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Abstract 

Aim: 
To validate a local Child Health Care Quality database (Basta) in the county of Uppsala, 
Sweden in terms of completeness and agreement with the Child Health Care record (CHCR). 

Material and methods: 
The target population for the study consisted of 2-year old children born during 2005 to 2008 
and registered as residents in the county of Uppsala Sweden (n= 15 769), each child enrolled 
at one specific Child Health Centre (CHC, n= 41) in the county. The study population was 
determined by means of a two step cluster selection design. In step one 11 CHC: s was ran-
domly selected. In step 2 five percent of the children at each of the 11 randomized CHC was 
randomly selected, the selection procedure ending up in a study population comprising 198 
children. The CHCR for all 198 children was retrieved and information regarding visits at the 
CHC, home visits, participation in parenting group, parental smoking habits, breastfeeding 
and vaccination status was entered into the study database together with the corresponding 
data from the Basta database. The data on each pair of connected variables was compared and 
the results regarding the number of visits at CHC, the number of home visits, any home visit, 
a minimum number of 6 visits at CHC,  a minimum number of 11 visits at CHC and participa-
tion in parenting group at any time were expressed as the percentage of correspondence. For 
results regarding if the child had received each dose of the recommended vaccines, breast-
feeding status at given time points and paternal smoking at given time points the sensitivity, 
specificity and positive and negative predictive value between the CHCR and the correspond-
ing Basta data was calculated. 

Results:  
The sensitivity value for given doses of vaccines against diphtheria, tetanus, whooping cough, 
polio myelitis and hemophilus influenza was > 95 % and for breastfeeding at 1 week, 2, 4 and 
6 months of child age 94-95 %. The sensitivity value for maternal smoking was 100 % and for 
paternal smoking > 90 %. For any home visit, participation in parenting group at any time, a 
minimum number of 6 visits at CHC and a minimum number of 11 visits at CHC the calcu-
lated sensitivity value were between 88 to 96 %. The sensitivity value for the exact match of 
number of visits at CHC was low. Increasing the tolerance to +/- 3 visits the sensitivity value 
was 88 %.  

Conclusions: 
The results showed a satisfactory level of completeness in the Basta database and sufficient 
agreement with data in the CHCR. The data in Basta could be considered valid enough to be 
used for both the guarantee of quality and research purposes. However, some concerns could 
be made about using data on breastfeeding at 10 and 12 months and smoking status at 9 
months where the attrition was higher and the exact number of visits at CHC where the exact 
match was low. 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport avser att beskriva fullständighet och överensstämmelse i Basta, ett regis-
ter över barnhälsovårdsdata för förskolebarn i Uppsala län. Alla register bör med jämna mel-
lanrum kontrolleras systematiskt vad gäller registerkvalité. Huvudsyftet med Basta är att ska-
pa möjlighet att övervaka struktur, process och resultat för barnhälsovårdens verksamhet i 
Uppsala län. Allteftersom datamängden i Basta ökat har registret också blivit mer och mer 
attraktivt som forskningsdatabas. Många vetenskapliga artiklar är idag publicerade som base-
rar sina resultat på data från Basta. 
 
Båda dessa funktioner ställer krav på att data i registret är såväl fullständiga som reliabla och 
valida. Hög datakvalité beror i sin tur på att systemet fungerar väl vad gäller inmatning, kon-
trollfunktioner och annan funktionalitet samt att den personal som matar in data i registret gör 
detta på ett riktigt och fullständigt sätt vid rätt tidpunkt.  
 
Data i Basta är avsedda att replikera data som skrivs in i barnens barnhälsovårdsjournaler. 
Barnhälsovård dokumenteras i Uppsala län idag manuellt i en standardiserad pappersjournal. 
Kärndata från denna dokumentation förs sedan in i Basta. Denna studie avser att kontrollera 
hur väl data i Basta överensstämmer med journaldata. Hur väl journaldata motsvarar verklig-
heten är frågor som ligger utanför denna studie. 
 
Data från BHV-journalen för 198 barn födda 2005 -2008 på 11 slumpvis utvalda vårdcentra-
ler insamlades och överensstämmelse mellan data i BHV-journalen och Basta skattades som 
procentuell överensstämmelse för kontinuerliga utfall och sensitivitet, specificitet och positivt 
respektive negativt prediktivt värde för dikotoma utfall. 
 
Sensitivitetsvärdet för vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib var i samt-
liga fall > 95 % och amningsuppgiften fram tom 6 månader var 94-95 %. Sensitiviteten för 
rökuppgiften var 100 % för mors rökning och >= 90 % för fars rökning vid 4 veckor och 9 
månader när analysen utförts med bortfall exkluderat. Med bortfall inkluderat som ”Röker ej” 
sjönk sensitiviteten till 91 % för mors rökning och 86 % för fars rökning. 
 
De aggregerade besöksmåtten i undersökningen, något besök i föräldragrupp, något hembesök 
och minst 6 respektive 11 besök hos sjuksköterska på BVC hade alla hög eller godtagbar sen-
sitivitet på 88 – 96 %. Sensitiviteten för antalet besök på mottagning, framför allt besök hos 
sjuksköterska på BVC-mottagning uppvisar låg exakt match. Endast 1/4 (n=46) av journaler-
na har exakt samma antal besök i Basta som i journalen. När toleranserna i analysen ökades 
steg dock träffsäkerheten och var 88 % vid ± 3 besök.  
 
Resultaten talar för att såväl fullständighet som överensstämmelse med källan, BHV-
journalen, är tillfredställande i Basta-databasen. Validiteten på data i Basta kan därför sägas 
vara tillräckligt hög för att kunna användas både för sitt kvalitetssäkringssyfte och för forsk-
ningsändamål med gott resultat. På vissa punkter finns dock anledning att iaktta försiktighet i 
tolkningarna. Det gäller framför allt data avseende amning vid 10 och 12 månader och rök-
ning vid 9 månader där bortfallet är större och överensstämmelsen något lägre. 
 
Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar både vad gäller dokumentationen i 
BHV-journalen och dokumentationen i Basta. Framför allt gäller detta de ovan nämnda vari-
ablerna amning och rökning under andra halvan av spädbarnsåret men även vad gäller vacci-
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nation mot MPR, BCG och riskindikationen för tuberkulos.
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Introduktion 
Barnhälsovård erbjuds kostnadsfritt till alla föräldrar till barn 0-6 år i Sverige. I hälsovårds-
programmet ingår, förutom regelbundna kontakter med sjuksköterskan, även ett antal läkar-
undersökningar. Läkaren som svarar för dessa är oftast specialistkompetent allmänläkare eller 
barnläkare. 

