening

	Depression och ångest är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden. Drygt en av tio nyblivna mödrar lider av depress ion under nyföddhetsperioden och även pappor kan drabbas.  Psykisk ohälsa hos modern innebär ett lidande för den enskilda föräldern, partnern och kan också påverka barnet. För barnet är nyföddhetsperioden en känslig tid då barnet knyter an till sina föräldrar och samspelet mellan barn och förälder utvecklas. 
	Depression och ångest är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden. Drygt en av tio nyblivna mödrar lider av depress ion under nyföddhetsperioden och även pappor kan drabbas.  Psykisk ohälsa hos modern innebär ett lidande för den enskilda föräldern, partnern och kan också påverka barnet. För barnet är nyföddhetsperioden en känslig tid då barnet knyter an till sina föräldrar och samspelet mellan barn och förälder utvecklas. 
	
	34
	
	
	

	Depression och nedstämdhet hos modern kan påverka samspelet barnförälder och därigenom öka risken för negativa effekter för barnets tidiga sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Hur och i vilken mån moderns depression påverkar barnet är komplext och beror på flertalet faktorer, såsom genetik och hur länge depressionen håller i sig.  
	
	35

	Kvinnans tillgång till stöd har stor påverkan på hur konsekvenserna för barnet och henne själv blir, men ju längre tiden går desto svårare och mer krävande blir reparationsarbetet . Det är därför av stor vikt att tidigt identifiera tecken på nedstämdhet och depression hos nyförlösta kvinnor. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett validerat screeninginstrument för att göra just det. 
	
	36
	

	EPDSscreening tillsammans med bedömningssamtal ska erbjudas när barnet är cirka 6–8 veckor gammalt. Om 12–15 poäng fås på screeningen erbjuds stödsamtal hos BHVsjuksköterska. Vid 16 poäng eller mer rekommenderas bedömning av husläkare tillsammans med remiss till psykolog eller psykiatri beroende på det behov som framkommer i samtalet. 
	
	
	
	

	Det finns validerade EPDS-formulär som är översatta till över 22 olika språk och dessa är tillgängliga via Rikshandboken.se. Om formuläret inte är översatt till det aktuella språket är rekommendationen att genomföra EPDSsamtalen med tolk. Om det inte går att genomföra screeningen med tolk är det angeläget att på andra sätt försöka ta reda på mammans mående. 
	
	
	

	Totalt erhöll 92,4 procent av alla mödrar till barn födda 2021 EPDSscreening (). Det uppsatt a målet för Region Uppsala för andelen mammor som erhållit EPDSscreening är 85 procent så resultaten är mycket glädjande. Fem BVC nådde dock inte upp till 85 procent (figur 20). 
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	Med tanke på de svåra konsekvenser för både barnet och föräldrar som en obehandlad depression i nyföddhetsperioden orsakar är det angeläget att screeningen når så många mammor som möjligt. Det finns redan en synnerligen god måluppfyllelse hos de flesta BVC för EPDS screening varför regionens mål bör kunna justeras upp.
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	Figur 20: Andelen mödrar som erhållit EPDS screening
	Figur 20: Andelen mödrar som erhållit EPDS screening

	Enskilda föräldrasamtal 
	Enskilda föräldrasamtal 
	med ickefödande förälder 

	År 2021 kom enskilda föräldrasamtal till pappan/den ickefödande föräldern in i förfrågningsunderlaget för BVC i Region Uppsala. Samtalet genomförs när barnet är 3–5 månader gammalt och syftet med samtalet är att etablera en kontakt, erbjuda stöd samt att upptäcka eventuell psykisk ohälsa hos den andra föräldern. Det fanns inget strukturerat sätt att journalföra samtal med den ickefödande föräldern förrän i september 2021, därför finns ännu inte nog med dataunderlag för att analysera i vilken mån samtalen
	År 2021 kom enskilda föräldrasamtal till pappan/den ickefödande föräldern in i förfrågningsunderlaget för BVC i Region Uppsala. Samtalet genomförs när barnet är 3–5 månader gammalt och syftet med samtalet är att etablera en kontakt, erbjuda stöd samt att upptäcka eventuell psykisk ohälsa hos den andra föräldern. Det fanns inget strukturerat sätt att journalföra samtal med den ickefödande föräldern förrän i september 2021, därför finns ännu inte nog med dataunderlag för att analysera i vilken mån samtalen
	
