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SAMMANFATTNING 

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt att 

tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. För 

att uppnå målen krävs en verksamhet med bra kvalitet. För att mäta kvaliteten på barnhälsovårdens 

verksamhet i Uppsala län registreras data på individnivå i det regionala kvalitetsregistret Basta  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka varför 277 barn födda 2012 och 2013 saknade 

registrering i Basta för kalenderår 2013.  

BVC-sjuksköterskor på aktuella barnavårdscentraler besvarade ett frågeformulär med frågor om vilka 

åtgärder som hade vidtagits för att komma i kontakt med familjen samt vad orsaken var att registrering 

saknades. Svarsfrekvensen var 100 procent. 

Resultatet visade att för 23 barn (8,3 %) var det oklart om de hade haft kontakt med BVC. För 12 av 

dessa var BVC-sjuksköterskan inte medveten om att barnet var listat på aktuell BVC.  

För 69 barn (24,9 %) hade BVC-sjuksköterskan glömt att registrera kontakt i Basta. 

Det fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan geografisk tillhörighet, organisatorisk tillhörighet 

eller födelsetid på året och i vilken utsträckning som data saknades i Basta. 

Slutsatsen är att BVC hade kontakt med de flesta barnen, men för en grupp barn var det oklart om de 

hade haft kontakt med BVC. För det enskilda barnet kan utebliven barnhälsovård innebära risk för sämre 

hälsa och det kan vara ett tecken på att barnet far illa  

Information om, och förbättring av rutiner för hur och när data ska registreras är därför viktigt ur 

kvalitetssäkringssynpunkt. 
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ABSTRACT 

The goals of the Child Health Service are to promote development and well being, and to prevent 

illness in children. The Child Health Service should also identify and initiate actions early against 

problems in children's health, development and upbringing. To reach these goals the services 

provided by the Child Health Service must maintain a high standard of quality. In order to measure 

the quality of the Child Health Care (CHC) in Uppsala county data is collected for every child and 

stored in the regional data base, called Basta. 

The aim of the present study was to investigate why 277 children born in 2012 and 2013 lacked new 

entries in Basta for the calendar year 2013. 

The study is based on a questionnaire directed to CHC-nurses working at CHC-centers focusing on 

the type of measures that had been taken to get in touch with the child’s family and why Basta 

entries were missing. The response rate was 100 percent. 

The results show that for 23 children (8.3 %) it was unclear whether there was any contact with a 

CHC-center. In 12 out of these 23 cases the CHC-nurse was not aware that the child was registered 

at the current CHC-center. For 69 children (24.9 %) the CHC nurse had forgotten to enter data 

about contact in Basta. 

The data show no statistically significant correlation between geographic location, organizational 

affiliation, or time of birth and the extent to which data was missing in Basta.  

The conclusion is that the CHC-center had contact with most of the children, while, for a group of 

children, it is unclear if CHC contact had been established.  

A child left outside the CHC system runs a higher risk of poorer health and it could be a sign that 

the child is maltreated. Information about, and improvement of the procedures for data entry in the 

Basta system is therefore important from a quality assurance standpoint. 
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BAKGRUND 

Kvalitetssäkring 

Enligt Socialstyrelsen menas med kvalitet för en verksamhet att krav och mål som gäller för 

verksamheten uppfylls enligt lagar och andra föreskrifter för bland annat hälsa och sjukvård och beslut 

som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (SOSFS, 2011:9). Kvalitetssäkring innebär att ett 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på den hälso- och sjukvård som ges. 

Vårdgivaren ansvarar för att fastställa mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt att kontinuerligt 

följa upp och utvärdera dessa. (Socialstyrelsen, 2012). Den övergripande utgångspunkten vid 

utvärderingen av vården är hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763): en god hälsa och vård på lika 

villkor till hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska få företräde.  

Donabedian (1988) menar att i hälso- och sjukvårdens vårdkvalitetsarbete behövs tydliga mål där det 

anges vad som ska utvärderas och vilka metoder som ska användas och att dessa metoder mäter det som 

man avser att mäta. 

Övervakningssystem som innehåller indikationer för att mäta resultaten på olika nivåer i en organisation 

och rapporterar dessa är en framgångsfaktor i kvalitetsförbättringsprocessen. Informationen kan 

användas för att ge bättre service, oftast med fokus på kostnadseffektivitet. Exempel på detta är att vissa 

hälso- och sjukvårdssystem har ersättningssystem som syftar till att främja kostnadseffektiv vård av hög 

kvalitet (Suter, Oelke, Adair & Armitage, 2009).  

För att mäta och följa upp kvalitet inom en verksamhet användas olika typer av mått: 

 Strukturella mått handlar om vilka resurser man har till förfogande exempelvis antal barn per 

sjuksköterska på en barnavårdscentral (BVC), tjänstgöringsgrad och vårdtyngd. 

 Processmått handlar om hur verksamheten bedrivs utifrån det hälsoövervakningsprogram som 

erbjuds, vilken tillgänglighet som finns, vilket stöd som ges samt vad som erbjuds i föräldrastöd. 

Exempelvis antal hembesök under nyföddhetsperioden, erbjudande om screening för postnatal 

depression och deltagande i föräldragrupp. 

 Resultatrelaterade mått handlar om hur målen för verksamheten har uppnåtts. Exempelvis 

amningsfrekvens, andelen vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund, och antalet barn 

exponerade för tobaksrök (Magnusson, Wallby & Lucas, 2014). 

Ovanstående typer av mått kan användas vid jämförelse med liknande verksamheter lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt (Allmänna Barnhuset, 2005). 

 

 



7 

 

Kvalitetsregister 

Insamling av data är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten på en verksamhet (Raven, Hofman, 

Adegoke & van den Broek, 2011). I Sverige har vi en lång tradition av att föra individbaserade register 

och är idag bland de bästa länderna i världen på att föra nationella register. Det finns olika typer av 

register inom svensk hälso- och sjukvård (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013). 

Hälsodataregistret syftar till att analysera och rapportera data om hälsa och sociala förhållanden och 

därmed bidra till att förbättra hälso- och sjukvården. Registren använder personnummer som unik 

identifikator och är reglerade i lag vilket innebär att hälso- och sjukvården har uppgiftsskyldighet till 

dessa register (SFS 1998:543). Exempel på hälsodataregister är Cancerregistret, Patientregistret och 

Medicinska födelseregistret (Allmänna Barnhuset, 2005). 

Nationella kvalitetsregister drivs med syfte att utveckla kvaliteten i vården. Exempel på nationella 

kvalitetsregister är Diabetesregistret, Barncancerregistret och Nationellt kvalitetsregister för barn- och 

ungdomshabilitering. Deltagandet är frivilligt och hälso- och sjukvården är skyldig att informera 

patienten om vilka uppgifter som registreras. Alla nationella kvalitetsregister innehåller 

personnummerkopplade uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. Ett fullt utbyggt 

register har möjlighet att följa upp vad som åstadkoms i sjukvården för alla patienter i landet på det 

område registret omfattar. Man kan även följa upp vad enskilda landsting, sjukhus eller kliniker 

åstadkommer (SKL, 2013). 

Utvärdering och kvalitetssäkring av arbetet på BVC är grunden för att där kunna bedriva en god och 

säker vård. Insamlandet av data till lokala, regionala och nationella kvalitetsregister är en förutsättning 

för detta (Socialstyrelsen, 2012). I dagsläget finns inget nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård 

(BHV) i Sverige men det pågår ett förberedande arbete med att starta ett sådant (SKL, 2013). Det finns 

dock två regionala kvalitetsregister för barnhälsovård i Sverige, ett i Örebro län samt ett i Uppsala län. 

Båda registren inhämtar individdata från barnhälsovårdens verksamhet i respektive län.  

Insamling av data från ett regionalt kvalitetsregister för barnhälsovård ger data av god kvalité som kan 

användas för fortlöpande kvalitetsuppföljning (Wallby, 2012).  

 

Hälsa 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) stadgas i 2 c § att ”Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa”. Världshälsoorganisationen definition på hälsa lyder ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Vidare står att 

den åtnjutna och bästa uppnåeliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för varje människa utan 

åtskillnad av ras, religion, politisk övertygelse, ekonomisk eller social ställning (World Health 
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Organization [WHO], 1946). I Barnkonventionens artikel 24 står att ”Konventionsstaterna erkänner 

barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering”. Vidare ska 

konventionsstaterna säkerställa att föräldrar och barn får information om och har tillgång till 

undervisning om barnhälsovård och näringslära, fördelarna med amning, hygien och ren miljö och 

förebyggande av olycksfall(Förenta Nationerna [FN], 1989). 

En stor del av arbetet inom hälso- och sjukvården fokuseras på förändring av levnadsvanor. Orsaken till 

detta är att kunskapen om att sjukdomar går att förebygga, eller påverka med en ändrad livsstil, ökar 

(Holm Ivarsson, 2012). För att långsiktigt påverka livsstilen i hälsosam inriktning bör en kombination av 

lagar, rekommendationer och hälsoupplysningar användas (Naidoo & Wills, 2007).  

Promotion eller hälsofrämjande åtgärder syftar till att genom samhälliga insatser främja hälsan hos den 

generella populationen. Med prevention menas att minska risken för ohälsa. Vid universell prevention 

riktas insatser till alla i en viss population och syftar till att förebygga ohälsa innan det uppstår. Gränsen 

mellan promotion och universell prevention kan vara diffus. Med selektiv prevention menas att åtgärder 

för att förebygga ohälsa riktar sig till särskilda grupper eller sektorer i befolkningen med förhöjd risk på 

gruppnivå. Indikerad prevention inriktas mot enskilda familjer eller individer med förhöjd risk på 

individnivå. Gemensamt för selektiv och indikerad preventivt arbete är att barnet/familjens behov av 

stöd måste identifieras för att insatser ska kunna erbjudas. Faktorer som har inverkan på barnet och 

familjens hälsa benämns i det preventiva arbetet som risk och skyddsfaktorer (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

 

Risk och skyddsfaktorer 

Faktorer som på lång eller kort sikt utgör hot mot barns hälsa och utveckling kallas för riskfaktorer. 