Hälsoövervakning 
Barnhälsovårdens generella program följs av praktiskt taget alla svenska förskolebarn och har 
acceptans i alla sociala skikt [1]. Vaccinationsfrekvenserna i Uppsala län mot difteri, stel-
kramp och kikhosta (DTP), hemophilus influensa (Hib), och polio ligger generellt på en hög 
och stabil nivå, drygt 96 %, medan vaccinationstäckningen för mässlig, påssjuka och röda 
hund (MPR) ligger något lägre, ca 94 % [2]. 

Hembesök 
Sedan 2005 har noterats en nedåtgående trend gällande hembesök till nyfödda barn. Efter att 
ha legat på 84 % av alla nyfödda barn har hembesöksfrekvensen i Uppsala län sakta dalat och 
för 2010 uppmättes den hittills lägsta noteringen med 63 % av de nyfödda barnen som fått 
minst ett hembesök under sitt första levnadsår. Mätt som andelen nyfödda som fått ett hembe-
sök inom 30 dagar efter födelsen ligger resultatet ännu lägre, ca 56 % i Uppsala län [2]. En 
liknande trend ses i hela landet [3]. 

Föräldragrupper 
Föräldragruppsverksamheten, såväl den generella som den riktade, ses som en del av barnhäl-
sovårdens föräldrastöd vid sidan av de individuella kontakterna och samverkan med andra 
stödinstanser inom och utom landstingets verksamheter. 
 
Data hämtade från årskullarna födda 2010 i Örebro län (n=3 308) [4] och 2009 i Uppsala län 
(n=3 947) [2], beskriver den procentuella andelen barn vars föräldrar någon gång deltagit i 
föräldragrupp på BVC. I Örebro län deltog föräldrar till 22 % av barnen och i Uppsala län 
deltog föräldrar till 30 % av barnen. Fördelat på förstabarns- respektive flerbarnsföräldrar var 
deltagandet i Örebro län 32 % för förstabarn respektive 6 % för flerbarn och i Uppsala län 57 
% respektive 14 %. 

Barnhälsovård i Uppsala län – organisation 
Barnhälsovården i Uppsala län bedrivs på barnavårdscentraler (BVC). En BVC definieras i 
organisatorisk mening som en lokal där en eller flera sjusköterskor meddelar barnhälsovård. 
En BVC i Basta systemet definieras dock av ett antal barn kopplade till ett särskilt id-
nummer, BVC-id. På en BVC-id kan finnas en eller flera sjuksköterskor som ansvarar för de 
inskrivna barnen och på en vårdcentral kan finnas en eller flera BVC-id. Alla BVC tillhör en 
vårdcentral och är i de flesta fall samlokaliserad med vårdcentralens övriga verksamheter. I 
vissa fall är dock BVC lokaliserade på annan ort än den övriga vårdcentralen. Det är därför 
mer adekvat att i ett geografiskt sammanhang tala om att barnhälsovård bedrivs i ett antal 
BVC-lokaler. En BVC-lokal kan beskrivas som en eller flera BVC-id på samma geografiska 
plats som är knutna till en och samma vårdcentral, se figur 1. I Uppsala län finns idag 32 
vårdcentraler som omfattar 41 BVC-lokaler och 71 BVC-id. 
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Figur 1. Organisatorisk/geografisk exempelskiss över barnhälsovården i Uppsala län. 
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Registerstatistik 
Sverige har en lång tradition av att föra individbaserade register. Den svenska folkbokföring-
en grundlades under 1600-talet då kyrkan började föra förteckningar över dop och katekesför-
hör [5]. Idag framstår Sverige och de övriga nordiska länderna som världsledande när det 
gäller att föra nationella register [6]. Svensk officiell statistik bygger sedan länge på en omfat-
tande användning av administrativa data för att bygga upp olika statistiska register. Dessa 
register används både som bas för urvalsundersökningar men också för att ta fram totalräknad 
registerstatistik av olika slag [7] och som datakälla för forskning. 

Nationella kvalitetsregister 
Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården är avsedda att utveckla kvaliteten i 
vården. Dessa register fokuserar oftast på en sjukdom eller specifikt vårdområde, t.ex. diabe-
tes eller mödravård och förlossning, och initieras och drivs av professionella aktörer inom 
området. Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om pro-
blem/diagnos, behandling, och resultat. Via data i ett register blir det möjligt att följa upp re-
sultat i sjukvården för alla patienter i landet inom registrets område. 
 
2011 fanns 89 nationella kvalitetsregister förtecknade hos Sveriges kommuner och landsting 
med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register 
planeras eller är under uppbyggnad [8]. 
 
För närvarande finns inget nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård i Sverige men ett för-
beredande arbete pågår [9]. Det finns dock 2 regionala kvalitetsregister för barnhälsovård, 
BHV-data i Örebro län [10], och Basta i Uppsala län [11]. Båda registren samlar in individda-
ta från barnhälsovårdens verksamhet i respektive län. I denna studie utvärderas validiteten i 
Basta genom att bakomliggande källdata i BHV-journalerna jämförs med inmatade data i Bas-
ta. 

Reliabilitet i stora dataregister 
Alla register bör regelbundet och systematiskt undersökas vad gäller olika aspekter på regis-
terkvalité. Det kan gälla värderingar av registrens reliabilitet, validitet, fullständighet och/eller 
överensstämmelse med källdata. I stora statistiska register kan man aldrig helt bortse från ris-
ken för felaktiga data. Dessa leder också till att det aldrig är möjligt att till hundra procent lita 
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på att uppgifterna är helt korrekta i det enskilda fallet. Registren är inte heller avsedda att an-
vändas för individuella bedömningar. De är mera avsedda för gruppjämförelser där de relativt 
stora talen gör att de slumpmässiga felaktigheterna tar ut varandra. Den lägre precisionen i 
enstaka uppgifter kommer att motverkas av den större statistiska styrkan i analyserna. Ett 
bortfall i en variabel får betydelse framför allt när man försöker beräkna frekvenser av varia-
beln ifråga. När man däremot beräknar riskutfall baserat på variabeln har bortfallet mindre 
betydelse förutsatt att bortfallet inte är systematiskt. 

Basta Systembeskrivning 
Basta är ett statistikdatabas-system som består av en webb-distribuerad klient för inmatning 
av barnhälsovårdsdata mot en central databasserver. Systemet är kopplat till folkbokförings-
registret och barnpopulationen i Basta uppdateras var 14:e dag.  
 
De uppgifter som samlas in med hjälp av Basta används för flera ändamål. Vissa data lämnas 
av samtliga landsting i Sverige, t.ex. data över amning och föräldrars tobaksrökning som ska 
lämnas till Socialstyrelsen och statistik över vaccinationstäckning som ska lämnas till Smitt-
skyddsinstitutet. Inmatade data används i aggregerad form för att följa hälsoläget i barnpopu-
lationen samt för utvärderingar av barnhälsovårdens verksamhet. Slutligen ger systemet in-
formation som sjuksköterskan kan använda för att följa sin barngrupp och/eller utvärdera sin 
verksamhet. Kvalitetsuppföljningen har dessutom ett administrativt värde då den används för 
uppföljning av de avtal som Landstinget tecknat med alla utförare av BVC-verksamhet i länet. 
 