	
	


	Föräldraskapsstöd i grupp
	Föräldraskapsstöd i grupp

	Pandemirestriktionerna gjorde att föräldragrupper inte tilläts hållas inomhus och därför redovisas inga uppgifter om deltagande i föräldragrupp 2021. Ett fåtal föräldragrupper hölls i stället utomhus och en del BVC försökte att hålla digitala föräldragrupper. Några BVC samlade ihop föräldrarna i gemensamma barnvagnspromenader under pandemin.  
	Pandemirestriktionerna gjorde att föräldragrupper inte tilläts hållas inomhus och därför redovisas inga uppgifter om deltagande i föräldragrupp 2021. Ett fåtal föräldragrupper hölls i stället utomhus och en del BVC försökte att hålla digitala föräldragrupper. Några BVC samlade ihop föräldrarna i gemensamma barnvagnspromenader under pandemin.  
	
	
	
	


	Hembesök
	Hembesök

	Alla familjer ska erbjudas hembesök under barnets första 30 dagar efter födelsen och sedan 2015 ingår även ett hembesök vid 8 månaders ålder i barnhälsovårdsprogrammet. Hembesök ska också erbjudas till familjer som adopterat barn eller barn som nyligen kommit till Sverige. Hembesök har en lång tradition i Sverige och utgör en viktig del av det stödjande arbetet. 
	Alla familjer ska erbjudas hembesök under barnets första 30 dagar efter födelsen och sedan 2015 ingår även ett hembesök vid 8 månaders ålder i barnhälsovårdsprogrammet. Hembesök ska också erbjudas till familjer som adopterat barn eller barn som nyligen kommit till Sverige. Hembesök har en lång tradition i Sverige och utgör en viktig del av det stödjande arbetet. 
	Ofta är hembesöket till nyfödda det första mötet mellan familjen och BHVsjuksköterskan och främjar etableringen av kontakt mellan familj och sjuksköterska. Hembesöken ska i den mån det är möjligt bokas till en tid då båda vårdnadshavarna är hemma. Hembesöket vid 8 månaders ålder syftar till att främja och bibehålla förtroendefulla relationer mellan BHV och familjen och följa upp barnets livssituation, utveckling och hälsa. Utifrån behovsnivå erbjuds föräldrastöd, hälsosamtal och ytterligare vägledning. Vid
	
	
	
	

	Av barnen födda 2021 fick 58,8 procent ett hembesök under den första månaden (). Det uppsatta målet för Region Uppsala på 85 procent nåddes således inte. Under 2021 gällde rekommendationen att prioritera hembesök. Hembesök kunde dock inte alltid genomföras under 2021 då familjer där någon hade infektionssymptom inte skulle besökas. Genomsnittet i länet är lågt, det är dock glädjande att sju BVC lyckades att genomföra hembesök till över 85 procent av de nyfödda barnen (figur 21). 
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	Hembesöket vid 8 månaders ålder sker i lägre utsträckning än hembesöket under nyföddhetsperioden. Av barnen födda 2020 fick endast 23 procent ett hembesök vid 8 månaders ålder (figur 22). 
	

	Skillnader inom länet
	Andelen nyfödda barn som fått ett hembesök under de första 30 dagarna efter födelsen varierar kraftigt mellan olika BVC (mellan 0,5 procent och 95 procent. 
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	Hembesök har en lång tradition i Sverige och utgör en viktig del av det stödjande arbetet. 
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	Figur 21: Andel barn som fått ett första hembesök under nyföddhetsperioden, barn födda 2021
	Figur 21: Andel barn som fått ett första hembesök under nyföddhetsperioden, barn födda 2021

	Figure
	Figur 22: Andel barn som fått ett hembesök vid åtta månaders ålder, barn födda 2020
	Figur 22: Andel barn som fått ett hembesök vid åtta månaders ålder, barn födda 2020

	Teambesök vid tre års ålder
	Teambesök vid tre års ålder

	Teambesök innebär att ansvarig sjuksköterska och läkare tillsammans träffar barnet. Vid behov deltar även annan BHVpersonal, till exempel MBHVpsykolog. Teambesök vid tre års ålder är en relativt ny del i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Teambesök sker även vid tre tillfällen under barnets första år, vid fyra veckors ålder, sex månaders ålder och tolv månaders ålder. 
	Teambesök innebär att ansvarig sjuksköterska och läkare tillsammans träffar barnet. Vid behov deltar även annan BHVpersonal, till exempel MBHVpsykolog. Teambesök vid tre års ålder är en relativt ny del i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Teambesök sker även vid tre tillfällen under barnets första år, vid fyra veckors ålder, sex månaders ålder och tolv månaders ålder. 
	

