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TILL Socialstyrelsen   2013-09-10 

 
DRFs REMISSVAR; VÄGLEDNING FÖR 
BARNHÄLSOVÅRDEN, Dnr 3.1-35379/2013 
 

Dietisternas riksförbund tackar för möjligheten att avge remissvar på Vägledning för 

barnhälsovården och det gedigna underlaget som arbetats fram och som skall ligga till 

grund för en likvärdig barnhälsovård över hela landet. 

 
 

DRF VILL FÖRMEDLA FÖLJANDE SYNPUNKTER: 
 
Generellt sett upplever vi att det är positivt att hänvisa till Livsmedelverkets råd och 

rekommendationer men vi saknar mer konkret vägledning vad gäller pediatrisk 

nutrition. Majoriteten av de BVC-sjuksköterskor vi möter i vårt arbete inom Centrala 

Barnhälsovården och på BVC uppger att de flesta föräldrar idag har mycket frågor 

kring mat. Frågorna handlar både om det vardagliga men även kring mer avancerade 

nutritionsfrågor, matallergier, specialkoster vid olika tillstånd och av ideologiska skäl. 

Dessutom är mat ett ämne som ständigt ventileras i massmedia och som ofta leder till 

förvirring och osäkerhet även hos BVC-personalen. Inom de flesta BVC saknas 

tillräcklig nutritionskompetens och DRF vill därför generellt lyfta behovet av dietister 

inom både den Centrala Barnhälsovården men även på BVC då även detta område skall 

genomsyras av evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan är 

specialist på omvårdnad och dietisten inom mat och nutrition. Med hänsyn till 

önskemål om jämlik vård bör även området mat och nutrition innefattas, vilket medför 

att landstingen i större utsträckning bör erbjuda dietistkontakt och inrätta fler tjänster - 

särskilt inom primärvården.   

Vägledningen är för övrigt detaljerad och gedigen inom många områden. De områden 

vi har synpunkter på är där vi anser att det saknas tydliga formuleringar och 

vägledningar. Vi saknar exempelvis vägledning kring kolik, selektivt ätande, 

viktutveckling (under- och övervikt) samt tydliga riktlinjer kring BMI-gränser och 

handläggning vid dessa tillstånd. Vi har även rent redaktionella synpunkter på 

formuleringar i texten eller där referenser saknas. Detta anger vi med sidhänvisningar 

under respektive rubrik. 
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Arbetet med vägledningen 

s.10; Referens saknas till den systematiska kunskapsöversikten över hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande metoder på området goda matvanor och fysisk 

aktivitet bland barn och ungdomar. 

 

Barnhälsovårdens organisation 

s.18; Här blandas begreppen barnhälsovården och BVC. I slutet av fjärde stycket står 

bland annat ”Inom vissa landsting finns det andra yrkeskategorier som kurator, 

dietist, ortopist och logoped knutna till barnhälsovården”. Avses Centrala 

Barnhälsovårdens organisation eller BVC? Exempelvis kan man lägga till i sista 

inledande stycket på s. 19; ”I vissa landsting finns även andra yrkeskategorier 

knutna till de Centrala BHV-teamen såsom dietist, logoped och socionom.” 

 

Barn med föräldrar födda utomlands 

s. 27; I slutet av första stycket om kan man ta bort formuleringen ”föräldrar med 

utländsk härkomst” och bara skriva ”dessa föräldrar” och även lägga till ”det är 

viktigt att erbjuda lättläst material och information på deras hemspråk i så stor 

utsträckning som möjligt.” (Referens: Betänkande av Lättlästutredningen; SOU 

2013:58) 

 

Barns hälsa 

s.33-36; I kapitlet om finns styckena ”Hälsans bestämningsfaktorer, skydds- och 

riskfaktorer ” samt ett eget kapitel om ”Samhällsfaktorer”. Vad är syftet med att 

ha ett eget kapitel om samhällsfaktorer men inget om de övriga som benämns på 

s. 34 ”sociala relationer, livsstilsfaktorer och samhälls-ekonomiska strategier 

och miljö”. DRF anser att de övriga faktorerna också behöver ha egna 

fördjupande kapitel alternativt att alla faktorerna omnämns i ett samlat kapitel. 