Dessa riskfaktorer kan vara biologiska – till exempel exposition för bakterier, fysiska – till exempel 

magläge på sovande barn som ökar risken för plötslig spädbarnsdöd eller passiv rökning som ökar risken 

för bland annat luftvägsinfektioner. Sociala och psykologiska riskfaktorer identifieras på olika nivåer. 

Riskfaktorer som kan hänföras till barnet kan vara temperamentsavvikelser, bristande impulskontroll 

och ointresse för sociala kontakter. Exempel på föräldraanknutna riskfaktorer är missbruk, svår psykisk 

störning, kriminalitet och svårare utvecklingsstörning. Otrygg anknytning mellan det lilla barnet och 

vårdaren utgör en riskfaktor för barnets sociala utveckling, samt uppfostringsmetoder som kännetecknas 

av nyckfullhet, hot och våld. Till familjeanknutna riskfaktorer räknas konflikter mellan föräldrarna, 

skilsmässa, låg social status, arbetslöshet och fattigdom. Riskfaktorer kan även finnas i närmiljön i 
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förskolan eller på samhällsnivå i form av politiska uttryck i till exempel jämlikhetssträvan (Magnusson, 

Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

Skyddsfaktorer finns precis som riskfaktorer på alla nivåer och fungerar som en motvikt mot 

riskfaktorer. De kan identifieras som något förhållande eller någon egenskap hos barn, förälder, familj 

eller samhälle som ökar sannolikheten för att barnet ska utvecklas väl. Fler skyddsfaktorer ger bättre 

skydd (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Till exempel innebär amning att barnet får tillgång till 

skyddsfaktorer som finns i bröstmjölken. Hos barnet är faktorer som god begåvning och förmågan att 

använda den samt social kompetens viktiga faktorer. Trygga relationer till föräldrar, andra vuxna och till 

syskon fungerar också som skyddsfaktorer.  

I regel har förekomsten av en enstaka riskfaktor marginell betydelse för barnets utveckling. Men en 

anhopning av riskfaktorer, särskilt vid avsaknad av skyddsfaktorer, kan betyda att risken för allvarliga 

följder ökar markant (Magnusson et al., 2009). Barn i familjer med anhopning av flera riskfaktorer 

benämns ibland som sårbara barn.  

Sårbara barn är de barn som har en ökad risk att få sina möjligheter till utveckling begränsade. (Blair, 

Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013) Det kan vara barn i familjer som lever på försörjningsbidrag, 

barn till resurssvaga föräldrar, barn till unga eller ensamstående föräldrar/förälder eller barn i 

asylsökande familjer, invandrarfamiljer och gömda familjer är exempel på sårbara barn. 

Funktionshindrade, fosterhemsplacerade eller adopterade barn är andra exempel. De flesta av dessa barn 

far inte illa eller betraktas som sårbara. Dock är risken på gruppnivå förhöjd och marginalerna är mindre. 

För att identifiera familjens behov av stöd krävs att personalen inom barnhälsovården värderar det 

enskilda barnets risk- och skyddsfaktorer (Blar et al., 2013). 

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovård finns i någon form i de flesta länder, inte sällan endast som vaccinationsprogram mot 

vanliga infektionssjukdomar. I många fattiga länder är spädbarnsdödligheten mycket hög. Högst 

dödlighet har Sierra Leone. Där dog 2012 117 barn per 1000 levande födda. Svenska barn har i ett 

internationellt perspektiv en god hälsa (Corsi, Neuman, Finlay, & Subramanian, 2012). 

Spädbarnsdödligheten 2012 var i Sverige två per 1000 levandefödda (Unicef, 2014).  

Förenta Nationerna har utarbetat Millennium Development Goals, vilka ska vara uppnådda 2015. Ett av 

målen är att dödligheten före fem års ålder ska minska med två tredjedelar. Utvärdering visar att det i 

många länder har skett en minskning men att endast nio av 137 utvecklingsländer kommer att nå det 

uppsatta målet 2015 (Lozano et al., 2011). Trots detta ser man globalt en ökning av överlevnaden hos 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Corsi%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23148108
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Neuman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23148108
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Neuman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23148108
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Subramanian%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23148108
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barn under fem år. 1990 dog 90 barn per 1000 levande födda men 2012 var motsvarande siffra 48 per 

1000 levande födda (Unicef, 2014). 

Barnhälsovård skiljer sig åt i de industrialiserade länderna (Kuo et al., 2006). Om man väljer att mäta 

täckningsgraden som andelen mässlingsvaccinerade barn hade Sverige 97,4 procent täckning 2012 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Motsvarande siffra i Frankrike Storbritannien och Schweiz är under 90 

procent. Det är vanligt att hälsovården för barn är en uppgift för framför allt läkaren. I flera av de 

industrialiserade länderna finansieras hälsovården av privata eller nationella försäkringar (Kuo et al., 

2006). Heuvel et al. (2013) avsåg att i en studie belysa likheter och skillnader mellan fem olika länders 

socialförsäkringspolitik och relatera det till förskolebarnens hälsa. Resultat visade att förskolebarnen i 

det land som hade den mest utvecklade fördelningspolitiken, vilket var Sverige, hade den bästa hälsan.  

Barnhälsovården i de nordiska länderna liknar varandra mycket. I till exempel Danmark utövas den 

sjuksköterskebaserade barnhälsovården nästan helt via hembesök. En kommunanställd sjuksköterska gör 

cirka sju hembesök under barnets första levnadsår. Tillfällena för när hembesöken sker avgörs av 

familjens individuella behov. Från ett till fem års ålder genomförs hälsokontroller och vaccinationer av 

privatpraktiserande familjeläkare (Håkansson et al., 2006). 

 

Barnhälsovård i Sverige 

Barnhälsovården har historiskt sett varit en medicinsk verksamhet med sociala ambitioner. 

En State of the Art-konferens med titeln ”Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa” arrangerades 

1999. På konferensen föreslogs att fokus borde ändras från att upptäcka avvikelser till att arbeta 

utifrån ett hälsoperspektiv. Vidare att det var viktigt att mobilisera föräldrarnas resurser, stärka 

deras tilltro till den egna kompetensen och förmågan samt införa riktade insatser för att stödja barn 

och deras föräldrar i familjer i behov av utökat stöd. Andra viktiga utvecklingsområden var bland 

annat förstärkt hembesöksverksamhet, metoder för screening för postpartum depression samt 

utveckling av långsiktiga och stabila samarbetsformer med mödrahälsovård, förskola och 

socialtjänst (Medicinska Forskningsrådet, 1999).  

Socialstyrelsen (2013) menar att det finns behov av att utveckla riktade insatser till sårbara grupper 

och att dessa ska prioriteras inom barnhälsovårdsarbetet. En kartläggning visade att 

invandrarfamiljer och familjer med låg inkomst fick del av BVC’s resurser lika mycket som 

svenska familjer respektive medel- och höginkomsttagare. Det riktades således inga utökade 

insatser till dessa sårbara grupper (Wallby & Hjern, 2011).  
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Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt att 

tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. 

Målen uppnås genom att barnhälsovården: 

 Erbjuder insatser till alla barn och deras föräldrar – såsom att stödja och aktivera föräldrar i deras 

föräldraskap för att på så sätt skapa gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn. 

 Ger individuellt utformad hjälp till barn och deras föräldrar då ett barn löper högre risk att drabbas 

av ohälsa eller redan har nedsatt hälsa. 

 Erbjuder hälsoövervakning av alla barn. 

 Uppmärksammar förhållanden i barnets närmiljö (Socialstyrelsen, 2014). 

Barnhälsovård i Sverige är frivilligt och erbjuds kostnadsfritt till alla barn mellan noll och sex år och 

deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentraler (BVC) och arbetet leds av 

barnsjuksköterska eller distriktssköterska (Magnusson et al., 2009). I föreliggande uppsats kommer 

fortsättningsvis ”BVC-sjuksköterska” att användas synonymt med barnsjuksköterska/distriktssköterska. 

En BVC kan vara organiserad som en så kallad hel-BVC, på vilken BVC-sjuksköterskan enbart arbetar 

med barnhälsovård. På en del-BVC arbetar BVC-sjuksköterskan med barnhälsovård i kombination med 

till exempel arbetsuppgifter på en distriktssköterskemottagning (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 

2008). BVC har stort förtroende i befolkningen (Socialstyrelsen, 2014) och svenska mödrar är nöjda med 

den uppmärksamhet som deras spädbarn får på BVC (Örenstrand & Waldenström, 2005). 

Hälsoövervakning är ett arbetssätt för att regelbundet följa barnets hälsa och utveckling för att tidigt 

upptäcka hälso- eller utvecklingsavvikelser hos barnet (The American Academy of Pediatrics, 2006). 

Det sker utifrån ett universell, selektivt och indikerat barnhälsovårdsprogram. I det nuvarande 

universella basprogrammet är den huvudsakliga inriktningen att följa barnets tillväxt, utveckling och 

uppfödning men även att förebygga sjukdom. Det sker bland annat utifrån olika screening-moment för 

till exempel hörsel, syn, höftledsundersökning, psykomotorisk bedömning samt språk- och 

talbedömning. I programmet ingår kontakter med BVC-sjuksköterskan på mottagningen eller via 

hembesök, vaccinering mot ett antal sjukdomar, föräldragruppsverksamhet och läkarundersökningar. 