	Utöver dessa teambesök rekommenderas riktade teambesök till barn med kända riskfaktorer, såsom barn i socioekonomiskt utsatta områden, barn i migration och flickor som riskerar att könsstympas. 
	
	

	Att flera professioner arbetar tillsammans kring en patient är ett sätt att öka kvaliteten på vården. Teamarbete anses vara särskilt viktigt för barn och familjer med komplexa behov där det krävs flera olika perspektiv.  Knappt hälften (49,7 procent) av treåringarna födda 2018 fick ett teambesök. 
	Här rapporteras andelen barn som fått ett teambesök vid tre års ålder, där man i journalen har dokumenterat att både läkare och sjuksköterska var närvarande vid besöket. Det är möjligt att fler teambesök genomförts, men att de inte dokumenterats på rätt sätt. 
	
	

	Skillnader inom länet 
	Mycket stora skillnader ses inom länet. På ett antal BVC genomfördes inga teambesök vid tre års ålder och på en BVC fick 92,6 procent av barnen ett teambesök (figur 23).  
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	Figur 23: Andel barn som deltagit i ett teambesök vid tre års ålder, barn födda 2018
	Figur 23: Andel barn som deltagit i ett teambesök vid tre års ålder, barn födda 2018
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	Kunskapsstöd 
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	Samverkan med andra verksamheter                         
	Samverkan med andra verksamheter                         

	För att uppnå barnhälsomålens mål krävs ett tätt samarbete med andra verksamheter och vårdgivare, så som mödrahälsovården, förlossningsvården och socialtjänsten. För att samverkan och samarbete kring ett barn eller en familj ska fungera väl är det av vikt att det finns och upprätthålls rutiner för samarbetet. I områden med högt CNI (socioekonomiskt behovsindex) är samverkan mellan regionens och kommunens verksamheter än viktigare.
	För att uppnå barnhälsomålens mål krävs ett tätt samarbete med andra verksamheter och vårdgivare, så som mödrahälsovården, förlossningsvården och socialtjänsten. För att samverkan och samarbete kring ett barn eller en familj ska fungera väl är det av vikt att det finns och upprätthålls rutiner för samarbetet. I områden med högt CNI (socioekonomiskt behovsindex) är samverkan mellan regionens och kommunens verksamheter än viktigare.
	
	

	Samverkan gäller inte bara enskilda individer. Ska man komma åt hälsans bestämningsfaktorer är det avgörande att olika verksamheter kring barn och familjer samverkar med varandra. Ett exempel är övervikt och obesitas hos barn där ingen aktör kan lyckas enskilt, men man kan komma långt med ett gemensamt agerande.
	
	

	Vårdkedjan
	Centrala Banhälsovården deltar regelbundet i träffar med andra vårdenheter för att optimera förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja, och för att minska risken att problem uppstår när vårdgivare skiftas. Ett par gånger per år hålls möten med neonatalkliniken, mödrahälsovården, förskolan och elevhälsans medicinska insatser. 
	

	Familjecentraler
	På en familjecentral finns förutom barnhälsovård även mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänstens öppna verksamhet under samma tak. Att de olika verksamheterna ligger nära varandra underlättar tvärprofessionell samverkan kring barnet och familjen. I en familjecentralsliknande verksamhet finns BVC samlokaliserat med öppen förskola och/eller socialtjänst. 
	
	
	
	
	

	På familjecentralen kan även andra verksamheter finnas. Vid familjecentralen i Gottsunda finns exempelvis även möjlighet för den som är föräldraledig att läsa svenska för invandrare (SFI). 
	