I Basta finns data sparade från och med redovisningsår 1998. Data i Basta är indelat i statis-
tiska perioder motsvarande 1 kalenderår. Varje period innehåller data över barn 0-6 år som är 
folkbokförda i Uppsala län. Det betyder att varje period består av 7 årskullar, 0-åringar tom 6-
åringar, se tabell 1. Populationsmängden fastställs den 31 december varje år och barn 0-6 år 
som då är folkbokförda i länet utgör den population som alla hälsodata beräknas på. Undanta-
get är besöksdata som beräknas på alla barn som under året varit folkbokförda i länet. Totalt 
fanns i registret 325 101 poster på folkbokförda barn tom redovisningsår 2010. 
 
För barn som under året flyttar in till länet påförs historiska data avseende vaccinationer, rök-
ning, tillväxt och amning. Därefter påförs löpande alla nya data. För barn som under året flyt-
tar ut ur länet avbryts datainsamlingen. 

Valideringssystem i Basta 
Basta är försedd med såväl påminnelsesystem som inmatningskontroller. För alla data som är 
kopplade till speciella åldrar, t.ex. vaccinationer, amning och rökning visas textrutor som på-
minner användaren att fylla i uppgiften då åldern på barnet är aktuell. Påminnelsen är dock 
inte tvingande varför användaren kan välja att vänta med att fylla i uppgiften. Påminnelsen 
ligger i så fall kvar.  
I de fall användaren matar in data som strider mot vissa definierade villkor visas information 
om felet och hur det bör korrigeras. Dessa felindikationer låser systemet till dess att felet är 
rättat. På så sätt förhindras att felaktiga data sparas in i systemet. 

Variabler i Basta 
Basta innehåller en stor mängd variabler. Nedan beskrivs de centrala variabler som varit fö-
remål för utvärdering i denna studie. 

Besök BVC mottagning 
Innehåller antalet besök på BVC-mottagning. Besök fördelas på sjuksköterska, läkare (förde-
lat på allmänläkare, barnläkare eller annan specialitet) eller övrigt. Besök fylls i löpande under 
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året. Fr.o.m. januari 2009 datumstämplades alla besöksnoteringar för ekonomisk uppföljning. 
Denna stämpling togs dock bort redan i december samma år då ersättningsmodellen för BVC-
verksamheten ändrades från besöksersättning till kapiteringsersättning. Behovet av tolk note-
rades också i denna sektion (användaren markerade ett tolkbesök med T), fr.o.m. oktober 
2008, tom november 2009 då en ny tolkuppgift skapades i sektion 18. 

Besök i hemmet 
Data angående antalet hembesök hos barnet. Även förgäves hembesök noteras, d.v.s. när 
BVC går på besök men ingen är hemma. Besök i förskolan som medför en anteckning i jour-
nalen registreras här. Fylls i löpande under året. Datumstämpling av hembesök infördes 
fr.o.m. januari 2009. 

Deltagit i föräldragrupp 
Data angående antal besök i föräldragrupp. Fördelas på om besöket görs av "Moder ensam", 
"Fader ensam" eller "Båda föräldrarna". Om en förälder önskar väga, mäta eller tala enskilt 
om barnet i samband med ett föräldragruppsbesök skall detta även statistikföras som ett besök 
i sektion 2. Om föräldrar till ett tvillingpar deltar i föräldragrupp noteras detta endast på den 
ena tvillingens blankett. Fylls i löpande under året. 

Givna vaccinationer 
Data angående alla doser av vaccin som barnet får på BVC. Markering görs i ett fält om bar-
net erhållit dosen. Difteri/tetanus, Kikhosta, Polio och Hib markeras som fyra separata vacci-
nationer även om de ges som en kombinationsvaccination. "Tackat nej" anges om föräldrarna 
helt avböjt en viss typ av vaccination. När barnet är nyfött, tar BVC ställning till om barnet är 
ett riskbarn för tuberkulossmitta respektive hepatit B-smitta. Data ang hepatit B-risk och vac-
cination mot hepatit B infördes fr.o.m. 1 januari 2005. Uppgift om en 4:e dos vaccin mot kik-
hosta tillfördes i oktober 2008 och uppgift om vaccination mot pneumokocker lades till 
fr.o.m. januari 2009. 

Föräldrar röker dagligen 
Data angående om modern resp. fadern röker dagligen. Ja eller Nej fylls i då barnet är 4 veck-
or respektive 9 månader. 

Amning 
Data avseende amningsstatus vid 1 vecka, 2, 4, 6, 10, och 12 månaders ålder.  
Definitioner: 

• Enbart ammade - Barn som har fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel 
(t.ex. AD-vitamin). 

• Delvis ammade - Barn som förutom bröstmjölk även har fått modersmjölksersättning, 
välling eller annan kost. 

• Ej ammade - Barn som inte har fått bröstmjölk överhuvudtaget eller slutat amma. 
 



9 
 

 
 

Tabell 1. Populationsstorlekar per födelseår 1992-2010 för redovisningsår 1998-2010 
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Metod och material 

Urvalsprocess och undersökningspopulation 
Målpopulationen i föreliggande studie var 2-åriga barn födda 2005 tom 2008, folkbokförda i 
Uppsala län den 31 december det år de fyllde 2 år och förtecknade i Basta, n= 15 769. Samtli-
ga barn var knutna till en definierad BVC i Uppsala län. En klusterurvalsprocedur genomför-
des där i ett första steg 11 mottagningar för barnhälsovård (bvc-lokaler), av totalt 41, i länet 
slumpades fram med hjälp av den inbyggda slumpgeneratorn i urvalsverktyget i PASW Statis-
tics version 18 [12]. På de 11 BVC-lokalerna fanns totalt 4180 barn inskrivna som motsvara-
de urvalskriterierna. Med målet att inkludera ca 200 barn i undersökningspopulationen använ-
des samma slumpverktyg för att välja ut 5 % av barnen på respektive BVC-lokal. Urvalspro-
cessen resulterade i 198 indexbarn. Uppgift om barnens BVC-tillhörighet hämtades från det 
senaste redovisningsåret i Basta, 2010. De utvalda BVC-lokalerna besöktes och indexbarnens 
barnhälsovårdsjournaler (BHV-journaler) söktes fram. I de fall indexbarnens BHV-journal 
inte fanns tillgänglig beroende på att barnet flyttat till annan ort, valdes istället BHV-
journalen på det barns vars födelsedatum närmast stämde överens med indexbarnet. Så skedde 
för 16 barn (8 %). 