Programmet innebär att man har tätare kontakt under barnets första 12 månader för att sedan glesas ut till 

en träff per år (Magnusson et al., 2009). 

Föräldrastöd definierar regeringen som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 

emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk 
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(Statens offentliga utredningar [SOU], 2008). På BVC förmedlas föräldrastöd universellt eller selektivt, 

både individuellt och i grupp.  

Hembesök erbjuds till familjen efter hemkomsten från förlossningen/BB/barnkliniken eller i samband 

med adoption. Syftet med hembesöket är att sjuksköterskan i lugn och ro kan etablera en god kontakt 

med familjen. Familjen informeras om de tjänster som barnhälsovården kan ge. Under besöket finns det 

många saker att samtala om, till exempel information om förebyggande av plötslig spädbarnsdöd, 

effekter på barnet om föräldrarna röker och barnets kost (Magnusson et al., 2009).  

Hembesök till nyblivna föräldrar har många fördelar. Svenska nyblivna föräldrar tycker att de får en 

bättre kontakt med BVC-sjuksköterskan i hemmiljön än genom besök på mottagningen (Jansson, 

Sivberg, Larsson & Udén, 2002) samtidigt som BVC-sjuksköterskan får större förståelse för familjens 

situation (Jansson et al., 2002; Janson & Squires, 2004). Aurelius och Nordberg (1994) påvisade att 

BVC-sjuksköterskan redan vid hembesöket under barnets nyföddhetsperiod kan förutsäga kommande 

problem utifrån den sociala miljön som familjen befinner sig i.  

Hembesök till nyblivna föräldrar främjar samspelet mellan barnet och föräldrarna samt främjar barnets 

utveckling (Goyal, Teeters & Ammerman, 2013), samt stimulerar mammorna att helamma sina barn 

längre (Yonemoto, Dowswell, Nagai & Mori, 2013).  

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är en screening som syftar till att identifiera deprimerade 

mödrar. Perioden efter förlossningen skiljer sig inte mycket från andra tidpunkter när det gäller 

depression. Men det är en känslig tid då mamman knyter an till sitt barn och samspelet mellan barn och 

förälder är mycket viktigt Genom ett screeningformulär kan deprimerade mödrarna identifieras (Cox, 

Holden & Sagovsky, 1987).  

Föräldragrupper är en form av föräldrastöd som bedrivs utifrån lokalt eller regionalt utarbetade program 

som tar upp olika teman med anknytning till barn och föräldrar . Syftet med grupperna är att ge 

hälsoinformation samt att skapa möjligheter för föräldrarna att knyta kontakter med andra 

småbarnsföräldrar där de kan diskutera och delge varandra sina egna erfarenheter (SOU, 2008).  

Deltagandet i föräldragrupper är relativt lågt, cirka 50 procent av förstabarnsföräldrar deltar, och andelen 

flergångsföräldrar deltar i ännu lägre utsträckning. Flera kartläggningar visar att fädernas medverkan i 

föräldragrupper är lågt (Wallby, 2012). Deltagandet i föräldragrupper är lägre för utlandsfödda 

förstagångsmödrar samt mödrar med låg utbildning (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2006), och för 

mödrar med invandrarbakgrund från fattiga länder (Fabian, Rådestad, Rodriguez & Waldenström, 2008). 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Janson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15513584
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Squires%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15513584
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Yonemoto%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23881661
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Dowswell%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23881661
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Nagai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23881661
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Fabian%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18673360
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=R%C3%A5destad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18673360
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=R%C3%A5destad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18673360
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Waldenstr%C3%B6m%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18673360
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Barnhälsovård i Uppsala län 

I Uppsala län erbjuder man universell barnhälsovård enligt ett basprogram, se tabell 1 (Uppsala läns 

landsting, 2013). Beskrivning av programmets innehåll finns i barnhälsovårdens metodbok 

(Rikshandboken- Barnhälsovård, 2014). 

Tabell 1 Basprogram för barnhälsovård i Uppsala län  

Ålder Kontaktperson Kontaktform Program 

1-2veckor. Sjuksköterska Hembesök  

6-10 veckor.  Läkare, sjuksköterska Mottagning Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning. 

3 månader Sjuksköterska  Mottagning DTP-Polio-Hib 1, Pneumokock 1. 

4-5 månader  Sjuksköterska  Mottagning  

5-6 månader Läkare, sjuksköterska Mottagning Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning 

DTP-Polio-Hib 2,Pneumokock 2. 

10 månader Sjuksköterska 

 

Gärna hembesök 

Mottagning 

Bedömning av hörsel, kontakt  

samt utvecklingsbedömning. 

12 månader   Läkare, sjuksköterska Mottagning Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning. 

DTP-Polio-Hib 3, Pneumokock 3 

18 mån Sjuksköterska  Mottagning Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning. 

MPR. 

3 år Sjuksköterska Mottagning Utvecklingsbedömning, språkbedömning. 

4 år Sjuksköterska Mottagning Utvecklingsbedömning, hörsel- syn- och 

språkbedömning. 

5 år Sjuksköterska Mottagning Hälsoundersökning, uppföljning, epikris inför 

överföring till skolhälsovård. DTP-Polio 4. 
Vaccination: D= Difteri, T= Tetanus, P= Pertussis, HIB= Haemofilus Influenzae typ B, MPR= Mässling, Påssjuka, 

Röda hund 

 

I Uppsala län finns 45 barnavårdscentraler. Cirka en tredjedel av dessa drivs i privat regi och övriga 

i offentlig regi. Organisatoriskt tillhör BVC oftast en vårdcentral och flertalet av 

barnavårdscentralerna i länet är organiserade som del-BVC. I länet finns BVC både i stadsmiljö och 

i tätort/landsbygdsmiljöer. Under de senaste tio åren har antalet barn i Uppsala län ökat för varje 

kalenderår. 2013-12-31 hade länet knappt 29 000 folkbokförda barn i åldern mellan noll och sex år, 

se tabell 2 (Magnusson et al., 2014). 

Utifrån barnhälsovårdens huvudmål har man i Uppsala län konkretiserat dessa mål i följande delmål:  

 Genomföra differentierad hälsoövervakning för barn. 

 Minska väsentliga hälsoproblem. 

 Ge behovsanpassad service, stöd och råd samt att uppmärksamma och förebygga risker i närmiljö 

och samhälle.  

Dessa delmål kvalitetssäkras genom ett antal mycket konkreta mål, till exempel att andelen övervakade 

0-åringar ska vara 99 %, att andelen hel- och delammade barn vid fyra månaders ålder ska vara minst 87 

%, att andelen hembesök inom 30 dagar efter barnets födelse ska vara minst 85 %. För att utvärdera 
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verksamheten utifrån målen samlas varje år individbaserade data in på varje BVC i informations- och 

statistiksystemet Basta. (Magnusson et al., 2014).  

 

Tabell 2. Barnantal per år och åldersgrupp (0-6 år). 

Redovisningsår Åldersgrupp 

 0 1 2 3 4 5 6 Totalt 

2004 3626 3520 3471 3391 3269 3198 3304 23779 

2005 3488 3694 3542 3475 3391 3264 3183 24037 

2006 3631 3547 3680 3552 3472 3383 3278 24543 

2007 3804 3860 3676 3877 3707 3635 3554 26113 

2008 4056 3904 3922 3712 3910 3757 3662 26923 

2009 3947 4190 3971 3968 3786 3942 3801 27605 

2010 4121 4060 4199 3988 3982 3792 3953 28095 

2011 3968 4222 4096 4198 4039 3993 3808 28234 

2012 4097 4074 4241 4139 4231 4043 4000 28825 

2013 3943 4189 4085 4288 4150 4246 4061 28962 

 

I Uppsala län råder fritt vårdval vilket innebär att föräldrarna kan lista sitt barn på den BVC de önskar. 

Barnmorskan uppmanar de blivande föräldrarna att välja BVC till det väntade barnet. Barnmorskan 

noterar det så kallade förvalet i journalsystemet Cosmic samt i listningssystemet Huldra. När barnet är 

fött omvandlas förvalet till en aktiv listning. Dagen efter födelsen kan vald BVC se att barnet är listat på 

mottagningen. Det ingår i BVC-sjuksköterskans arbetsuppgifter att regelbundet kontrollera i Huldra om 

nya barn har listats på mottagningen (Regelboken, Uppsala läns landsting, 2013).  

Personal på Barnhälsovårdens läns avdelning ansvarar för att lista barn som av någon anledning inte har 

blivit listade på någon BVC. Det sker vid tre dagars ålder. Listningen på BVC sker då utifrån 

närhetsprincipen, det vill säga den BVC som ligger geografiskt närmast barnets folkbokföringsadress 

(Regelboken, Uppsala läns landsting, 2013).  

BVC-sjuksköterskan ska snarast möjligt kontakta familjen och erbjuda hembesök, alternativt tid på 

mottagningen. Hembesök till familjer med nyfödda barn ska erbjudas till alla. Familjen erbjuds en tid 

när båda föräldrarna är hemma. Om en sådan tid inte finns inom ett par dagar kan den första kontakten 

ske på BVC och hembesök kan ske vid ett annat tillfälle inom barnets första levnadsmånad 

(Rikshandboken–Barnhälsovård, 2014). 

För barn som flyttar in i Uppsala län kontaktas vårdnadshavaren av Husläkarkansliet för listning på 

önskad BVC. När barnet är listat ser aktuell BVC uppgifter om detta i listningssystemet Huldra. BVC 

kontaktar föräldrarna brevledes eller via telefonsamtal för att erbjuda barnhälsovård. Vårdnadshavare 
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kan välja att byta BVC, vårdnadshavaren kontaktar då Husläkarkansliet för omlistning av BVC 

(Regelboken, Uppsala läns landsting, 2013). 