	

	För närvarande finns nio familjecentralsliknande verksamheter i länet, men endast tre familjecentraler (Gimo, Gottsunda och Sävja) uppfyller samlokaliseringskravet på samtliga verksamheter. 
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	Utbildning
	Utbildning
	Verksamheten på BVC kräver särskilda kunskaper och att dessa fylls på och underhålls. Centrala Barnhälsovården är ansvariga för introduktion av nya medarbetare i barnhälsovårdens arbetssätt samt utbildningsprogrammen för personal inom barnhälsovården. Utbildningsutbudet är uppdelad i tre olika nivåer; basutbildning, fortbildning och riktad utbildning.
	
	
	
	
	

	Basutbildningen ger en introduktion till ny personal inom BHV. Basutbildningen är obligatorisk för alla sjuksköterskor och läkare som arbetar inom BHV. För nya sjuksköterskor är även utbildning i EPDS, enskilt föräldrasamtal till ickefödande förälder och stödsamtal samt BarnSäkertutbildning obligatorisk under första året. 
	
	
	
	

	Fortbildningsdagar hålls två gånger per år och är obligatorisk för BHVpersonalen. Sedan pandemin hålls även digitala fortbildningsefter-middagar två till tre gånger per år.
	Riktad utbildning arrangeras både av barnhälsovården och andra enheter, såsom barnspecialistmottagningar i Region Uppsala.
	
	

	Jämställt föräldraskap
	Under 2021 gavs utbildning i jämställt föräldraskap utifrån materialet En förälder blir till . Utbildningen riktade sig till all BHVpersonal och syftade till att stärka arbetet kring jämställdhet och jämlikhet inom barnhälsovården. 
	

	Månadsbladet 
	Aktuell information gällande barnhälsovården kommuniceras genom Barnhälsovårdens informationsskrift Månadsbladet. Innehållet berör nya vårdprogram och riktlinjer, läkemedelrekommendationer, utbildningar och annan information som är viktig för barnhälsovårdens personal. Månadsbladet kommer ut tio gånger per år och distribueras via mejl. Från 2023 testar vi att ha Månadsbladet varannan månad.
	
	

	Möten med chefer och politiker
	Det är viktigt att cheferna inom barnhälsovården hålls informerade och kan ta del av statistik som rör deras verksamhet samt ställa frågor till Centrala barnhälsovårdsteamet. Därför hålls regelbundna chefsmöten med grupp eller vårdscentralschefer närvarande.
	

	Politiker är de som ger uppdrag till barnhälsovården och som kan besluta om att lägga till eller ta bort insatser eller ändra målvärden i förfrågningsunderlaget. Varje år bidrar Centrala Barnhälsovårdsteamet till arbetet med förfrågningsunderlaget och rapporterar resultaten till Vårdstyrelsen.  
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	Forskning och utveckling 
	Forskning och utveckling 

	Utveckling av verksamheten är en del av Centrala Barnhälsovårdens uppdrag och verksamhetsutvecklingen tar utgångspunkt i aktuell forskning. Nedan beskrivs några av de aktuella utvecklings och forskningsprojekt som bedrivs inom barnhälsovården i Uppsala. Metoder och interventioner som läggs till barnhälsovårdens arbete bör bygga på forskning. Detta betonas också i Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård från 2014. 
	Utveckling av verksamheten är en del av Centrala Barnhälsovårdens uppdrag och verksamhetsutvecklingen tar utgångspunkt i aktuell forskning. Nedan beskrivs några av de aktuella utvecklings och forskningsprojekt som bedrivs inom barnhälsovården i Uppsala. Metoder och interventioner som läggs till barnhälsovårdens arbete bör bygga på forskning. Detta betonas också i Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård från 2014. 
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	BarnSäkert 
	BarnSäkertmodellen är en metod för att på ett strukturerat sätt tidigt identifiera psykosociala riskfaktorer i barnens närmiljö och erbjuda hjälp till småbarnsfamiljer som har behov av utökat stöd av olika slag. Arbetessättet bygger på den evidensbaserade amerikanska förlagan Safe Environment for Every Kid (SEEK). De psykosociala riskfaktorerna innefattar ekonomisk oro, psykisk ohälsa, extrem föräldrastress, missbruk och våld i nära relationer. Dessa faktorer är kopplade till en högre risk för sämre hälsa 
	