Variabler 
Från BHV-journalen hämtades information om antal föräldragruppsbesök, hembesök och be-
sök hos sjuksköterska under barnets födelseår tom 31 december det år barnet fyllde 2 år. 
Dessutom hämtades uppgift om mors och fars rökning vid 4 veckor och 9 månader (barnets 
ålder), amning vid 1 vecka, 2 månader, 4 månader, 10 månader och 12 månader (barnets ål-
der) samt vaccinationsstatus när det gäller difteri-stelkramp, kikhosta, polio, hemofilus influ-
ensa typ B, mässling-påssjuka-röda hund och BCG (tuberkulos). Slutligen hämtades uppgift 
om riskindikation för tuberkulos, d.v.s. om barnet bedömts löpa ökad risk att smittas av tuber-
kulos enligt nationella definitioner [13].  
 
Data från BHV-journalen matades in i ett dataset i PASW Statistics, ver. 18. tillsammans med 
motsvarande data hämtade från Basta. Besöksdata från Basta aggregerades per personnummer 
för redovisningsåren 0 tom 2 år. För variabelförteckning, käll- och jämförelsedata, se tabell 2. 
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Tabell 2. Data hämtade från BHV-journal och motsvarande data i Basta. 
 
Variabel Källdata hämtad från BJV-

journal 
Jämförelsedata i Basta 

Antal besök i föräldragrupp av 
någon förälder 

Föräldrastöd i grupp, s. 4 Sektion 5: Deltagit i föräldragrupp, 
moder ensam + fader ensam + båda.  

Antal besök i hemmet av sjuk-
sköterska på BVC 

Kontakttyp H/S i löpande text, s. 
7 ff 

Sektion 4: besök i hemmet 

Antal besök hos sjuksköterska 
på BVC 

Kontakttyp M/S i löpande text, s. 
7 ff 

Sektion 2: Besök på BVC mottag-
ning, sjuksköterska 

Amning vid 1 vecka Uppfödning Bröstmjölk s. 5 
 

Sektion 16: Amning 1 v 
Amning vid 2 månader Sektion 16: Amning 2 mån 
Amning vid 4 månader Sektion 16: Amning 4 mån 
Amning vid 6 månader Sektion 16: Amning 6 mån 
Amning vid 10 månader Sektion 16: Amning 10 mån 
Amning vid 12 månader Sektion 16: Amning 12 mån 
Mor röker 4 veckor Rökning 0-4 veckor s. 5 Sektion 11: Föräldrar röker dagligen 

4 v Mor. 
Mor röker 9 månader Rökning 8 månader s. 5 Sektion 11: Föräldrar röker dagligen 

9 mån Mor. 
Far röker 4 veckor Rökning 0-4 veckor s. 5 Sektion 11: Föräldrar röker dagligen 

4 v Far 
Far röker 9 månader Rökning 8 månader s. 5 Sektion 11: Föräldrar röker dagligen 

9 mån Far 
Difteri/Stelkramp dos 1 Vaccinationer inom barnhälso-

vården s. 12 alt. motsvarande lösa 
vaccinationsblad 

Sektion 6: Givna vaccinationer DT 
1 

Difteri/Stelkramp dos 2 Sektion 6: Givna vaccinationer DT2 
Difteri/Stelkramp dos 3 Sektion 6: Givna vaccinationer DT3 
Kikhosta dos 1 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Kikh1 
Kikhosta dos 2 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Kikh2 
Kikhosta dos 3 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Kikh3 
Polio dos 1 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Polio1 
Polio dos 2 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Polio2 
Polio dos 3 Sektion 6: Givna vaccinationer 

Polio3 
Hemofil. Infl. B dos 1 Sektion 6: Givna vaccinationer 

HIB1 
Hemofil. Infl. B dos 2 Sektion 6: Givna vaccinationer 

HIB2 
Hemofil. Infl. B dos 3 Sektion 6: Givna vaccinationer 

HIB3 
MPR Sektion 6: Givna vaccinationer 

MPR 
BCG Sektion 6: Givna vaccinationer 

BCG 
BCG-risk ökad Sektion 6: Givna vaccinationer 

BCG-indikation 
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Statistisk analys 
Analys genomfördes av bortfallet för samtliga undersökningsvariabler i Basta bland folkbok-
förda barn i dataperiod 2010. Resultatet anges som procentuell andel bortfall i Basta. 
 
Antalet besök i föräldragrupp, i hemmet respektive hos sjuksköterska på BVC-mottagning för 
studiepopulationen som fanns dokumenterade i journalen jämfördes med motsvarande uppgif-
ter i Basta och angavs som procentuell andel överensstämmelse. Deltagande i föräldragrupp 
ansågs överensstämma om något besök fanns noterat i BHV-journalen och Basta. Hembesök 
ansågs överensstämma om något besök fanns noterat i BHV-journalen och Basta. Hembesök 
analyserades också som exakt match på antalet. Besök hos sjuksköterska analyserades som 
exakt match på antalet samt med +/- 1-3 besök. Resultatet angavs som procentuell andel över-
ensstämmelse. 
 
För dikotoma variabler kontrollerades att data i BHV-journalen överensstämde med data i 
Basta. Överensstämmelsen angavs som: 

• Sensitivitet: Andelen Ja i journalen som överensstämmer med Ja i Basta. 
A/(A+C). Se fyrfältstabell nedan. 

• Specificitet: Andelen Nej i journalen som överensstämmer med Nej i Basta. 
D/(B+D). 

• Positivt prediktivt värde: Andelen Ja i Basta som överensstämmer med Ja i jour-
nalen. A/(A+B). 

• Negativt prediktivt värde: Andelen Nej i Basta som överensstämmer med Nej i 
journalen. D/(C+D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klusterurvalet medförde att skattningarna bedömdes ha en större osäkerhet jämfört med ett 
normalt obundet slumpmässigt urval, erfarenhetsmässigt ca 10 % [14]. Konfidensintervallet 
för skattningarna har därför beräknats till +/- 3,8 % för en population på 200 individer och ett 
prevalenstal på 80 %. 

 Journalen    

Basta Ja Nej Totalt 
Ja A B A+B 
Nej C D C+D 
Totalt A+C B+D A+B+C+D 
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Resultat 
Andelen externt och internt bortfall i Basta kontrollerades för redovisningsår 2010, population 
0-6 år (n = 24 145), se tabell 3. Det externa bortfallet utgörs av folkbokförda barn som saknar 
uppgifter på årsblanketten från statistikåret. 
 
Det interna bortfallet för en variabel utgörs av folkbokförda barn som inte ingår i den externa 
bortfallspopulationen men som saknar uppgift på denna variabel. Orsaker till detta kan vara 
att barn som föds sent på året kan sakna uppgifter på blanketten därför att BVC inte hunnit 
träffa barnet under statistikåret. Internt bortfall kan också bero på att uppgiften inte införts i 
Basta trots att den finns i BHV-journalen. 
 
För bortfallsbeskrivningen har endast de mest centrala mätpunkterna för amning tagits med i 
tabellen. För vaccinationer anges andelen ej fullvaccinerade barn, d.v.s. de barn som vid 2-
årsmätningen inte fått alla 3 doser av DT, kikhosta, polio och hib. Dessa vacciner ges normalt 
i 3 kombinationsdoser vid 3, 6 och 12 månader. 
 