 

Samhällsfaktorer 

s.34; Formuleringen ”Hälsan är dock ojämlikt fördelad i samhället. De är de svagaste, 

de lägst utbildade, de fattigaste och de som står utanför samhällsgemenskapen 

som har det svårast.” anser DRF är nedvärderande om dessa grupper och 

behöver uttryckas på ett annat sätt. Förslagsvis kan man både referera till och 

använda formuleringarna i FHI:s rapport; Folkhälsan i Sverige, Årsrapport 2013, 

”de med kort utbildning och social och ekonomisk utsatthet har fler riskfaktorer 

för ohälsa.”  
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Hälsoövervakning 

s.40;  I kapitlet beskrivs vilka moment som ingår. DRF anser att det är anmärkningsvärt 

att just här förespråkas strukturerade kartläggningsfrågor eller frågeschema när 

det gäller frågor om barnets hälsa och utveckling. I många andra sammanhang i 

vägledningen förespråkas ett mer öppet fråge- och förhållningssätt för ett 

stödjande samtal baserat på exempelvis MI eller andra liknande metoder. Vilken 

evidens finns för att strukturerade frågor/schema bör användas inom just dessa 

områden? Finns det evidens är det önskvärt med referens. Vi saknar också att 

man inte tagit med ”Sammanfatta och återkoppla till föräldrarna samt, följa upp 

och åtgärda” som en egen punkt under momenten som ingår i 

hälsoövervakningen.  

 

Samverkan med sjukvården 

s.51; Rubriken bör ändras till Samverkan med hälso- och sjukvården eftersom det 

finns olika organisationsformer i olika landsting där bland annat en del 

utredningar genomförs inom primärvården som i andra landsting görs i 

sjukvården. I slutet av stycket finner DRF ingen anledning att lyfta fram just 

Stockholms läns landsting utan en mer allmän formulering föreslås. Förslag: 

”Landstingen i Sverige kan ha olika organisatoriska lösningar och 

samverkansformer för mottagningar och andra specialister eller 

specialistenheter såsom psykologer, dietister, logopeder, ortopister, BUP, 

habilitering, ortopedi med flera.” 

 

Teamarbete 

s.60-61; I kapitlet så nämns i inledningen ”Läkaren, sjuksköterskans och psykologens 

kompetenser och erfarenheter kompletterar och stärker varandra i arbetet inom 

barnhälsovården.”. DRF anser att det räcker med att skriva ”De olika 

professionernas/yrkeskategoriernas kompetenser och erfarenheter kompletterar 

och stärker varandra i arbetet inom barnhälsovården.” Anledningen är att det 

finns fler yrkeskategorier i många team och eftersom arbetet hela tiden är under 

utveckling så låser man inte organisationen. Eftersom DRF anser att även 

behovet av nutritionskompetens är stort inom barnhälsovården vill vi lägga till 

följande: ”Generellt finns ett ökat behov av nutritionskompetens inom 

barnhälsovården då både föräldrar och personal har behov av vetenskaplig och 

evidensbaserad samt neutral information om nutrition och kost.  
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Det finns mycket motsägelsefull information i massmedia, på olika bloggar och 

hemsidor inom detta område som kan vara svårt att förhålla sig till. Det finns 

även ett behov av att stödja och handleda både personal och föräldrar när 

barnet har problem med exempelvis under- och övervikt, selektivt ätande, 

födoämnesallergi eller om familjens levnadsvanor behöver förändras.”. 

 

Hälsoövervakning 

s.62; Det är önskvärt med samma punkter gällande hälsoövervakning som på sid 40. Vi 

anser att det därför bör läggas till följande punkt även här: ”Sammanfatta och 

återkoppla till föräldrarna samt, följa upp och åtgärda. 