	BarnSäkert har stegvist införts på alla BVC i Region Uppsala. För att möjliggöra detta har primärvården fått ett tillskott på 4 miljoner kronor per år. På de BVC som infört BarnSäkert får föräldrarna ett formulär att fylla i under sex av BVCbesöken. Formuläret fungerar sedan som ett underlag för samtal med BHVsjuksköterskan under besöket. Förutom identifiering av familjer med riskfaktorer innebär BarnSäkertmodellen ett strukturerat samarbete med socialtjänsten, för att tidigt kunna sätta in effektiva åtg
	
	

	CBHV arbetar med implementeringsstöd, utbildning och fortbildning, projektutveckling och kvalitetssäkring av BarnSäkertmodellen. BarnSäkertutbildningar hölls under 2021 för att förbereda för breddimplementering under 2022. BarnSäkert har spridits till nio andra regioner och fler regioner planerar att införa arbetsmodellen. 
	
	
	

	Forskning relaterad till Barnsäkert
	är författad av doktorand Maria Engström.
	Artikeln BHVsjuksköterskors upplevelser av att 
	Artikeln BHVsjuksköterskors upplevelser av att 
	uppmärksamma och bemöta psykosociala risk
	
	faktorer i små barns uppväxtmiljö 


	 
	Artikeln beskriver BHVsjuksköterskors upplevelser av att uppmärksamma och bemöta psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av alkohol och våld i nära relationer) i små barns uppväxtmiljö. Studien, som är en del i BarnSäkert-studien, genomfördes efter att en tvåårig intervention (april 2018–mars 2020) hade avslutats. Under interventionen arbetade hälften av BVC:erna i Dalarna enligt BarnSäkertmodellen och hälften arbetade enligt nuvarande rutiner (kontrollgrupp
	
	
	

	Barns pandemiupplevelser Covid19pandemin var en omvälvande händelse med förändringar i vardagen inte enbart för vuxna. Även yngre barn visade sig påverkas av pandemin på olika sätt. I en artikel som bygger på  över 1 100 barns svar på öppna frågor om pandemin visade det sig att 80 procent kände oro. Vanligast var oro för sjukdom och död, för mor och farföräldrar, men även existentiella funderingar väcktes hos barn i alla åldrar. En svensk version av rapporten finns att läsa här. En särskilt utsatt grupp
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	med barn med typisk utveckling, medan ensamheten och att de kände sig uttråkade var klart mer påtagligt för dessa barn.Vår senaste studie handlar om 46åringars pandemiteckningar (N=91) från Svenskt Barnsbildsarkiv (SBBA). Barnens teckningar dominerades av olika framställningar av viruset. Att konkretisera viruset och förkroppsliga faran visar små barns förståelse för den ”osynliga fienden”, som kombinerar realistiska delar av viruspartikeln med fantasier om ”virusmonstret” som måste bekämpas, ibland r
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	Figur 24. ”Corona. Två barn slåss mot Corona” ©Ritad av barn ålder 5 år, Eskilstuna, 2020. Svensk Barnbildsarkiv, Eskilstuna.
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	Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31 december 2021
	Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31 december 2021

	     Tabeller   Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31 december 2021     Antal barn per ålderskategori Totalt antal  listade barn 0 år Födda 2021 1 år Födda 2020 2 år Födda 2019 3 år Födda 2018 4 år Födda 2017 5 år Födda 2016 0–5 år Almunge vårdcentral 44 53 50 47 47 54 295 Alunda vårdcentral 52 41 57 70 67 66 353 Anna 45 37 48 42 51 43 266 Björklinge 59 63 60 73 75 92 422 Bålstadoktorn 144 158 162 193 154 212 1 023 Bälinge vårdcentral 39 44 48 58 59 82 330 Ekeby 115 130 126 130 122 109 732 Enköpings HLC 1
	Tabell 2: Andel (procent) ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 2021
	Tabell 2: Andel (procent) ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 2021