Tabell 3. Externt och internt bortfall i Basta redovisningsår 2010. n= 24 145. 
 
Variabel   Åldersgrupp n Bortfall % 

Externt bortfall Mätålder 0-6 24145 5,6 

Amning 1 vecka 1 år 3963 0,9 

 
4 månader 1 år 3963 1,5 

 
6 månader 1 år 3963 2,1 

 
12 månader 1 år 3963 4,3 

Rökning Mor 4 veckor 0 år 3956 0,5 

 
Mor 9 månader 1 år 3963 8,8 

 
Far 4 veckor 0 år 3956 1,4 

 
Far 9 månader 1 år 3963 9,9 

Vaccinationer DTP-Polio-Hib 2 år 4199 3,7 

 
MPR 2 år 4199 5,8 

 
BCG 2 år 807 22,5 

 
BCG-indikation 2 år 4199 2,6 

 
I tabell 4 presenteras analysen av matchningen av antalet besök i föräldragrupp, hembesök 
och besök hos sjuksköterska på BVC. Något besök i föräldragrupp är det kvalitetsmått som 
vanligtvis följs från år till år. Därför har ingen exakt matchning gjort på denna variabel. Även 
hembesök följs ur kvalitetsmätningssynpunkt som andelen barn som fått något hembesök. Här 
gjordes dock även analys av exakt match då antalet genomförda hembesök/barn är relativt få. 
Det stora antalet besök i barnhälsovårdsverksamheten utgörs av mottagningsbesök hos sjuk-
sköterska på BVC. Medelvärdet för antalet mottagningsbesök var 12,5 i journalen (min-max 
0-38) och 13,3 i Basta (0-41). Resultatet av den exakta matchningen på antalet mottagnings-
besök var drygt 23 % men ökade stegvis med ökad grad av tolerans till 88,4 % vid +/- 3 be-
sök. Överensstämmelsen på aggregerade mått på mottagningsbesök var 96 % för >= 6 besök 
och 88,4 % för >= 11 besök. 6 besök är ett uppskattat mått på minsta antalet besök för en rim-
lig kontakt med sjuksköterska under nyföddhetstiden samt vaccinationer. 11 besök är det antal 
besök som kan förväntas enligt basprogrammet.  
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Tabell 4. Procentuell överensstämmelse mellan besöksantal i BHV-journalen och Basta. 
 
Variabel Överensstämmelse % 

Något besök föräldragrupp 88,4 

Antal hembesök, exakt match 83,8 

Något hembesök 94,4 

Besök sjuksköterska, exakt match 23,2 

Besök sjuksköterska, +/- 1 besök 55,6 

Besök sjuksköterska, +/- 2 besök 75,8 

Besök sjuksköterska, +/- 3 besök 88,4 

Minst 6 besök hos sjuksköterska 96,0 

Minst 11 besök hos sjuksköterska 88,4 

 
Sensitivitet, specificitet, positivt och negativt prediktivt värde för överensstämmelsen mellan 
data i BHV-journalen och data i Basta för variablerna amning, rökning och vaccinationer 
framgår av tabell 5.  
 
Analysen avseende rökdata, där det finns specifika Nej-rutor (röker ej) i journalen, har utförts 
på två sätt. I den första analysen exkluderades allt bortfall och analysen gjordes endast på in-
divider med data. Bortfallet var 10 % för mors respektive fars rökning 4 veckor och 33 % för 
mors respektive fars rökning vid 9 månader. Bortfallet var genomgående högre i journalen än 
i Basta. För 9-månadersmätningen var 75 % av bortfallet sådant att data saknades i journalen 
men fanns i Basta, se tabell 6. 
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Tabell 5. Överensstämmelse mellan BHV-journal och Basta för amning, rökning och vaccina-
tioner 1. 
 

Variabel Sensitivitet Specificitet Positivt prediktivt värde  Negativt prediktivt värde  

Amning 1v 95,7 81,8 98,9 52,9 

Amning 2m 95,2 70,0 94,7 72,4 

Amning 4m 93,9 72,5 90,8 80,4 

Amning 6m 95,3 83,1 91,0 90,8 

Amning 10m 77,3 85,6 72,9 88,3 

Amning 12m 61,5 89,5 47,1 93,9 

Mor röker 4 v 2) 90,9 99,5 90,9 99,5 

Mor röker 9 mån 2) 90,9 98,9 83,3 99,5 

Far röker 4 v 2) 85,7 100,0 100,0 98,3 

Far röker 9 mån 2) 85,7 98,4 80,0 98,9 

Mor röker 4 v 3) 100,0 99,4 90,9 100,0 

Mor röker 9 mån 3) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Far röker 4 v 3) 90,0 100,0 100,0 98,7 

Far röker 9 mån 3) 92,3 100,0 100,0 99,2 

DT 1 97,9 66,7 99,5 33,3 

DT 2 97,9 66,7 99,5 33,3 

Dt 3 96,9 66,7 99,5 25,0 

kikh1 97,9 66,7 99,5 33,3 

kikh2 97,9 66,7 99,5 33,3 

kikh3 96,9 66,7 99,5 25,0 

polio1 97,9 50,0 99,0 33,3 

polio2 97,9 50,0 99,0 33,3 

polio3 96,9 50,0 98,9 25,0 

Hib1 97,9 60,0 99,0 42,9 

Hib2 97,9 60,0 99,0 42,9 

hib3 96,9 60,0 98,9 33,3 

Mpr 93,3 50,0 98,9 13,3 

Bcg 85,7 97,2 78,3 98,3 

bcgind 87,5 88,9 25,0 99,4 

1) För samtliga resultat gäller ett beräknat konfidensintervall på +/- 3,8 %. 
2) Beräknat med bortfall kodat som röker ej.  
3) Beräknat endast på individer med data. Bortfallet exkluderat. 
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Tabell 6. Bortfall i rökdata fördelat på journal, Basta och båda. Procentuella andelar.  
n= 198. 
 

 
Journal Basta Båda Total 

Mor röker 4 v 4.0 2.5 3.5 10.1 

Mor röker 9 mån 20.7 7.6 4.5 32.8 

Far röker 4 v 4.0 2.5 4.0 10.6 

Far röker 9 mån 22.2 6.6 5.1 33.8 

 



17 
 

 

Diskussion 
Fokus i denna studie var att kontrollera datakvalitén i Basta tolkad som överensstämmelse 
mellan data i BHV-journalen och data i Basta. Kvalitén uttrycktes som sensitivitet och speci-
ficitet för hur väl data i journalen replikeras i Basta.  
 