 

Identifiera skydds- och riskfaktorer 

s 64; Exempel på dessa faktorer beskrivs utförligt i kommande kapitel. Antingen kan 

detta stycke tas bort alternativt bör man i texten lägga till någon form av 

sidhänvisning till de kapitlen där faktorerna beskrivs. 

 

Modell för handläggningsrutiner inom barnhälsovården vid tecken på 

utvecklingsavvikelse eller psykisk ohälsa. 

s.65; Liknande modell önskas för tillväxtavvikelse och felnäring, exempelvis vid 

ätsvårigheter eller omsorgssvikt. Föräldrar kan av många olika orsaker ha 

svårigheter att tillgodose barnets behov av mat och näring (för mycket, felaktigt 

sammansatt eller för lite mat). I första hand bör dietist ingå i Centrala BHV-

teamet för handledning till respektive BVC-sjuksköterska. Vid behov av 

ytterligare vård ska remiss utfärdas till dietist. Rätt vård på rätt vårdnivå är 

patientsäkert och kostnadseffektivt. Dessutom ligger en del text skymd av eller 

utanför rutorna i den aktuella modellen och den behöver förbättras layoutmässigt. 

 

Motorisk utveckling 

s.73; I kapitlet Samtidiga problem är det första gången som övervikt benämns. DRF 

anser det högst anmärkningsvärt med tanke på den samhällsutveckling som finns. 

Vi anser att problematiken med övervikt och fetma bör benämnas i kapitlen om 

Hälsans bestämningsfaktorer, skydds- och riskfaktorer (s.34) eller under 

Barnhälsovårdens uppgifter (s.37) och behöver kompletteras med exempel på 

åtgärder. 
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Överaktivitet – impulsivitet - ADHD 

s.77; Övervikt och fetma har visat sig vara överrepresenterat vid dessa tillstånd men 

även undervikt kan finnas hos dessa barn. Vid läkemedelsbehandling mot ADHD  

är det mycket vanligt med förlorad aptit som kan bidra till undervikt och stora 

matsvårigheter men även selektivt ätande är vanligare hos barn med dessa 

diagnoser. Det gäller även barn med autism. (The importance of screening for ADHD in 

children and adolescents with obesity. Elisabeth Fernell*, Elisabet Wentz,, Christopher Gillberg 

Acta Paediatrica; Volume 102, Issue 10, pages e436–e437, October 2013) 

 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa 

s.81; I sista stycket under de numrerade punkterna upprepas formuleringen ”För att 

klara dessa många gånger svåra uppgifter” . Troligtvis går det slå ihop styckena 

och ändå behålla sentensen av formuleringen. 

 

Levnadsvanor – goda matvanor och fysisk aktivitet 

s.86;  DRF anser att hela kapitlet Levnadsvanor – goda matvanor och fysisk 

aktivitet är smal och knapphändigt skrivet. Goda matvanor och rätt 

näringstillförsel till barn hör till en grundläggande rättighet och god omsorg. 

Texten lämnar läsaren med en känsla av att matvanorna är mindre viktiga och 

något ”som löser sig”. Vägledningen behöver utökas med riktlinjer och 

tillvägagångssätt när man exempelvis träffar barn som inte får den mat de 

behöver, där föräldrarna inte följer angivna kostråd och barnen genom felnäring 

drabbas av omsorgssvikt. Även hur man bedömer intaget av enskilda 

näringsämnen hos den enskilde individen och när man ska sätta in extra insatser. 

Studien av barns matvanor från 2003 som refereras till är på gruppnivå och man 

har dessutom valt att endast framhäva enstaka resultat och utelämna andra. DRF 

anser att fler studier behöver anges som pekar på hälsosamma matval samt 

vägledning för hur man arbetar på individnivå behöver läggas till.  

I slutet av inledningen används begreppet ”fördjupat samtal” som föreslås som 

metod till de familjer som har bristfälliga matvanor eller otillräcklig fysisk 

aktivitet. DRF vill förtydliga att i SoS framtagna ”Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 2011” finns det endast vetenskapligt belägg för 

att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med ohälsosamma 

matvanor.  
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Det är anmärkningsvärt att SoS inte använder sig av sina egna slutsatser när 

åtgärder föreslås inom detta område.  andra stycket efter inledningen används 

fortfarande ordet ”uppfödning” när det gäller att beskriva barns behov av föda för 

att växa och utvecklas.  

