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Landstingsstyrelsen

Barnhälsovårdens hälsofrämjande uppdrag –
undersökning av genomförandenivå
Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-24, § 86 i enlighet med motionen
Mödravårdscentralernas och Barnavårdscentralernas uppdrag, LJ 2012/1320, att
en undersökning görs för att klargöra genomförandenivån i de hälsofrämjande
uppdragen.
En undersökning av genomförandenivån i de hälsofrämjande uppdrag som åligger
barnavårdscentralerna har nu genomförts och nedan redovisas en aktuell analys
rörande genomförandenivån av de hälsofrämjande uppdragen från respektive
sjukvårdsområde. För alla indikatorer och utförligare analys, se barnhälsovårdens
årsrapport. Nedan redovisas vaccinationer, hälsokurva och hembesök.

Vaccination
Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts
för folkhälsan. Anledningen till att alla barn rekommenderas vaccination med de
vacciner som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet är att sjukdomarna är
allvarliga och smittsamma, och att det finns bra vacciner. Målet med en vaccination är att ge den enskilda individen skydd mot en viss infektion och förhindra att
smitta överförs till andra. Jönköpings län har mycket god vaccinationstäckning.

Mässling, påssjuka, röda hund
Aktuellt måltal Jönköpings län: 96 procent bör vara vaccinerade mot MPR.
98,2 procent (Sverige 97,4 procent) av barnen i Jönköpings län var vaccinerade
mot mässling, påssjuka och röda hund. Hela länet ligger väl över den nivå på 9095 procent som krävs för så kallad flockimmunitet (”herd immunity”) och som
anses vara nödvändig för att förhindra utbrott.
 Höglandets sjukvårdsområde 98 procent
 Jönköpings sjukvårdsområden 98,3 procent
 Värnamo sjukvårdsområde 98,3 procent.
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Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus B.
Aktuellt måltal Jönköpings län: 99 procent bör vara vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus B.
99 procent (Sverige 98,4 procent) av barnen i Jönköpings län var vaccinerade med
tre doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib.
 Höglandets sjukvårdsområde 98,6 procent
 Jönköpings sjukvårdsområden 99,1 procent
 Värnamo sjukvårdsområde 99,1 procent

Hälsosamtal
Enligt politiskt beslut i Landstinget 2006 ska alla förstagångsföräldrar erbjudas
hälsoundersökning med hjälp av hälsokurva (Habomodell). Båda föräldrarna erbjuds detta då barnet är ett år gammalt. Tidpunkten är satt utifrån det att barnet då
mer och mer anammar familjens vanor när det gäller mat, måltidsordning,
TV-tittande, utevistelse etc. Föräldrarnas levnadsvanor påverkar i högsta grad
barnets hälsa, både nuvarande och den framtida. Man ersätter verksamheten för
hälsosamtal till förstagångsföräldrar i ett ersättningssystem som är prestationsrelaterat, måltal 50 procent genomförda hälsosamtal. Nya svenskar är en viktig
föräldragrupp att nå, för detta arbete krävs ökade tolkinsatser.

Andel genomförda hälsokurvor tom nov 2013, föräldrar till barn
födda 2012
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Hembesök till nyfödda
BVC-sjuksköterskan möter alla familjer i deras hem under nyföddhetsperioden.
Den samlade informationen om barnet och familjeförhållandena utgör underlaget
för en hälsoplan anpassad efter familjens behov utifrån det generella basprogrammet.
Individuella ”knytkontakter” och föräldragruppsverksamhet som rör tidig anknytning, amning, tillväxt, barnavård, olycksfalls profylax, föräldraskap etc sker under
barnets första levnadsår.
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Under 2013 har ett ökat fokus lagts på att hälsokurvor ska erbjudas alla förstagångsföräldrar till barn som är ett år. En mycket positiv utveckling av antalet genomförda samtal ses under hösten men man når ännu inte målvärdet. Några BVCmottagningar har lokalproblem som försvårat samtalen. En utbildningsinsats har
gjorts för att fler medarbetare ska kunna genomföra hälsosamtal.
De flesta förstagångsföräldrar har erbjudits hälsosamtal och utmaningen inför
kommande år är att få alla att tacka ja till denna möjlighet.

Länsövergripande
Samverkan inom familjecentraler är en mycket god arbetsform för att tidigt identifiera och möta riskfamiljer. Det krävs ett ständigt pågående arbete i att behålla
detta samarbete och det kan periodvis vara tidskrävande både på lokal- och chefsnivå.
Under året har en mycket stor utveckling skett med samverkan mellan BHV och
förskolor. Detta arbete kommer barnen till del genom gemensamma insatser i barnets vardag. Arbetet har sin grund i det modellområdesarbete som pågick under
åren 2009-2011.

Pågående länsövergripande åtgärder


Implementering i länet av Socialstyrelsens nya vägledningsdokument för
barnhälsovården i Sverige; Ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram.



Fortsatt arbete och nära uppföljning av barnhälsovårdens arbete genom barnhälsovårdens centrala utvecklingsteams årsrapport och analys.
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Fortsatt utbyggnad av tertialrapporter och barnhälsovårdens länsgemensamma
Dashboard i Diver för redovisning av data.



Fortsatt arbete för att följa att resurser tilldelas verksamheterna i länet rättvist
så att varje barn i länet får samma peng och även relatera det till vårdtyngd.



Påtala behovet av tolk för att säkra det hälsofrämjande arbetet med hälsosamtalet som arbetsmetod till alla förstagångsföräldrar.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 34-44
Tid:

2014-03-18, kl 09:00-11:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 39
Dnr
LJ2014
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Barnhälsovårdens hälsofrämjande uppdrag –
undersökning av genomförandenivå
Föreligger redovisning och återkoppling kring
genomförandenivån av barnhälsovårdens hälsofrämjande
uppdrag med anledning av motionen Mödravårdscentralernas
och barnavårdscentralernas uppdrag, behandlad i
landstingsfullmäktige 2013, § 86.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl att andra
punktsatsen på sidan 5, Fortsatt arbete för att följa att resurser
tilldelas …stryks.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och
Marcus Eskdahls yrkande och finner att
planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen.
Reservation Socialdemokraterna.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