	     Tabell 2: Andel (%) ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 2021    Andel (%)   Antal barn  födda 2021 Helt ammade Övervägande ammade Delvis ammade Ej ammande Almunge vårdcentral 44 73,9 10,9 0,0 15,2 Alunda vårdcentral 52 78,9 15,8 2,6 2,6 Anna 45 73,1 26,9 0,0 0 Björklinge 59 83,3 3,3 5,0 8,3 Bålstadoktorn 144 86,3 6,9 3,8 3,1 Bälinge vårdcentral 39 76,7 11,6 7,0 4,7 Ekeby 115 84,5 9,5 3,4 2,6 Enköpings husläkarcentrum 136 68,4 16,2 12,5 2,9 Enköpings vårdcentral 146 68,5 18,9 9,4 3,1 Eriksbergs 
	Tabell 3: Andel (procent) ammade barn vid fyra och sex månaders ålder, barn födda 2021
	Tabell 3: Andel (procent) ammade barn vid fyra och sex månaders ålder, barn födda 2021

	     Tabell 3: Andel (%) ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder, barn födda 2021    4 månaders ålder   6 månaders ålder   Helt ammade Övervägande och delvis ammade Ej ammade Helt ammade Övervägande och delvis ammade Ej ammade Almunge vårdcentral 48,5 21,2 30,3 17,0 42,6 38,3 Alunda vårdcentral 58,8 5,9 35,3 24,3 45,9 29,7 Anna 44,0 36,0 20,0 6,9 75,9 17,2 Björklinge 39,6 35,8 24,5 0,0 63,2 36,8 Bålstadoktorn 49,1 28,1 22,8 12,2 52,7 35,1 Bälinge vårdcentral 45,5 27,3 27,3 0,0 69,0 31,0  Ekeby 64,4 25,0 10,6
	Tabell 4: Andel (procent) exponerade för tobaksrök vid 1 vecka, 8 månader och 18 månaders ålder, VH = vårdnadshavare
	Tabell 4: Andel (procent) exponerade för tobaksrök vid 1 vecka, 8 månader och 18 månaders ålder, VH = vårdnadshavare

	     Tabell 4: Andel (%) exponerade för tobaksrök vid 1 vecka, 8 månader och 18 månaders ålder, VH = vårdnadshavare    1 veckas ålder,  andel (%) där  8 månader ålder,  andel (%) där 18 månaders ålder, andel (%) där  någon i hemmet röker VH 1 röker VH 2 röker någon i hemmet röker VH 1 röker VH 2 röker någon i hemmet röker VH 1 röker VH 2 röker Almunge vårdcentral 11,1 4,4 8,9 0 0 0 0 0 0 Alunda vårdcentral 0 0 0 0 0 0 3,7 3,7 1,9  Anna 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,4 Björklinge 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 5,1 1,7 3,4 Bål
	Tabell 5: Andel (procent) barn med undervikt, övervikt och obesitas, barn födda 2017
	Tabell 5: Andel (procent) barn med undervikt, övervikt och obesitas, barn födda 2017

	     Tabell 5: Andel (%) barn med undervikt, övervikt och obesitas, barn födda 2017   Barn med undervikt Barn med övervikt Barn med obesitas Flickor med övervikt Pojkar med övervikt Flickor med obesitas Pojkar med obesitas Almunge VC 0 10,3 15,4 11,1 9,5 11,1 19,0 Alunda vårdcentral 4,7 15,6 6,3 21,9 9,4 6,3 6,3 Anna 0 11,1 0 4,8 16,7 0 0 Björklinge 1,4 18,3 4,2 15,2 21,1 6,1 2,6 Bålstadoktorn 2,1 17,2 3,4 15,6 18,5 3,1 3,7 Bälinge vårdcentral 0 5,4 5,4 3,6 7,1 3,6 7,1 Ekeby 0 8,0 1,8 9,4 6,8 1,9 1,7 Enköpi
	Tabell 6: Andel (procent) barn som blivit vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), hepatit B, pneumokocker, tuberkulos, mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och vaccin mot rotavirus, barn födda 2019
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	Tabell 6. Andel (%) barn som blivit vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), hepatit B, pneumokocker, tuberkulos, mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och vaccin mot Rotavirus, barn födda 2019 Andel (%) vaccinerade mot Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Pneumo-kocker MPR Rotavirus, fullvaccin-erade Rotavirus 1 dos Almunge vårdcentral 97,8 97,8 95,7 55,6 88,9 Alunda vårdcentral 100,0 100,0 96,4 74,5 85,1 Anna 97,7 97,7 95,7 75,0 100,0 Björkli
	Tabell 7: Andel (procent) barn som blivit språkscreenade vid 2,5 eller 3 års ålder, barn med icke-godkänd språkscreening samt andelen av barn med icke-godkänd språkscreening som blivit remitterade till logoped, barn födda 2018
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	Tabell 7: Andel (%) barn som blivit språkscreenade vid 2,5 eller 3 års ålder, barn med icke-godkänd språkscreening samt andelen av barn med icke-godkänd språkscreening som blivit remitterade till logoped, barn födda 2018 Språkscreenade Ej screenade Ej screenade, följs på klinik Icke-godkänd språkscreening Remiss logoped  (% icke-godkända)  Almunge VC 87,3 12,8 0,0 6,4 41,5  Alunda VC 92,8 4,3 2,9 11,4 61,0  Anna 90,5 9,5 0,0 28,6 18,9  Björklinge 95,9 4,1 0,0 2,7 0  Bålstadoktorn 94,3 5,7 0,0 6,2 24,1  Bäli
	Tabell 8: Andel (procent) barn som gjort syn- och hörselprov samt andel prov med avvikelse, barn födda 2017
	Tabell 8: Andel (procent) barn som gjort syn- och hörselprov samt andel prov med avvikelse, barn födda 2017