Även om begreppet har lång tradition så känns det ålderdomligt och ger en 

känsla av barnet blir avpersonifierat. Dietister som arbetar inom BHV/BVC 

arbetar aktivt för att få bort denna formulering.  DRF önskar att följande text 

används efter den fetstilta inledningen istället för den nuvarande: 

 

Maten har en avgörande betydelse för spädbarns och småbarns hälsa både på 

kort och på lång sikt. Studier visar att barns matvanor påverkar en rad faktorer 

som är kopplade till risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.  

Studierna pekar även på samband mellan matvanorna i tidig ålder och 

förekomsten av dessa riskfaktorer i vuxen ålder. Genom att introducera lämpliga 

kost- och livsstilsvanor i tidig barndom, som behålls under uppväxten, kan 

utvecklingen av åderförfettning och insulinresistens fördröjas eller förhindras. 

Interventionsstudier bland barn har visat att man effektivt kan påverka barns 

matvanor och ovan nämnda riskfaktorer och riskmarkörer för hjärt- och 

kärlsjukdomar genom intervention som bland annat syftar till att minska intaget 

av mättat fett och öka intaget av omättat fett (Niinikoski et al. 2009; Niinikoski et 

al. 2007; Kaitosaari et al 2003; Obarzanek et al 2001). Insulinkänsligheten hos 

nioåringar förbättrades genom sådana kostråd som gavs redan från 

spädbarnstiden (Kaitosaari, 2006; Livsmedelsverket:  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Hjart--och-

karlsjukdom/Barns-matvanor-och-riskfaktorer-for-hjart--och-karlsjukdom-

sjukdom-och-diabetes/) 

 

Hälsofrämjande insatser 

s.87; I första stycket vill vi förändra formuleringen till: ”Det är eftersträvansvärt att ett 

samtal med alla föräldrar om vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet ingår i 

varje ordinarie besök. Dessa samtal skall utgå ifrån ett hälsofrämjande 

förhållningssätt.” Enligt vägledningen skall samtalet ta hänsyn till föräldrarnas 

motivation till förändring. Om föräldrarna inte är motiverade bör de erbjudas 

hjälp för att öka den. Exempel på tänkbara situationer kan vara att föräldrarna, 

mot personalens inrådan ge barnet en kost som inte tillgodoser barnets 

näringsbehov (t ex ofullständigt supplementerad vegankost).  
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Ett annat exempel kan vara när föräldrar bortser från personalens kostråd vid 

övervikt eller fetma och fortsätter att förse barnet med fel typ av mat. Man bör 

inte vänta på att remittera till specialistvården utan erbjuda dietistkontakt redan 

på BVC. 

 

 

 

Hälsoövervakning 

s.87; Om strukturerade frågor skall användas av BVC-personalen för att få en bild av 

familjens levnadsvanor och det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att 

använda denna typ av frågor inom detta område så skall referens anges. Det är 

skillnad på ett strukturerat, stödjande samtal och strukturerade frågor.   

 

Riskfaktorer 

s.88; DRF finner det anmärkningsvärt att endast ange CP som ett exempel på 

funktionshinder utan bedömer att en mer neutral formulering är mindre 

kränkande. I slutet av stycket vill vi föreslå följande formulering istället: 

”Riskfaktorer att vara uppmärksam på är t ex barn med hög ärftlighet för 

övervikt och fetma, barn till föräldrar med kort utbildning, familjer som lever i 

utsatta situationer och barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

(Ref: Folkhälsoinstitutets årsrapport 2013, Folkhälsan i Sverige)”.  