När ett barn uteblir till avtalat besök ska BVC-sjuksköterska försöka få tag i familjen via telefon och 

fråga varför de inte kom samt erbjuda en ny tid. Om man trots flera försök inte kommer i kontakt med 

familjen finns rutiner för hur man brevledes kan uppmana vårdnadshavare att kontakta BVC. Nästa steg 

för att försöka komma i kontakt är genom hembesök. Om man trots detta inte får kontakt med familjen 

bör BVC-sjuksköterskan, beroende på omständigheterna i den aktuella situationen, på andra sätt försöka 

få information om barnet/familjen. Till exempel om det är ett nyfött barn kan barnmorskan bidra med 

information, kanske går familjen på öppna förskolan. För ett nyinflyttat barn kanske den tidigare 

mottagningen kan lämna information. Om man ändå inte får kontakt med familjen får man ta ställning 

till om det finns anledning att göra en orosanmälan till Socialtjänsten (Rikshandboken- Barnhälsovård, 

2014). 

 

Kvalitetssäkring av barnhälsovården i Uppsala län 

I Uppsala län finns ett regionalt kvalitetsregister, Barnhälsovårdens statistik- och informationsdatabas 

(Basta). Basta är kopplat till folkbokföringsregistret och samlar in data på individnivå från 

barnhälsovårdens verksamhet (Wallby, 2012). I en manual beskrivs hur registreringen i Basta sker 

(Barnhälsovården i Uppsala län, 2013). I Basta registrerar BVC-sjuksköterskan alla kontakter familjen 

har med BVC. Uppgifter som registreras är besök på BVC, besök i hemmet, telefonsamtal, besök i 

föräldragrupp, vaccinationer, utfall på nyckelålderskontroller, remisser, barnsjukdomar, långvariga 

hälsoproblem, paritet (första eller inte förstabarn), tillväxt, dag för hemgång från BB, tillväxt, amning 

samt uppgift om mors respektive fars rökning. Data matas in i Basta i samband med att BVC har kontakt 

med barnet/familjen. För barn som flyttar in i Uppsala län registrerar BVC-sjuksköterskan historisk data 

för vaccinationer, rökning, tillväxt och amning. För barn som flyttar från Uppsala län avbryts 

datainsamlingen.  

För att förklara det externa bortfallet registrerar BVC-sjuksköterskan i en särskild variabel att man inte 

har haft någon kontakt med barnet/familjen under året. Det kan röra sig om barn som är folkbokfört i 

Uppsala län men som bor i annat län eller i annat land. Det kan även vara familjer som av olika 

anledningar tackar nej till att delta i BVC-verksamheten. För en del barn saknas dock även denna 

förklarande uppgift om anledningen till bortfallet(Wallby, 2012).  

Dataprogrammet har påminnelsesystem och valideringskontroller för att uppgifterna som matas in ska 

vara så sanningsenliga som möjligt. Basta uppdateras var 14:e dag mot folkbokföringsregistret. 
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Barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala län inhämtar regelbundet statistik från länets 

barnavårdcentraler.  

Uppgifter som samlas in via Basta har flera syften. Vissa data är tvingande för alla landsting; till 

Socialstyrelsen lämnas uppgifter om amning och föräldrarnas tobaksrökning och till 

Folkhälsomyndigheten rapporteras vaccinationstäckningen. Via Basta kan man följa hälsoläget på BVC-

nivå och även använda data för kvalitetsuppföljning vid uppföljning av avtal som landstinget har tecknat 

med BVC-verksamheter i Uppsala län. 2011 genomfördes en valideringsstudie där man jämförde data i 

Basta med journaldata. Resultatet visade på en hög samstämmighet (Wallby, 2012). 

 

Teoretisk referensram 

Plan-Do-Study-Act (PDSA)-modellen utvecklades efter andra världskriget av statistikern W.E Deming. 

Modellen utvecklades främst inom industrin i USA och Japan. PDSA-modellen består av fyra faser som 

tillsammans bildar ett cykliskt förlopp.  

Planering (plan): I den första fasen identifieras och kartläggs ett förbättringsområde. Det är viktigt att 

fastställa grundorsaken till problemet. Beslutet om vad som ska förbättras ska baseras på fakta som 

inhämtas i systematiska kartläggningar, till exempel genom datainsamling. Genom att utarbeta mål och 

riktlinjer påbörjas förberedelser av mätbara åtgärder.  

Göra (do): I den anda fasen utför man de åtgärder som framkommit som grundorsaker till problemet.  

Testet utförs med fördel i liten skala. En arbetsgrupp bestående av personer med relevant bakgrund och 

kompetens ansvarar för att åtgärderna genomförs. Information och utbildning av berörda parter har en 

central betydelse.  

Studera (study): I den tredje fasen utvärderas de nya åtgärder som har vidtagits för att se om de har lett 

till avsedd förbättring. Även i den här fasen är datainsamling ett viktigt hjälpmedel. När man är 

övertygad om att åtgärden har lett till en förbättring av kvalitetsnivån ska den nya bättre nivån 

bibehållas.  

Lära (Act): I den fjärde fasen gäller det att ta lärdom av det förbättringsarbete som har skett för att 

undvika att samma problem uppstår igen. Om åtgärderna var lyckade ska den nya och förbättrade nivån 

permanentas och förbättringen ska spridas i organisationen. Om inte en förbättring har skett ska 

lärdomen om detta medtagas in i ett nytt förbättringshjul (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Idag anses PDSA-modellen vara grunden i kvalitetsförbättringsarbetet och den används både inom 

privata och offentliga verksamheter. Modellen är idag ett hjälpmedel för lärandestyrt utveckling av en 

verksamhet och finns i många former, men med ett antal viktiga hörnstenar gemensamt: 
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• Flexibilitet runt testerna av förändringsidéerna så att de passar den egna verksamheten. 

• Förändringar som bygger på egna idéer eller ett antal övergripande förändringsidéer 

 som erfarenhetsmässigt verkligen fungerar. 

• Flertalet småskaliga tester för att låta förändringarna växa in i det befintliga systemet. 

• Effektivt uppföljningssystem anpassat för lärande. 

• Regelbundet samarbete med andra för att utbyta erfarenheter (Bergman & Klefsjö, 

• 2010). 

 

Problemformulering 

Alla barn har rätt att få tillgång till barnhälsovård enligt Förenta Nationernas konvention om barns 

rättigheter (1989). Täckningsgraden är därför en viktig kvalitetsindikator på verksamheten. En nationell 

kartläggning visade att den lokala verksamhetsstatistiken kan förbättras inom barnhälsovården 

(Socialstyrelsen, 2011). Det externa bortfallet ska vara så lågt som möjligt och analyser av det externa 

bortfallet är därför av central betydelse. Wallby (2012) har i tidigare årsredovisningar visat att det i varje 

årskull alltid finns ett antal barn som saknar registrering i Basta. Orsak till varför registrering saknas har 

aldrig kartlagts systematiskt.  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att kartlägga det externa bortfallet, det vill säga varför vissa barn 

saknade registrering i Barnhälsovårdens statistik och informationsdatabas (Basta).  

 

Frågeställningar 

1. Vilka åtgärder har BVC sjuksköterskan vidtagit för att komma i kontakt med barnet/familjen? 

2. Vad är orsaken/orsakerna, enligt aktuell BVC-sjuksköterska, att barnet saknar registrering i Basta? 

3. Hur fördelar sig bortfallspopulationen geografiskt, organisatoriskt och över födelsemånad? 

4. Har den geografiska och organisatoriska tillhörigheten samt födelsetid på året betydelse för i vilken 

utsträckning som data saknas i Basta? 

 

METOD 

Design 

Designen på föreliggande studie är en icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie som deskriptivt 

beskriver det externa bortfallet i Basta. 
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Med en icke experimentell design menas att man utför en observation utan att forskaren påverka det 

material som samlas in. Kvantitativ tvärsnittsstudie innebär att man beskriver variabler i ett urval vid ett 

mättillfälle. Med deskriptiv design menas att man beskriver och dokumenterar olika aspekter av en 

situation som inträffar(Polit & Beck, 2008).  

 

Urval  

Som framgår av figur 1 skedde urvalsprocessen utifrån en urvalsram bestående av alla barn mellan noll 

och sex år som 2013-12-31 var folkbokförda i Uppsala län och förtecknade i Basta.  

Urvalet var barn födda 2012 (n=88) och 2013 (n=189) som saknar data för redovisningsår 2013.  

Inklusionskriteriet var att barnet ingick i det externa bortfallet i Basta. Det vill säga barnet saknade data i 

Basta under kalenderår 2013 samt barnet som hade en bortfallsförklaring till varför data saknades i 

Basta. Barn som inte ingick i det externa bortfallet i Basta exkluderades. Undersökningspopulationen 

bestod av totalt 277 barn. 

 

Figur 1. Antalet barn i urvalsprocessen. 
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Datainsamlingsmetod  

Enligt Polit och Beck (2008) bör en mening eller en fras för varje svarsalternativ nästan alltid vara 

tillräckligt för att uttrycka ett koncept. Det är viktigt att frågeformulärets layout utformas på ett tydligt 

och logiskt sätt för respondenten. Risken är annars stor att respondenten kan missuppfatta intentionen 

med frågorna. 

Ett frågeformulär utarbetades tillsammans med vårdutvecklare och överläkare på Barnhälsovårdens 

länsavdelning i Uppsala län. Formuläret bestod av tre frågor där två av frågorna var huvudfrågor. 