När det gäller uppgifter om amning och vaccinationer finns inget strukturerat sätt att i BHV-
journalen dokumentera att barnet inte ammas eller att barnet inte fått en viss vaccination. 
Denna uppgift får skattas utifrån det faktum att inget finns dokumenterat i BHV-journalen. 
För dessa variabler har uppgifterna hämtats från de strukturerade delarna av journalen, se ta-
bell 2. Uppgifter i löpande text har här inte använts som alternativ kontroll. Detta innebär vi-
dare att den skattade uppgiften ej vaccinerad respektive ej ammad också kan innebära ett 
egentligt bortfall, d.v.s. att barnet faktiskt är vaccinerat eller faktiskt ammas men att uppgiften 
inte blivit införd i journalen. Detta innebär att resultatets specificitet blir svårare att utvärdera. 
En högre tyngdpunkt ligger således på tolkningen av resultatets sensitivitet eller i hur hög 
utsträckning ett Ja i BHV-journalen (ammas, är vaccinerad) motsvaras av Ja i Basta. 
 
När det gäller uppgift om rökning finns i BHV-journalen möjlighet att ange både att rökning 
förekommer alternativt inte förekommer. Det gör att vi får större möjlighet att utvärdera resul-
tatets specificitet.  

Huvudresultat 
Resultaten visade att data i BHV-journalen återspeglades i Basta på ett tillfredställande sätt. 
Sensitivitetsvärdet för vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib var i samt-
liga fall > 95 % och för amningsuppgiften, fram tom 6 månader, 94-95 %. Sensitiviteten för 
rökuppgiften var 100 % för mors rökning och >= 90 % för fars rökning vid 4 veckor och 9 
månader när analysen utfördes med bortfall exkluderat. Med bortfall inkluderat som ”Röker 
ej” sjönk sensitiviteten till 91 % för mors rökning och 86 % för fars rökning. 
 
De aggregerade besöksmåtten i undersökningen, något besök i föräldragrupp, något hembesök 
och minst 6 respektive 11 besök hos sjuksköterska på BVC hade alla hög eller godtagbar sen-
sitivitet på 88 – 96 %. Sensitiviteten för antalet besök på mottagning, framför allt besök hos 
sjuksköterska på BVC-mottagning, uppvisade låg exakt match. Endast en fjärdedel av journa-
lerna hade exakt samma antal besök i Basta som i journalen. När toleranserna i analysen öka-
des steg dock träffsäkerheten och var 88 % vid +/- 3 besök. 

Kvalité i Basta - generella synpunkter 
Kvalitén på Basta kan bestämmas först när man identifierat syftet med den aktuella använd-
ningen av systemet. Om syftet är att följa kvalitén i Barnhälsovården beror svaret på vilken 
aspekt av Barnhälsovården man vill undersöka. Ett kvalitetsmått på Basta är därför att till-
räckligt många variabler finns som täcker de olika aspekter av verksamheten som man vill 
kunna mäta. Variablerna ska alltså ha hög relevans. Möjligheterna att utnyttja insamlade data 
beror också på mätprocessens tillförlitlighet. Vi eftersträvar här hög reliabilitet, d.v.s. att våra 
mätinstrument, våra vågar, måttband, frågeformulär och frågor mäter på samma sätt varje 
gång de används. Om vi frågar föräldrar om deras rökvanor och inte ställer frågorna på likar-
tat sätt varje gång riskerar vi att få en slumpvariation i data och därmed lägre reliabilitet. Hög 
reliabilitet är en förutsättning för hög validitet, d.v.s. att vi faktiskt mäter det vi vill mäta. Va-
liditeten är sannolikt hög när vi mäter längd och vikt men kan bli lägre när vi ställer frågor om 
t.ex. amning och rökning.  
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Fullständigheten i datamaterialet, ett lågt externt och internt bortfall, är också viktig för data-
kvalitén. Här hjälper Basta användaren genom att visa påminnelser att fylla i centrala data vid 
specifika åldrar. Trots detta finns ett större eller mindre bortfall i alla variabler. Ofta kan vi 
inte heller veta om bortfallet beror på att användaren glömt att fylla i data eller om undersök-
ningen eller momentet helt enkelt inte är utförd. 
 
Kvalitén i Basta påverkas således av en rad olika delkomponenter i datainsamlingen: 

1. Mätinstrumentens och variablernas förenlighet med syftet med datainsamlingen, d.v.s. 
relevans och frånvaron av systematiska fel. 

2. BVC-personalens följsamhet till barnhälsovårdsprogrammet, d.v.s. att möjlighet ges 
att samla in data. 

3. BVC-personalens förmåga att mäta på ett korrekt sätt, att följa metodinstruktioner för 
mätning, vägning, screeningsundersökningar, frågeformulär och muntliga frågor, 
d.v.s. reliabiliteten eller frånvaron av slumpmässiga fel. 

4. BVC-personalens förmåga eller möjlighet att mata in insamlade data i Basta. Att få 
ändamålsenlig utbildning och stöd i verksamheten och att ha tillåtelse från verksam-
hetschefer att ägna nödvändig tid åt datainsamlingen, statistikföring och uppföljning. 

5. Funktionalitetens förmåga i Basta att stödja inmatningsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

6. Datasystemets tekniska tillförlitlighet, d.v.s. att datasystemet beter sig tekniskt korrekt 
och beter sig på ett likartat och förutsägbart sätt från gång till gång. I de tekniska 
komponenterna inkluderas inte bara Basta utan även övrig hårdvara, dator, skärm, nät-
verk, server mm. 

Kvalitet i Basta, resultat 

Besök 
Besök i föräldragrupp är känt för att vara svårt att journalföra beroende på att föräldragrupper 
bedrivs på mycket olika sätt på olika BVC. Ibland träffas gruppen på annan plats än på BVC-
mottagningen och sjuksköterskan har då inte tillgång till journalerna vilket kan leda till bort-
fall. En del sjuksköterskor statistikför i första hand i Basta eftersom Basta används för upp-
följning verksamhetens måluppfyllelse. Sjuksköterskor på större BVC: er har också ibland 
föräldragrupper för föräldrar som tillhör varandras respektive områden vilket kan försvåra 
dokumentationen. Det råder också delade meningar om definitionen på föräldragrupp. Det är 
därför rimligt att i detta fall använda ett aggregerat mått, något besök i föräldragrupp, för upp-
följning av denna verksamhet. Att det i 88 % av journalerna finns match för något besök i 
föräldragrupp får anses som tillfredställande. Detta hindrar inte att skärpta rutiner behövs för 
såväl dokumentation i BHV-journalen som i Basta när det gäller föräldragruppsbesök. 
 
Något hembesök finns noterat i Basta i nästan 84 % av BHV-journalerna. Ett barn får oftast 
inte mer än 1 hembesök under det första året även om basprogrammet rekommenderar 2 hem-
besök. Det första hembesöket sker tidigt, ca en vecka efter hemkomst från BB, varför det 
finns en risk att barnet ännu inte hunnit aviserats in i Basta och sjuksköterska kan glömma att 
notera hembesöket av detta skäl, trots att hembesök är försett med en påminnelsefunktion. 
Vissa barn är födda sent på året vilket kan leda till bortfall då hembesöket görs påföljande år. 
 