	     Tabell 8: Andel (%) barn som gjort syn- och hörselprov samt andel prov med avvikelse, barn födda 2017   Synprov Icke-godkänt synprov Resultat ej journalfört  i mall Hörselprov Icke-godkänt hörselprov Resultat ej journalfört  i mall  Almunge VC 80,9 21,1 18,4 70,2 3,0 12,1  Alunda VC 97,0 4,6 15,4 52,2 0 2,9  Anna 90,2 32,6 8,7 88,2 6,7 6,7  Björklinge 92,0 1,4 14,5 89,3 4,5 3,0  Bålstadoktorn 93,5 5,6 6,3 90,9 3,6 2,9  Bälinge VC 89,8 3,8 5,7 88,1 1,9 5,8  Ekeby 89,3 13,8 1,8 85,2 6,7 1,9  Enköpings HL
	Tabell 9: Andel (procent) screenade med EPDS, mödrar med barn födda 2021
	Tabell 9: Andel (procent) screenade med EPDS, mödrar med barn födda 2021

	     Tabell 9: Andel (%) screenade med EPDS, mödrar med barn födda 2021  Screenade Tackat nej  Almunge VC 92,9 0  Alunda VC 71,4 18,4  Anna 95,2 0  Björklinge 94,3 0  Bålstadoktorn 90,4 0  Bälinge VC 97,4 0  Ekeby 97,2 0,9  Enköpings HLC 95,4 1,5  Enköpings VC 94,7 0  Eriksbergs VC 98,1 1,9  FL Bålsta 90,2 0  FL Kapellgärdet 96,6 0  FL Luthagen 99,3 0  FL Rosendal 95,4 0  FL Skokloster 84,2 0  Fjärdhundra VC 96,3 3,7  Gimo VC 95,0 0  Gottsunda VC 85,2 0  Gränbystadens VC 83,5 0  Heby VC 90,3 0  Knivsta läka
	Tabell 10: Andel (procent) barn som fått ett hembesök som nyfödda (barn födda 2021), hembesök vid 8 månaders ålder (barn födda 2020) och barn som fått teambesök vid tre års ålder
	Tabell 10: Andel (procent) barn som fått ett hembesök som nyfödda (barn födda 2021), hembesök vid 8 månaders ålder (barn födda 2020) och barn som fått teambesök vid tre års ålder
	-


	     Tabell 10. Andel (%) barn som fått ett hembesök som nyfödda (barn födda 2021), hembesök vid 8 månaders ålder (barn födda 2020) och barn som fått teambesök vid 3 års ålder  Hembesök inom  30 dagar Hembesök vid  8 månaders ålder Teambesök vid  3 års ålder  Almunge VC 75,0 41,5 21,3  Alunda VC 86,5 61,0 84,3  Anna 26,7 18,9 40,5  Björklinge 72,9 0 2,7  Bålstadoktorn 81,3 24,1 1,0  Bälinge VC 76,9 0 1,7  Ekeby 59,1 14,6 87,7  Enköpings HLC 66,2 13,1 77,6  Enköpings VC 80,8 13,4 80,9  Eriksbergs VC 61,4 43,
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