Huvudfrågorna i frågeformuläret var vilka åtgärder som hade vidtagits för att komma i kontakt med 

barnet/familjen samt vad orsaken var till att det saknades data i Basta. Dessa frågor hade flera fasta 

svarsalternativ i form av påståenden. Respondenten markerade med ett kryss i rutan framför det 

svarsalternativ som passade bäst. Respondenten kunde även skriva svar i löpande text ifall inget av de 

fasta svarsalternativen passade, se bilaga 1.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att få genomföra studien inhämtades från primärvårdsdirektören i Uppsala län, se bilaga 2 samt 

från verksamhetscheferna på de privata vårdcentralerna, se bilaga 3. 

I Basta kunde barn, födda 2012 och 2013, som saknade registrering i Basta samt de som hade en 

bortfallsförklaring under kalenderår 2013 identifierades. För varje barn skickades ett frågeformulär 

tillsammans med ett följebrev, se bilaga 4, per post till den BVC-mottagning där barnet var listat den 31 

december 2013 och aktuell BVC-sjuksköterska uppmanades att besvara frågeformuläret. Syftet med 

undersökningen beskrevs i följebrevet. Sjuksköterskan uppmanades att snarast, senast inom en vecka, 

återsända besvarade frågeformulär till Barnhälsovårdens länsavdelning i det medföljande adresserade 

och frankerade svarskuvertet. Innan frågeformuläret skickades ut publicerades en kortfattad information 

i Barnhälsovårdens informationstidning ”Månadsbladet”, om att ett kvalitetssäkringsarbete skulle 

komma att genomföras gällande barn födda 2012 och 2013 som saknade registrering om kontakt med 

BVC i Basta under kalenderår 2013.  

Påminnelse skickades via e-post till de BVC-mottagningar som inte hade besvarat och återsänt 

frågeformuläret efter en vecka. I de fall BVC-sjuksköterskan önskade nya frågeformulär skickades dessa 

per post till aktuell BVC. De mottagningar som trots påminnelse inte besvarade frågeformulären 

kontaktades efter ytterligare två veckor via telefon för att efterhöra om det fanns oklarheter i hur 

frågeformuläret skulle besvaras. Dessa mottagningar erbjöds besök för att få hjälp med att besvara 
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frågeformuläret. Inga mottagningsbesök gjordes men några BVC-sjuksköterskor önskade att besvara 

frågeformuläret i form av en telefonintervju, vilket då gjordes.  

I de fall frågeformuläret var ofullständigt ifyllt kontaktades den aktuella mottagningen i efterhand via 

telefon för komplettering av svaren. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie är ett kvalitetssäkringsarbete som ryms inom ramen för barnhälsovårdens normala 

verksamhet.  

Deltagande i hälsodataregister är obligatoriskt för individer i och med att verksamheter inom hälso- och 

sjukvården är skyldig att lämna uppgifter till olika hälsodataregister (SFS 1998:543). I Uppsala län 

lagras data från barnhälsovårdsjournalen i databasen Basta som inte är ett hälsodataregister. Föräldrarna 

kan därför neka till att dessa data lagras. En person ska informeras om vilka uppgifter om denne som 

lagras i ett register (Codex, 2014; SFS 2008:355). När en familj träffar BVC första gången överlämnas 

en skriftlig information där det framgår att vissa uppgifter i barnets hälsojournal lagras i ett regionalt 

dataregister. Familjen informeras vidare om hur de ska göra ifall de inte vill att information ska lagras.  

All data bearbetades avidentifierat och i resultatsammanställningen presenterades data så att enskilda 

individer inte kunde identifieras. Allt forskningsmaterial förvarades i låsta dokumentskåp på 

Barnhälsovårdens länsavdelning samt i landstingets datorer som kräver inloggning med lösenord enligt 

arbetsgivarens föreskrifter. 

Ansträngningar gjordes för att skapa ett kortfattat frågeformulär för att så lite som möjligt belasta BVC-

sjuksköterskans arbetstid. Tidsåtgången för att besvara ett frågeformulär beräknades till cirka fem 

minuter 

 

Databearbetning och analys 

Data från frågeformuläret kodades och matades in för analys i dataprogrammet SPSS Statistics 

(Statistical Package for the Social science). En genomgång av all data gjordes för att säkerställa att 

kodningen utförts på rätt sätt. Demografiska variabler, det vill säga hel respektive del-BVC, stad 

respektive landsbygd/tätorts BVC och födelsetid på året från Basta kopplades ihop med 

undersökningsmaterialet.  

Under bearbetningen av frågeformulärets tredje fråga, ”Vad är orsaken till att det saknas data i Basta för 

år 2013”, skapades tre nya kategorier utifrån svaren på påståendet ”Annat, vad”  
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De nya kategorierna var ”Inneliggande på sjukhus 2013”, ”Får ej kontakt med familjen trots försök” och 

”Övrigt”.  

I Basta särskiljs två typer av bortfall, se figur 1. Dels de som saknar data utan bortfallsförklaring, dels de 

som saknar data men har en bortfallsförklaring noterad. De kategorier av bortfallsförklaringar som 

BVC-sjuksköterskan kan välja är dock få och mycket generella vilket gör det svårt att för denna studies 

syften särskilja dessa grupper. I analysen har därför de båda grupperna slagits samman. 

När svar grupperas i kategorier som är oberoende av varandra innebär det att data analyseras med 

beskrivande statistik på nominalskalanivå (Polit & Beck, 2008).  

Frågeställningarna ett till tre besvarades deskriptivt. Frågeställning ett besvarades med hjälp av 

frågeformulärets andra fråga och presenterades i löpande text och i tabell. Frågeställning två besvarades 

av frågeformulärets tredje fråga och presenterades i löpande text och i tabell. Frågeställning tre och fyra 

besvarades av frågeformulärets första fråga samt genom information i Basta om barnets födelsemånad 

och vilken BVC barnet tillhörde. Frågeställning tre och presenterades i löpande text och i tabell med 

antal och andel procent av de olika svarsalternativen. Frågeställning fyra analyseras med hjälp av 

logistisk regressionsanalys.  

Logistisk regression används när man analysera flera oberoende variablers betydelse för utfallsvariabeln 

(Polit & Beck, 2008). I detta fall analyserades betydelsen av BVC:s geografiska placering, stad eller 

tätort/landsbygd, respektive BVC:s organisatoriska form, hel- eller del-BVC, för det externa bortfallets 

storlek. Regressionen utfördes i två modeller. I modell ett analyserades de enskilda variablernas 

betydelse var för sig. I modell två studerades de båda variablernas betydelse för utfallet då variablerna 

inbördes kontrollerades för varandra. Denna kontroll innebär att vid analysen av den geografiska 

placeringen tog modellen hänsyn till att antalet hel- respektive del-BVC varierar mellan stad och 

tätort/landsbygd. Det omvända gäller för analysen av betydelsen av hel- respektive del-BVC. 

 

RESULTAT 

Svarsfrekvensen i undersökningen var 100 %. Det var 2,1 % av alla barn födda 2012, 4,8 % av alla barn 

födda 2013 och totalt 3,4 % av alla barn födda 2012 och 2013, folkbokförda i Uppsala län 2013-12-31  

som saknade registrering i Basta kalenderår 2013. 

 

Åtgärder som BVC sjuksköterskan hade vidtagit för att komma i kontakt med barnet/familjen.   

Den vanligaste åtgärden som BVC-sjuksköterskan vidtog för att komma i kontakt med familjen var via 

telefon. I knappt hälften av fallen hade BVC-sjuksköterskan inte vidtagit någon åtgärd för att komma i 
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kontakt med familjen, se tabell 3. För barn födda 2012 och 2013 där BVC-sjuksköterskan; använde 

telefon som åtgärd för att komma i kontakt med familjen ringdes minst ett och max tio samtal, gjorde 

hembesök för att få kontakt med familjen gjordes minst ett och max två hembesök, skickade brev till 

familjen för att få kontakt skickades minst ett och max fyra brev. 

 

 

 

I de fall BVC-sjuksköterskan angav telefonsamtal som åtgärd för att komma i kontakt medfamiljen 

ringdes i medeltal 1,9 samtal till familjen. 

 

Orsaken/orsakerna, enligt aktuell BVC-sjuksköterska att barnet saknade registrering om kontakt 

med BVC i Basta. 

Den vanligaste orsaken till att man inte hade registrerat någon kontakt i Basta var att man inte hade 

hunnit eftersom barnet var nyfött i slutet av 2013, se tabell 4. Resultatet visade att det var tolv barn som 

BVC-sjuksköterskan inte hade vetskap om. Det var nio barn som BVC-sjuksköterskan inte hade fått 

kontakt med trots försök. Två familjer hade tackat nej till BVC. 

För de 26 barn som under hela 2013 hade befunnit sig utomlands visade resultatet att för en familj var 

orsaken studier/arbete eller liknande. För fyra familjer var det en annan orsak och i 21 fall var orsaken 

okänd.  

 

 

 

 

 

Tabell 3. Åtgärder som hade vidtagits för att komma i kontakt med barnet/familjen 
1. 

Anta och 

procentuella andelar.   

 2012 (n=88)   2013 (n=189)   totalt (n=277) 

  n % M   n % M   n % M 

Telefon 26 29,5 1,9  55 29,1 1,9  81 29,2 1,9 

Hembesök 6 6,8 1,0  13 6,9 1,1  19 6,9 1,1 

Brev 21 23,9 1,4  14 7,4 1,1  35 12,6 1,3 

Annat 
2
 21 23,9   13 6,9   34 12,3  

Pratat med släkting/granne eller liknande 1 1,1   7 3,7   8 2,9  

Ingen åtgärd har vidtagits 26 29,5     108 57,1     134 48,3   

1) Respondenten kan vidta en eller flera åtgärder.         