Besök hos sjuksköterska på BVC är den uppgift i undersökningen som är behäftad med störst 
osäkerhet. Endast en fjärdedel av journalerna har exakt samma antal besök i Basta som i jour-
nalen. Varje barn gör i genomsnitt 12-13 besök men variationen är stor, mellan 0 och 40 be-
sök under perioden från födelsen till den 31 december året då barnet fyller två år. Detta inne-
bär att det kan uppstå svårigheter för sjuksköterskan att kontrollera att det exakta antalet be-
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sök som gjorts enligt journalen också är ifyllt i Basta. Här har också data i Basta summerats 
från 3 olika redovisningsår där varje år kan ge upphov till ett ökat kumulativt bortfall. Slutli-
gen har förelegat en inte obetydlig svårighet att tolka den handskrivna informationen om be-
söket, om det gällt besök hos sjuksköterska, läkare, tandhygienist, i grupp eller hembesök, vid 
undersökningens datainsamling. Analys av utfallet visade att antalet besök dubbelt så ofta var 
överskattat än underskattat i Basta jämfört med journalen. Det sanna antalet besök har vi ing-
en kunskap om. Tidigare studier av data i BHV-journaler har visat att antal besök är bristfäl-
ligt dokumenterat [15]. Betydelsen av denna osäkerhet är i hög grad beroende av syftet. För 
uppföljning av Barnhälsovårdens verksamhet och jämförelser över tid är osäkerheten sanno-
likt av mindre betydelse. Om syftet är att besvara vetenskapliga frågeställningar kan det ej 
uteslutas att osäkerheten kan leda till felaktiga resultat förutsatt att felet är systematiskt kopp-
lat till de grupper som jämförs. Sannolikt ger dock Basta en bättre bild av verkligheten än 
BHV-journalen. Sammantaget gör detta att ett felaktigt noterat besök per år, d.v.s. en tolerans 
på +/- 3 besök får anses vara en rimlig skattning av osäkerheten i uppgiften för kvalitetssäk-
ringsändamål. Osäkerheten för forskningsändamål måste värderas för varje enskild forsk-
ningsfråga. Det aggregerade måttet >= 11 besök, vilket är det antal besök som kan förväntas 
enligt basprogrammet uppvisar tillfredställande grad av överensstämmelse. Minimimåttet >= 
6 besök, som är ett uppskattat mått på minsta antalet besök för en rimlig kontakt med sjukskö-
terska under nyföddhetstiden samt vaccinationer, uppvisar hög överensstämmelse, 96 %. 

Amning 
Sensitiviteten för amningsuppgifterna är hög för mätpunkterna upp tom 6 månader. För 10-
månadersmätniningen och uppgiften vid 12 månader är sensitiviteten lägre, 77 respektive 62 
%. Detta kan bero på avsaknaden av möjlighet att i BHV-journalen på ett strukturerat sätt 
ange att amning inte längre pågår. Denna möjlighet finns i Basta varför data i Basta här kan 
bli en tydligare indikator på amningsstatus, en tolkning som de högre nivåerna på negativt 
prediktivt värde talar för. 

Rökning 
När det gäller uppgift om rökning finns, som nämnts ovan, i BHV-journalen möjlighet att 
ange både att rökning förekommer alternativt inte förekommer. Men även här finns ett bortfall 
i BHV-journalen, där varken Ja eller Nej är ifyllt, och där vi inte säkert kan veta det egentliga 
värdet. Om bortfallet är litet blir effekten på resultatet mindre än om bortfallet är stort vilket 
är fallet när det gäller rökningsuppgiften vid 9 månader, se tabell 6. Data har här analyserats 
såväl exklusive bortfallet, d.v.s. beräknat på de barn på vilka vi har säkra uppgifter, och inklu-
sive bortfallet, där bortfallet tolkats som ”Röker ej”. Bortfallet avseende rökuppgifter i Basta i 
undersökningspopulationen är dock högre än i den bakomliggande Bastapopulationen vilket 
gör att osäkerheten i skattningarna av överensstämmelsen kan förväntas vara lägre i praktiken 
än i denna undersökning. 
 
Sensitiviteten för rökuppgiften är 100 % för mors rökning och >= 90 % för fars rökning vid 4 
veckor och 9 månader när analysen utförts med bortfall exkluderat vilket talar för mycket god 
överensstämmelse. Det 10-procent lägre utfallet för faderns rökning grundar sig på endast 2 
felkodade utfall i Basta. När prevalensen är låg kommer även ett mycket lågt antal felaktigt 
kodade barn att resultera i en markant sänkning av sensitiviteten.  
 
Med bortfallet inkluderat i analysen som ”Röker ej” sjunker sensitiviteten till 91 % för mors 
rökning och 86 % för fars rökning vilket är förväntat då n-talet ökar. Även här påverkar den 
låga prevalensen sensitiviteten kraftigt även vid låga nivåer på felkodning från journalen till 
Basta. Det faktiska antalet felkodade är mycket lågt, endast 1 fall för moderns rökning och 2-
3 fall för faderns rökning. Uppgiften om fars rökning är av erfarenhet mer osäkert dokumente-
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rad, till del beroende på att sjuksköteskan på BVC oftast träffar modern. Det är dock större 
sannolikhet att sjuksköterskan träffar båda föräldrarna i nyföddhetsperioden än senare under 
spädbarnsåret varför osäkerheten i rökuppgiften är störst för faderns rökning vid 9 månader. 
Däremot är träffsäkerheten högre när det gäller ”Röker ej”-svar där prevalensen är högre och 
enstaka felkodningar inte har så stor betydelse. 
 
Eftersom prevalensen ”Röker” ’är låg och prevalensen ”Röker ej” är i motsvarande grad hög 
är det i detta fall rimligare att utvärdera överensstämmelsen via specificiteten snarare än sensi-
tiviteten. Överensstämmelsen tolkad från specificiteten är här mycket god. 

Vaccinationer 
Överensstämmelsen är övervägande hög när det gäller vaccinationsdata. Sensitiviteten för 
vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib är i samtliga fall > 95 %. Specifi-
citeten är betydligt lägre beroende på antalet barn som inte är vaccinerade är mycket lågt och 
enstaka ovaccinerade eller där man glömt att journalföra en vaccination leder till markanta 
sänkningar i specificiteten. Alla vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hib 
ges i en kombinationsdos vilket leder till hög samstämmighet mellan resultaten för de enskil-
da vaccinvariablerna. 
 