 

Förebyggande insatser 

s.88; Ibland används formuleringen förebyggande insatser och ibland förebyggande 

åtgärder. Önskvärt vore med ett förtydligande av vad som avses och vad som 

innefattas alternativt (om så är fallet) använda samma begrepp igenom hela 

vägledningen. Även här vill DRF att begreppet kvalificerat rådgivande samtal 

används istället för ”återkommande och fördjupade samtal”. Vi önskar också att 

sista meningen i första tycket ändras till: ”Det är eftersträvansvärt att i detta 

arbete ha tillgång till eller samverka med dietist och andra yrkesgrupper 

exempelvis sjukgymnast”. I sista stycket på s.88 önskar DRF en förtydligande att 

det inte är enbart är familjer med övervikt utan att man lägger till ”familjer med 

övervikt och/eller fetma”. Okunskapen är fortfarande stor inom hälso- och 

sjukvården om att även barn kan lida av fetma och det behöver uppmärksammas 

att fetma är en diagnos som skall ställas och journalföras precis som andra 

sjukdomar.  
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Överhuvudtaget behöver förtydliganden göras i hela dokumentet kring denna 

diagnos. Övervikt är ett tillstånd som medför risk för fetma som i sin tur är en 

sjukdomsdiagnos. Sista meningen behöver också förändras till: ”Så långt det är 

möjligt bör de försöka tala om familjens (inte barnets) möjlighet till förändring 

av levnadsvanor”. 

 

Tillväxt och fysisk utveckling 

s.101; Kapitlet bör generellt utvecklas. Bedömning av näringsintag behöver få ett större 

utrymme och andra problem som kan vara tidiga tecken på omsorgssvikt. En mer 

redaktionell synpunkt är på sista meningen under rubriken Syfte;  

 ”På befolkningsnivå är tillväxten ett mått på socioekonomiska förhållanden”. Är 

detta ett syfte? Om det inte är det bör det tas bort, ändras eller flyttas till stycket 

Hur avspeglar tillväxt hälsa?, samt lägga till referens. I detta stycke saknas 

generellt referenser. Saknas de eller avses referens 201 så bör den läggas till. Det 

är också viktigt med en skrivning om att stötta föräldrar till barn med restriktivt 

ätande där inga andra fysiologiska, psykologiska eller sociala faktorer hittas. 

 

s.102; I sista stycket När ska barnet vägas och mätas? Anges att ”det saknas 

vetenskapligt underlag för att på ett enhetligt sätt ange när det är optimalt att 

reagera på avvikelse i tillväxt.” Med anledning av att det ändå finns ett starkt  

vetenskapligt stöd för att övervikt och fetma har fördubblats på befolkningsnivå 

under de senaste 30 åren (WHO, TJ Cole 2000) så bedrivs mycket forskning över 

hela världen för att på olika sätt komma tillrätta med denna ökning. Att helt 

förbise detta i vägledningen är anmärkningsvärt och det behöver därför 

förtydligas med att ange mer bakgrund, referenser och exempelvis använda sig av 

de delar som berör barnhälsovården i de vård- och handlingsprogram som redan 

finns inom de flesta landsting. Dessutom pågår flera studier inom 

barnhälsovården i Sverige inom just detta område där resultat kommer 

presenteras inom de närmsta åren, vilket kan medföra att vägledningen behöver 

redigeras inom en snar framtid. Det behöver också skapas ett nytt stycke med 

anvisningar om när barnet skall remitteras både vid undervikt och fetma.  
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SLUTSATS 

Dietisternas riksförbund ställer sig positiva till Socialstyrelsens Vägledning för 

barnhälsovården som kommer att bidra till utvecklingen av en likvärdig 

barnhälsovård över landet. Det är en grundläggande hälsofrämjande och förebyggande 

insats till hela befolkningen som är mycket viktig och behöver värnas. Vi anser dock att 

det generellt krävs en tydligare och mer omfattande vägledning inom ovanstående 

områden för att fånga upp, utreda och behandla felnärda barn på ett patientsäkert och 

professionellt sätt. 

 

MED VÄNLIG HÄLSNING 
 
DRF:s styrelse genom 

 

Lena Ljungkrona-Falk  

leg.dietist, Centrala Barnhälsovården, Skaraborg  

samt representanter för dietister inom CBHV  

och primärvården i VGR och Region Skåne 

 