2) Träffat patienten på mottagningen, e-post, anmäld till socialtjänsten.       
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Geografiskt och organisatorisk fördelning samt fördelning av födelsemånad. 

Det var 47 barn (17 %) som var födda under sommarmånaderna. Det var fler barn som tillhörde en 

stads-BVC jämfört med landsbygd/tätorts-BVC och det var fler barn som tillhörde en hel-BVC jämfört 

med del-BVC, se tabell 5. 

Tabell 5. Studiepopulationens fördelning på födelseår, födelsetid på 

året samt geografisk och organisatorisk BVC-tillhörighet (n=277). 

Antal och procentuella andelar. 

  n % 

Födelseår     

2012 88 31,8 

2013 189 68,2 

   

Födelsetid på året   

Födda juni, juli, augusti 47 17 

Födda övriga månader 230 83 

   

Födda 16-31 december 2013 
1
 109 39,4 

   

Geografisk tillhörighet 

Stad 215 77,6 

Landsbygd/tätort 62 22,4 

   

Organisatorisk tillhörighet 

Hel-BVC 198 71,5 

Del-BVC 79 28,5 
1) 

Särredovisas eftersom BVC har haft kort tid på sig att registrera dessa barn i 

Basta 

Tabell 4. Orsaker till varför data saknades i Basta 2013. Anta och procentuella andelar. 

 

2012 

(n=88)  

2013 

(n=189)  

totalt 

(n=277) 

  n %   n %   n % 

Ej hunnit kontakta eftersom barnet var nyfött i slutet av 2013 0 0  82 43,4  82 29,6 

Har glömt att registrera kontakt i Basta 27 30,7  42 22,2  69 24,9 

Barnet har under hela 2013 tillhört en BVC i annat län 23 26,1  19 10,1  42 15,2 

Barnet/familjen har under hela 2013 befunnit sig utomlands 16 18,2  10 5,3  26 9,4 

Ej hunnit kontakta eftersom barnet var nyinflyttat/nyligen  

8 9,1  5 2,6  13 4,7 listat i slutet av 2013 

Inneliggande på sjukhus 2013 0 0  12 6,4  12 4,3 

Inte medveten om att barnet är lista på min BVC 7 8,0  5 2,6  12 4,3 

Övrigt 
1
 3 3,4  7 3,7  10 3,6 

Får ej kontakt med familjen trots försök 4 4,5  5 2,6  9 3,3 

Familjen har tackat nej till BVC 0 0  2 1,1  2 0,7 

Barnet har varit fosterhemsplacerat utanför länet hela 2013 0 0   0 0   0 0 

Totalt 88 100   189 100   277 100 

1)
avliden, olistad i Huldra, kontaktförsök som ej kan registreras i Basta, skyddad identitet  
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Betydelsen av geografisk och organisatorisk tillhörigheten samt födelsetid på året för i vilken 

utsträckning data saknades i Basta 

Som framgår av tabell 6 fanns ingen skillnad mellan hel-BVC och del-BVC samt mellan stads-BVC och 

tätort/landsbygds-BVC när det gällde i vilken utsträckning som data saknades i Basta. Det fanns heller 

ingen skillnad i födelsetid på året för i vilken utsträckning data saknades i Basta. 

Tabell 6. Demografiska faktorers betydelse för avsaknad av data registrerad i Basta. Barn födda 2012 

och 2013, folkbokförda i Uppsala län 31/12 2013. n=8132. Antal, konfidensintervall och oddskvot 

 Totalt Saknar data  Modell 1 
1
  Modell 2 

2
 

  n %   OR 95 % CI   OR 95 % CI 

Stad 5902 3,6%  1,00   1,00  

Tätort/landsbygd 2230 2,8%  0,76 0,57-1,01  0,77 0,56-1,05 

         

Hel-BVC 5588 3,5%  1,00   1,00  

Del-BVC 2544 3,1%  0,87 0,67-1,14  0,97 0,73-1,30 

         

Född höst, vinter, vår 
3
 5872 2,1%  1,00     

Född juni-augusti 2137 2,2%   1,07 0,76-1,50   - - 
1) Demografiska faktorer är analyserade var för sig.       
2) De demografiska faktorerna hel/del-BVC respektive stad/tätort, landsbygd är inbördes justerade för varandra. 
3) Barn födda 16-31 december 2013 exkluderade. n=123. 

    

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Kartläggningen visade att för 23 (8,3 %) barn var det oklart om de hade kontakt med BVC. För 12 av 

dessa gällde att BVC-sjuksköterskan inte var medveten om att barnet var listat på aktuell BVC. 

För 69 (24,9 %) barn hade BVC-sjuksköterskan glömt att registrera kontakt i Basta.  

Resultatet visade inga statistiskt säkerställt samband mellan geografisk tillhörighet, organisatorisk 

tillhörighet eller födelsetid på året och i vilken utsträckning som data saknades i Basta. 

 

Resultatdiskussion 

Det externa bortfallet 

Resultatet pekar på olika typer av externt bortfall, vilka kan delas in i grupper beroende på orsak till 

bortfallet. Det kvalitetssäkringsmässiga bortfallet, det vill säga de som saknar data samt de som har en 

bortfallsförklaring, alltså population i föreliggande studie. Det statistiska bortfallet, det vill säga de som 

helt saknar data i Basta samt det verksamhetsmässiga bortfallet, det vill säga de tolv barnen som BVC 

inte hade vetskap om trots att de var listade på aktuell BVC.  
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I föreliggande studie definierades det externa bortfallet som barn för vilka det saknades registrering i 

Basta samt de barn som hade en bortfallsförklaring. Det kan tyckas att barnen med bortfallsförklaring 

inte skulle inkluderas i det externa bortfallet eftersom BVC-sjuksköterskan hade angett en orsak till 

varför barnet inte gick på BVC och att man därmed hade tagit ställning till, och hade kontroll på dessa 

barn. Ur kvalitetssäkringssynpunkt var det dock viktigt att även den gruppen ingick i kartläggningen 

eftersom bortfallsförklaringen gav bristfällig information om. hur mycket BVC-sjuksköterskan visste om 

barnen samt i vilken utsträckning som kontakt hade tagits med familjen 

Antalet barn födda 2013 som saknade registrering i Basta var betydligt fler än barn födda 2012. Orsaken 

till det var att BVC-sjuksköterskan inte hade hunnit kontakta barnen som var födda i slutet av 2013, det 

vill säga strax innan föreliggande studie genomfördes. Om man exkluderar barnen som var födda i slutet 

av 2013 blir det externa bortfallet mer jämt fördelade mellan barn födda 2012 och 2013. 

 

Åtgärder 

För 134 barn (48,3%) hade BVC-sjuksköterskan i frågeformuläret angett att ingen åtgärd hade vidtagits 

för att få kontakt med barnet/familjen. I den gruppen fanns bland annat barn för vilka BVC-

sjuksköterskan hade uppgett att de hade befunnit sig utomlands eller tillhört en BVC i annat län 2013. 

Eftersom BVC-sjuksköterskan angav ovanstående information som förklaring till att inga åtgärder hade 

vidtagits för att komma i kontakt med barnet/familjen kan man fundera på om BVC-sjuksköterskan ändå 

hade vidtagit åtgärder men i frågeformuläret noterat att ingen åtgärd hade vidtagits.  

För andra barn är det naturligt att ingen åtgärd hade vidtagits. Tillexempel i de fall där BVC-

sjuksköterskan hade angett att man inte hade hunnit kontakta familjen på grund av födda eller nylistade 

sent 2013.  

Åtgärder som BVC-sjuksköterskan hade vidtagit för att komma i kontakt med familjen var många.  

Resultatet visade på stora skillnader i hur många åtgärder man hade vidtagit för att nå familjen. I några 

fall hade BVC-sjuksköterskan vidtagit få åtgärder för att komma i kontakt med familjen. I andra fall 

hade BVC-sjuksköterskan försökt komma i kontakt med familjen genom att ringa många gånger, skicka 

flera brev och besökt barnets folkbokföringsadress. En orsak till att det var stora skillnader mellan hur 

många åtgärder som hade vidtagits var att när BVC-sjuksköterskan hade fått kontakt med familjen så 

vidtogs inte fler åtgärder. En annan orsak kan vara barnets ålder. För ett nylistat barn som har passerat 

18 månaders ålder kan det anses rimligt att BVC-sjuksköterskan ”endast” hade skickat ett brev till 

familjen eftersom nästa kontakt med BVC efter 18-månaderskontrollen är vid tre års ålder enligt 

basprogrammet. I fallen där BVC-sjuksköterskan hade vidtagit många åtgärder för att komma i kontakt 
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med barnet var det främst till de nyfödda och där BVC-sjuksköterskan inte hade fått kontakt med 

familjen via telefon.  

 

Orsaker 

När BVC-sjuksköterskan har kontakt med familjen finns möjlighet att värdera barnets risk och 

skyddsfaktorer. Weitoft och medarbetare (2003) menar att sårbara barn löper en stor risk för negativa 

hälsoeffekter. En svensk registerstudie visar att ensamstående och unga mödrar oftare slutar amma sina 

barn före sex månaders ålder jämfört med sammanboende respektive äldre mödrar (Wallby & Hjern 

2009). En annan svensk studie visade att tobaksrökning är vanligare i familjer där fadern kommer från 

ett annat land. Även i familjer med låga inkomster, hos unga mödrar och i familjer med ensamstående 

föräldrar är rökning vanligare än hos övriga föräldrar (Wallby & Hjern, 2008). Utan kontakt med 

familjen, vilket kan tänkas gälla för barnen i det externa bortfallet, kan inte hälsoriskerna för barnet 

bedömas och möjligheten finns att det bland dessa barn finns de som kan riskera att fara illa eller av 

andra skäl har ett utökat behov av stöd från BVC.  