När det gäller vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR, är överensstämmel-
sen något lägre, med en sensitivitet på 93 %. Det påtagligt låga negativa prediktiva värdet 
talar för att det finns relativt många MPR-vaccinationer i BHV-journalen som inte är införda i 
Basta. Eftersom vaccinationstäckningen för MPR generellt är lägre än för övriga vaccinatio-
ner i barnvaccinationsprogrammet är det angeläget att få valida data på detta område och det 
låga negativa prediktiva värdet antyder att vaccinationstäckningen kan vara betydligt högre än 
data från Basta ger intryck av. 
 
När det gäller vaccinationer mot tuberkulos (BCG) är bilden den omvända. Här är sensitivite-
ten 86 % medan det positiva prediktiva värdet endast är 78 % vilket antyder att BCG-
vaccinationer fylls i mer fullständigt i Basta än i BHV-journalen. 
 
Indikation på risken att smittas med tuberkulos, den s.k. bcg-indikationen, är för undersök-
ningspopulationen i Basta ca 14 %, viket är något lägre än andelen bcg-indikation i den bak-
omliggande Basta-populationen (19 %). Uppgiften i undersökningspopulationen är därför 
sannolikt inte överskattad. Det låga positiva prediktiva värdet är därför en indikation på att 
BCG-indikationen är bristfälligt dokumenterad i BHV-journalen. 

Metodologiska begränsningar 
Populationsstorleken och urvalet i denna studie har bestämts dels av möjligheten att praktiskt 
hämta in data, dels av möjligheten att få tillräckligt underlag för de statistiska analyserna. 
 
De praktiska möjligheterna begränsades av att tillgängliga journaler fanns spridda på ett stort 
antal BVC-lokaler i Uppsala län, som har en yta på 8209 km2. Urvalet begränsades till barn 
födda 2005 tom 2008. BHV-journaler överlämnas rutinmässigt till skolhälsovården då barnet 
börjar skolan varför journaler på barn äldre än födelseår 2005 inte längre skulle finnas på 
BVC utan spridda på ett stort antal skolhälsovårdsmottagningar. Att såväl ta reda på vilken 
skola barnet tillhör som att uppsöka dessa bedömdes som alltför tidskrävande. Eftersom data 
skulle hämtas från flera dataperioder, fram till det år barnen fyllde 2 år, var födelseår 2008 det 
sista där tillräckliga data skulle finnas tillgängliga i Basta, d.v.s. fram till redovisningsår 2010. 
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För bestämning av populationsstorleken gjordes följande antagande. Ett klusterurval där det 
slumpmässiga urvalet sker i 2 steg görs, strikt sett, obundet slumpmässigt endast i steg ett. 
Därefter är alla enheters lika möjligheter att slumpmässigt väljas begränsad. För att kompen-
sera för detta har konfidensintervallet räknats upp med 10 %. Uppgiften baseras på erfarenhet 
av liknande studier på Uppsala Research Centre [14]. Prevalensen är lägre än 80 % på vissa 
variabler varför en ökad osäkerhet kan gälla för dessa resultat. De variabler som berörs är 
amning vid 9 månader och 12 månader samt moders och faders rökning vid 9 månader. 
 
Av de selekterade indexbarnens journaler fanns 8 % inte på den vårdcentral där barnen enligt 
Basta var inskrivna den 31/12 2010. Dessa barn hade flyttat till annan ort inom eller utom 
länet. Detta bortfall var inte större än förväntat och ersattes med BHV-journalen på det barn 
vars födelsedatum närmast överensstämde med indexbarnets. Det finns ingen anledning att 
anta att detta förfarande lett till någon systematisk förändring av de grundläggande förutsätt-
ningarna för studien, urvalets representativitet eller tilltron till studiens resultat. 
 
Vid datainsamling från handskrivna journaler finns alltid en risk för feltolkning av data. Det 
gäller ffa besökstatistiken där risken varit att mottagningsbesök hos sjuksköterska gömts bak-
om läkarbesök (sjuksköterskebesök sker ofta parallellt med läkarbesök för ärenden som inte 
direkt kan kopplas till läkarbesöket) eller tolkats som gruppbesök, besök hos tandhygienist 
eller annan personal. Rena räknefel kan naturligtvis inte heller uteslutas. En ökad osäkerhet, 
troligen oftast i form av underskattning, för antalet sjuksköterskebesök noterade i journalen är 
alltså inte osannolik vilket har kompenserats för med en tolerans i matchningen på +/- 3 be-
sök, se ovan. 
 
Det finns i den här typen av studier en osäkerhet som kan återföras på individuella faktorer 
hos de enskilda sjuksköterskorna. Högst sannolikt kan antas att sjuksköterskor tolkar och ut-
för sitt arbete på olika sätt både vad gäller följsamhet till basprogrammet som vid dokumenta-
tion i BHV-journal och i Basta. Vi har dock ingen möjlighet att kontrollera för denna eventu-
ella osäkerhet men det finns ringa anledning att anta att enbart särskilt följsamma eller ofölj-
samma sjuksköterskor skulle förekomma i materialet. De 11 BVC-lokalerna som slumpades 
fram representerar ca 25 % av samtliga i länet. På varje BVC-lokal arbetar mellan 1 och 4 
sjuksköterskor, ej inberäknat eventuella vikarier. Under den period då anteckningarna förts i 
journalerna kan också en del utbyte av personal ha skett. Det finns därför liten anledning att 
anta att sjuksköterskefaktorn på något systematiskt sätt påverkat möjligheten att på ett trovär-
digt sätt jämföra data i Basta med data i BHV-journalen och återföra dessa på Basta-registret i 
sin helhet. 
 
De uppgifter som eftersökts i BHV-journalen för jämförelse med Basta kan i en del fall sam-
tidigt återfinnas i den löpande texten. Det kan därför inte uteslutas att saknade uppgifter i den 
strukturerade delen av journalen hade kunnat återfinnas i den ostrukturerade delen. Instruktio-
nen för dokumentation i BHV-journalen [16] anger dock tydligt hur data skall införas och den 
strukturerade delen har prioritet fram för den ostrukturerade, d.v.s. det är framför allt i den 
strukturerade delen av journalen som information om dessa delar skall dokumenteras. Ett 
ovan beskrivet förhållande resulterar dock i en underskattning av överensstämmelsen mellan 
BHV-journalen och Basta vilket innebär att de påvisade resultaten i denna studie inte riskerar 
att vara överdrivna. 
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Slutsatser 
Resultaten i föreliggande studie talar för att såväl fullständighet som överensstämmelse med 
källan, BHV-journalen, är tillfredställande i Basta-registret. Validiteten på data i Basta kan 
därför sägas vara tillräckligt hög för att kunna användas både för sitt kvalitetssäkringssyfte 
och för forskningsändamål med gott resultat.  
Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar både vad gäller dokumentationen i 
BHV-journalen som dokumentationen i Basta. Framför allt gäller detta variablerna amning 
och rökning under andra halvan av spädbarnsåret men även vad gäller vaccination mot MPR, 
BCG och riskindikationen för tuberkulos. 
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