Bland utlandsfödda kan ett ökat statistiskt bortfall ibland förklaras av att dessa familjer reser mycket, 

både inom och utanför landet och därför i ökad utsträckning kan utebli från besök på BVC eller vara 

frånvarande vid hembesök. 

När föräldrar väljer att inte ha kontakt med BVC kan det vara ett tecken på att barnet far illa 

(Socialstyrelsen, 2014). Resultatet i föreliggande studie visade att för totalt 23 barn fanns stor osäkerhet 

huruvida de hade fått tillgång till barnhälsovård. Detta gällde barn som var listad på aktuell BVC men 

där BVC-sjuksköterskan inte var medveten om detta, barn som BVC-sjuksköterskan inte fick kontakt 

med trots försök samt barn som hade tacka nej till BVC.  

Orsaker till att BVC-sjuksköterskan inte var medveten om att barn var listade på aktuell BVC kan vara 

att barnet går på en annan BVC i länet än var det är listat eller på en BVC utanför länet. Om så är fallet 

förefaller det finnas brister i rutiner eftersom det åligger BVC-sjuksköterskan att regelbundet kontrollera 

vilka barn som finns listade på aktuell BVC. Det bör säkerställas att tillräckliga rutiner finns för detta 

syfte. 

I föreliggande undersökning uppgav BVC-sjuksköterskan i några enstaka fall att orosanmälan till 

socialtjänsten hade gjorts i de fall man inte fick kontakt med familjen trots försök. Eftersom den 

uppgiften inte efterfrågades i frågeformuläret kan man inte veta i vilken omfattning som man hade gjort 

sådan anmälan. Personal inom barnhälsovården är enligt 14 kapitlet 1§ i socialtjänstlagen skyldiga att 
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omgående anmäla till socialtjänsten om man i verksamheten misstänker att ett barn far illa (SOFS 

2003:15). 

För en fjärdedel av barnen i studiepopulationen hade angetts att man glömt att registrera data i Basta. 

Orsakerna till varför man glömt att registrera kan vara många. Till exempel kan registrering i Basta 

prioriteras bort då BVC-sjuksköterskan kan uppleva att andra arbetsuppgifter är viktigare. En annan 

orsak kan vara att instruktionerna för registreringen är otydlig och att BVC-sjuksköterskan därför inte 

fortlöpande registrerar i Basta.  

 

Geografiska och organisatoriska faktorers betydelse 

Analysen av organisationens betydelse för det externa bortfallet i Basta pekade på att del-BVC 

marginellt hade lägre andel barn med bortfall i Basta. En tidigare studie har visat att BVC-

sjuksköterskan på hel-BVC upplever större enkelhet att arbeta med flertalet av arbetsuppgifterna på 

BVC som till exempel hembesök, föräldragrupper och psykosociala problem jämfört med sjuksköterskor 

på del-BVC. (Magnusson, Lagerberg & Sundelin, 2011). Baserat på resultaten i föreliggande studie 

skulle det förväntade resultatet ha varit ett större bortfall på del-BVC än på hel-BVC. Det finnas dock 

sannolikt många faktorer som kan påverka bortfallets storlek vid sidan av organisatoriska förhållanden. 

Resultatet i föreliggande studie pekade på att landsbygd/tätorts-BVC i lägre utsträckning saknar data i 

Basta jämfört med stads-BVC. Tänkbara orsaker kan vara att man på landsbygd/tätort-BVC har större 

kontroll på populationen i området. Personalomsättningen kan också tänkas vara lägre och BVC-

enheterna är mindre jämfört med BVC i städer vilket kan öka graden av kontroll över populationen. 

 

Metoddiskussion 

Teoretisk modell 

I kvalitetsarbete är det viktigt att de metoder som används mäter det man avser att mäta (Donabedian, 

1988). Insamling av data är grundläggande i PDSA-modellen. Det är viktigt med ett ordentligt 

beslutsunderlag som belyser den aktuella frågan. Insamlingen av data ska ha ett tydligt syfte där det är 

definierat vad materialet ska användas till samt hur det ska analyseras (Cumbler, Simpson, Rosenthal & 

Likosky, 2013). Tayler et al. (2013) menar att det behövs standardiserade utvärderingssystem för att 

man i det kliniska arbetet ska kunna använda PDSA-modellen på ett enkelt sätt. Föreliggande studie är 

ett kvalitetsarbete som kan liknas vid PDSA-modellen och kortfattat beskrivas på följande vis: 

I Basta identifieras barn som saknar registrering. Kartläggningen om varför registrering saknas sker med 

hjälp av frågeformuläret. Resultatet från frågeformuläret analyseras. Förändringar som leder till 
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förbättring av rutinerna diskuteras och som sedan leder till implementering av nya rutiner i BVC-

verksamheten. 

 

Design 

Genom att använda vald design har det varit möjligt att kartlägga varför samtliga 277 barn i 

studiepopulationen saknade registrering i Basta. Enligt Polit och Beck (2008) används deskriptiv 

design när man vill beskriva och dokumentera hur en situation inträffar. Suter och medarbetare 

(2009) menar att utvärdering och kontinuerlig förbättring av kvaliteten inom vården är möjligt när 

det kliniska resultatet är kopplat till bland annat vårdinsatserna. För detta måste det finnas system 

som kan samla in, spåra och rapportera aktiviteter. 

Den 100 procentiga svarsfrekvensen är en styrka. En lägre svarsfrekvens hade utifrån ett etiskt 

perspektiv inte varit acceptabelt eftersom varje frågeformulär var kopplat till ett barn som enligt 

Barnkonventionen har rätt till förebyggande hälsovård, men där man inte vet om så är fallet.  

Valet att kartlägga barn födda 2012 och 2013 baserades på att dessa var de två yngsta årskullarna på 

BVC under kalenderår 2013. Detta innebär att barnen enligt barnhälsovårdens basprogram har ett större 

antal kontakter med BVC och att det externa bortfallet därför kunde identifieras tydligare, jämfört med 

äldre åldersgrupper som endast har enstaka besök i programmet. 

En nackdel med designen var att vissa förklarande omständigheterna till varför registreringen saknades 

inte kunde beskrivas. Till exempel kunde stor personalomsättning på BVC, eller vilken utbildning BVC-

sjuksköterskan hade vad gäller hur man registrerar i Basta, ha förklarat det externa bortfallet. Vald 

design gav inte heller svar på om BVC-sjuksköterskan upplevde svårigheter med att registrera i Basta.  

 

Frågeformuläret 

Frågeformulärets reliabilitet får anses god då den utarbetades av personer med stor erfarenhet av både 

praktiskt BVC-arbete och av forskning inom barnhälsovård.  

Målsättningen med frågeformuläret var att finna svarsalternativ som stämde med de allra flesta åtgärder 

som BVC-sjuksköterskan vidtar för att komma i kontakt med en familj samt vilka orsaker som kan 

finnas till att man inte registrerar i Basta. Att skapa ett frågeformulär med givna svarsalternativ, i vilket 

det inte saknas någon viktig åtgärd eller orsak, visade sig dock vara svårt.  

Frågeformuläret i föreliggande studie pilottestades inte. Vid analysen av frågeformulärets andra fråga, 

”Vad är orsaken till att registrering saknas i Basta?”, framkom ytterligare två orsaker till varför 
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registrering saknades i Basta som identifierades utifrån svarsalternativet ”Annat, vad?” Dessa två 

orsaker var barn som hade varit inneliggande på sjukhus 2013 och barn/familjer som BVC-

sjuksköterskan inte fick kontakt med trots försök.  

Det visade sig att det fanns en grupp prematurfödda, eller barn sjuka på annat sätt, som aldrig hade varit 

aktuella på BVC under 2013 eftersom de befann sig under vård på sjukhus. En pilottest hade kunnat 

påvisa dessa två grupper som därmed hade kunnat läggas till som svarsalternativ från början.  

Man kan inte bortse ifrån att det bland frågeformulären kan finnas felaktiga svar. Till exempel kan 

sjuksköterskan ha missuppfattat hur frågeformuläret skulle besvaras. I genomgången av materialet 

framkom att flera BVC-sjuksköterskor registrerade åtgärder som hade vidtagits för att komma i kontakt 

med barnet/familjen under kalenderår 2014. Det gällde främst barnen som var födda i slutet av december 

2013. I följebrevet till frågeformuläret framgick att studien gällde saknade registreringar i Basta under 

kalenderår 2013. Ett förtydligande om detta på frågeformuläret hade förenklat bearbetningen av 

materialet, vilket också hade kunnat uppmärksammats i en pilotstudie.  

Ett annat fel kan vara att BVC-sjuksköterskan underrapporterat de åtgärder som faktiskt hade vidtagits 

för att komma i kontakt med familjen, till exempel antalet telefonsamtal. Orsaker till det kan vara att 

man hade glömt bort vilka åtgärder som hade vidtagits eller besvarade frågeformuläret felaktigt på grund 

av tidsbrist. Tidsåtgången för att besvara frågeformuläret beräknades till cirka fem minuter per formulär, 

vilket kan anses vara en kort tid, men i dagens slimmade organisation där färre personer hela tiden ska 

utföra mera kan detta ses som ett problem. Lägg därtill att en sjuksköterska kan behöva fylla i flera 

frågeformulär vilket resulterar i ytterligare tidsåtgång.   

Det kan även tänkas förekomma överrapportering, det vill säga att man registrerar att kontaktförsök har 

gjorts fast så inte är fallet. En orsak till detta kan vara att BVC-sjuksköterskan inte varit uppmärksam på 

vilket barn som registreringen avser.  

För att öka validiteten i studien hade man kunnat kontrollera svaren på frågeformuläret med noteringar i 

barnets BVC-journal. 

Det fanns inga indikationer på att felaktiga svar på frågeformulär skulle vara ett genomgående problem 

och därmed kunna påverkat mätinstrumentets validitet och studiens resultat eftersom BVC-

sjuksköterskan kontaktades i de fall där oklarheter fanns i hur frågeformuläret hade besvarats 

 

Samhällseffekt 

Kartläggningen av det externa bortfallet kan utifrån ett övergripande perspektiv ses som en möjlighet  
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att utvärdera verksamheten ur kvalitets- och nyttosynpunkt som är positiv både på samhällsnivå och för 

den enskilda individen.  

En nationell kartläggning av barnhälsovårdens program, metoder och utbud visar på stora skillnader i 

landet(Magnusson, Lindfors & Tell, 2011).  BVC har generellt en god täckning, men studier visar att 

insatserna når olika grupper i olika hög grad (Wallby, 2012). En systematisk kartläggning av orsakerna 

till varför barn saknar registrering i Basta är därför en viktig komponent i kvalitetssäkringen av 

barnhälsovårdens verksamhet. Det leder också till metodutveckling där metoden kan komma att 

användas i det rutinmässiga uppföljningen av barnhälsovårdens verksamhet och förhoppningsvis leda till 

att fler barn får en bättre hälsoövervakning. 

 

Etik 

Utifrån självbestämmandeprincipen, som innebär att man ska respektera människors självbestämmande 

(Socialstyrelsen, 2014) kan diskuteras det riktiga i att kartlägga orsaker till varför registrering saknas i 

Basta. Resultatet i föreliggande studie påvisade att för ett antal barn var det oklart om de fick 

barnhälsovård. Barnhälsovård är ett frivilligt erbjudande (Socialstyrelsen, 2014) och vårdnadshavaren 

har därför rätt att tacka nej till att delta i verksamheten. Å andra sidan säger Barnkonventionen att alla 

barn och föräldrar har rätt till information om och tillgång till undervisning om barnhälsovård (FN, 

1989). Hälsoövervakning ger goda förutsättningar att tidigt identifiera beteendeproblem och 

utvecklingsavvikelser hos barn (Glascoe & Squires, 2007).  

Utifrån göra gott principen, som innebär att insatserna ska göra gott, ger hälsoövervakning positiva 

vinster om identifiering av misstänkta problem leder till en förbättrad hälsa för barnet (Socialstyrelsen, 

2014). BVC-sjuksköterskan kan i föreliggande kartläggning uppleva att man inte lever upp till göra gott 

principen eftersom hon/han har gjort fel genom att inte registrera i Basta, eller inte har gjort tillräckligt 

för att till exempel komma i kontakt med ett barn. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att bland barnen som saknade registrering i Basta fanns sådana där det var oklart om de 

hade haft kontakt med BVC. För det enskilda barnet kan utebliven barnhälsovård medföra risk för sämre 

hälsa på kort och lång sikt samt att barn som far illa eller riskerar att fara illa kan riskera att inte 

uppmärksammas. 
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Kontinuerlig information och utbildning till BVC om rutiner för hur och när data registreras i Basta samt 

förenklade system för hur BVC-sjuksköterskan på olika sätt kan ha kontroll över sin population är därför 

viktigt ur såväl kvalitetssäkringssynpunkt som för det enskilda barnets hälsa. 

En systematisk kartläggning av orsakerna till det externa bortfallet i Basta är en viktig komponent i 

kvalitetssäkringen av barnhälsovårdens verksamhet där själva metoden kan användas rutinmässigt i 

uppföljningen av barnhälsovårdens verksamhet. Förhoppningen är att detta leder till att fler barn får en 

förbättrad hälsoövervakning. 
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Frågeformulär angående barn som saknar uppgifter i Basta                Bilaga 1 

Barnets pnr ……………………............  

BVC-mottagning……………................…….…………… 

BVC nr…………………………… Om felaktigt, vilket BVC nr……......….…………. 

Barnet saknar helt data i Basta 

Notering finns i sektion 1 i Basta  

Ej anträffbar  

Annan kontroll   

Övrigt   

Ingen data från detta år 

___________________________________________________________________________ 

1. Är barnet listat på din BVC enligt HULDRA?       Ja       Nej 

 

2. Vilka åtgärder har vidtagits för att komma i kontakt med barnet/familjen? (Välj ett eller flera 

alternativ). 

a) Telefon antal.............. Kontakt?       Ja        Nej 

b) Hembesök antal.............. Kontakt?     Ja        Nej 

c) Brev antal.............. 

d) Pratat med släkting/granne eller liknande 

e) Annatvad……………………………………………………………………………. 

f) Ingen åtgärd har vidtagits 

 

3. Vad är orsaken till att det saknas data i Basta för år 2013? (välj det alternativ som stämmer bäst). 

a) Familjen har tackat nej till deltagande i BVC verksamheten. 

b) Barnet/familjen har under hela 2013 befunnit sig utomlands.  

      Orsak till utlandsvistelse?       studier/arbete eller liknande 

annan orsak………………………… 

orsak okänd  

c) Barnet har under hela 2013tillhört en BVC i annat län.  

d) Barnet har varit fosterhemsplacerat utanför länet under 2013. 

e) Ej hunnit kontakta eftersom barnet var nyfött i slutet av 2013.  

f) Ej hunnit kontakta eftersom barnet var nyinflyttat/nyligen listat i slutet av 2013. 

g) Har glömt att registrera kontakt i Basta. 

h) Annat, vad?............................................................................................................ 

i) Inte medveten om att barnet är listat på min BVC. 
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Bilaga 3 

Barnhälsovårdens länsenhet                              2014-02-11 

Samariterhemmets vårdcentrum 

Box 609 

751 25 Uppsala 

 

Bästa verksamhetschef! 

Som ett led i kvalitetssäkringsarbetet inom Barnhälsovården planerar vi den närmaste 

månaden att genomföra en kartläggning av täckningsgraden på BVC. En systematisk 

kartläggning av orsakerna till varför barn saknar uppgift om kontakt med BVC är viktig för att 

få en tydlig bild av hela Barnhälsovårdens population och därmed också en viktig komponent 

i kvalitetssäkringen av barnhälsovårdens verksamhet. Kartläggningen avser barn födda 2012 

och 2013.   

 

Som ett led i denna kartläggning kommer, för varje barn som saknar registrering i Basta för 

redovisningsår 2013, ett frågeformulär att skickas ut till berörd BVC (se bilaga 1). Aktuell 

BVC-sjuksköterska ombeds besvarar frågorna 1-3 och därefter skicka tillbaka frågeformuläret 

till Barnhälsovårdens länsavdelning i det medföljande svarskuvertet. Tidsåtgången är cirka 5 

minuter per frågeformulär. 

 

Undersökningen utförs inom ramen för Barnhälsovårdsenhetens kvalitetssäkringsuppdrag och 

kommer att återkopplas till verksamheterna. Undersökningen kommer dessutom att ge 

underlag för en magisteruppsats i vårdvetenskap vid institutionen Folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, författad av Maria Engström, vikarierande 

samordnare på barnhälsovårdens länsavdelning. 

 

Vid synpunkter och frågor kring ovanstående, eller om hinder föreligger för BVC-

mottagningens möjligheter att besvara frågeformulären under vecka 8, kontakta Maria 

Engström maria.engstrom@akademiska.se eller per telefon nr 018-611 59 71.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Engström, Thomas Wallby, Margaretha Magnusson, Steven Lucas 

mailto:maria.engstrom@akademiska.se
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Bilaga 4. 

Bästa BVC-sjuksköterska!      

Som ett led i kvalitetssäkringsarbetet inom Barnhälsovården genomförs nu en kartläggning av 

täckningsgraden på BVC. En systematisk kartläggning av orsakerna till varför barn saknar 

registrering i Basta är viktigt för att få en tydlig bild av hela Barnhälsovårdens population. Det 

är även en viktig komponent i kvalitetssäkringen av Barnhälsovårdens totala verksamhet. 

Kartläggningen avser barn födda 2012 och 2013.   

Tillsammans med det här brevet finns en eller flera frågeformulär. Varje frågeformulär är 

kopplat till ett barn som i 2013 års statistikblankett i Basta hade ett av följande alternativ:  

 helt saknade uppgift om deltagande 

 hade en borfallsförklaring i sektion 1 i Basta. 

Från data i Basta vet vi vilken av de två ovan nämnda grupperna som det aktuella barnet 

tillhör. Dessa uppgifter är därför redan ifyllda i frågeformuläret. 

Vi ber er nu att besvara resterande uppgifter. Observera att frågorna bygger på uppgifter i 

2013 års statistikblankett i Basta och ska besvaras utifrån det ni visste om barnet 2013. 

Vi ser gärna att ni skickar tillbaka de ifyllda frågeformulären snarast, senast inom en vecka, i 

det medföljande svarskuvertet, till Barnhälsovårdens länsavdelning. 

Hör gärna av dig till Maria Engström om du har några frågor. 

maria.engstrom@akademiska.se telefon nr 018-611 59 71 

Resultatet kommer att återkopplas till Beställarkansliet och presenteras för politiker i 

landstinget. Resultaten kommer även att presenteras i Månadsbladet och ingå i en 

magisteruppsats i vårdvetenskap vid institutionen Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 

Universitet, skriven av Maria Engström. 

 

Hälsningar 

Maria Engström, Thomas Wallby, Margaretha Magnusson, Steven Lucas 

       

mailto:maria.engstrom@akademiska.se

