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Lathund för inmatning av statistiskdata
Kursivt: rapporteras in manuellt.
Ej kursiverat= att tänka på/ hur det ska dokumenteras vid inmatning i journalen.

Barnantal
Antal inskrivna barn per varje åldersgrupp 0-5 år det innevarande året statistik samlas in
för räknas och rapporteras in.

Antal övervakade barn
Antal barn i åldersgrupper 0-5 år som övervakats (haft minst 1 besök) det innevarande året
statistik samlas in för räknas och rapporteras in.

Första barn
Frågor/ variabler att fylla i varje Inskrivningsmall (OBS: fyll bara i en gång):
Är barnet vårdnadshavarnas första barn?
Med första barn menas att barnet är någon av vårdnadshavarnas första biologiska barn
eller adoptivbarn.
Med vårdnadshavare 1 avses i första hand moder/ den som burit barnet/ den som ett
samkönat par väljer och med vårdnadshavare 2 avses i första hand fader/ icke födande
förälder.
Om frågan om första barn besvaras med Ja av båda eller en av vårdnadshavarna räknas
barnet som första barn.
Om frågan besvaras med Nej av båda vårdnadshavarna är barnet inte första barn till
någon av vårdnadshavarna.
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Vårdtyngd Beräknat index av 3 variabler:
1. Rökare i familjen
2. Antal förstfödda (delas med 3)
3. Föräldrar utrikesfödda

Rökare i familjen:
Vårdnadshavare 1 (moder eller motsvarande) som röker uttrycks som andel
vårdnadshavare 1, till barn födda under aktuellt år, som röker när barnet är 4 veckor
gammalt.
Frågor/ variabler att fylla i vid varje angiven ålder:
Båda vårdnadshavarnas rökning samt rökare i barnets hemmiljö vid:
4 veckor, 8 månader, 18 månader och 4 år.
För mer information och definitioner läs under rubriken ”Rökning” längre ned i
dokumentet.

Antal förstfödda:
Är andelen barn födda under aktuellt år där barnet är någon av vårdnadshavarnas första
barn.
Frågor/ variabler att fylla i:
Fylls i 1 gång i Inskrivningsmallen.

Föräldrar utrikesfödda:
Utlandsfödda uttrycks som andel barn med båda föräldrar födda utanför norden och/ eller
andel barn med ökad risk för tuberkulos (enligt FHM:s förteckning över länder med ökad
förekomst av tuberkulos [29], (> 25 fall per 100 000 invånare och år).
Frågor/ variabler att fylla i:
1. Öppna ”Patientkortet”
2. Tryck på fliken ”Familjesituation barn”
3. Fyll i förälderns personnummer med 12 siffror, ex: 19XX XX XX- XXXX
4. Tryck på ”Redigera” på Förälder 1 och 2
5. Fyll i ”Födelseland”

Bemanning (OBS: rapporteras in manuellt)
Antal timmar per vecka som BHV-sjuksköterskan samt BHV-läkaren lagt på BVCverksamhet under det innevarande året som statistik samlas in för.
Variabler att fylla i och skicka in till samordnande BHV-sjuksköterska i slutet av januari
varje år:
1. Antal timmar BHV-sjuksköterskan lagt på BVC-verksamhet
2. Antal timmar BHV-sjuksköterskan har i hela sin tjänst
3. Antal timmar BHV-läkaren lagt på BVC-verksamhet
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Föräldrastöd i grupp
Definitioner:
Föräldragrupp: Av BVC initierad och ledd grupp föräldrar som regelbundet träffas för att
samtala om frågor kring föräldraskapet.
Med vårdnadshavare 1 avses i första hand moder/ den som burit barnet och med
vårdnadshavare 2 avses i första hand fader/ medförälder. Om både vårdnadshavare 1 och
vårdnadshavare 2 markeras innebär det att båda vårdnadshavarna deltagit i föräldragrupp
samma datum.
Frågor/ variabler att fylla i efter varje grupptillfälle:
•

Datum för deltagande i föräldragrupp.

•

Vårdnadshavare 1 deltagit.

•

Vårdnadshavare 2 deltagit.

Hembesök
Första hembesök avser det första hembesöket till nyblivna föräldrar efter att barnet fötts
eller, för adoptivbarn, i anslutning till hemkomsten till den nya familjen som syftar till att
skapa en relation till familjen och presentera BVC:s verksamhet.
Frågor/ variabler att fylla i efter varje hembesök/ inskrivning:
•

Har barnet erbjudits? Ja eller nej.

•

Har barnet erhållit hembesök? Ja eller nej.

EPDS
Frågor/ variabler att fylla i efter varje gjord EPDS-screening:
•

Har barnets mamma erbjudits EPDS-screening? Eller erbjudits samtal med
utgångspunkt i EPDS-formuläret? Ja eller Nej.

•

Har mamma ej erbjudits? Ja (om de ej erbjudits, har de erbjudits men tackat Nej är
det ovanstående fråga).

•

Har mamma tackat ja/ genomfört EPDS-screeningen? Ja eller nej.

•

Har mamma fått stödsamtal av BHV-sjuksköterska (enl. POGS)?

•

Har remiss till FBH-psykolog/primärvård/ psykiatrin skrivits?

•

Har mamma tackat nej till uppföljning efter utfall?
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Amning
Statistiken räknas som nedslag vid de olika åldrarna. Amningsstatus vid 1 vecka, samt vid 2,
4, 6, 9 och 12 månader.
Exempel:
När barnet är 1 vecka: BHV-sjuksköterskan frågar mamman/föräldrarna vid 1v +/- 2 dagar
hur amningen ser ut just nu? Jo det fungerar bra, jag ammar enbart nu men barnet fick ett
par mål på BB med tillägg på dag 2 och dag 3. Barnet räknas som enbart ammat vid 1 v.
Vid 2 mån, 4, 6, 9 och 12 månader kan man tillåta sig att räkna +/- 2 veckor.
Resonemanget ska vara detsamma. Vad äter barnet vid aktuell ålder? Har barnet fått något
enstaka mål för 3 v sedan med ersättning, men ammar fullt vid "registreringsåldern" är det
fortfarande "enbart ammad". Om det finns en regelbundenhet i att ge
ersättning/smakportioner någon/några gånger per vecka så ska barnet räknas som delvis
ammat.

Definitioner
Bröstmjölk:
Inkluderar amning, urpumpad bröstmjölk och donator bröstmjölk samt pyttesmå
smakprover. Den lilla mängd av annan kost, motsvarande ungefär ett kryddmått (1
ml), som barnet kan få med en sked eller på fingret. Pyttesmå smakprov
är i så små mängder att de inte konkurrerar med amningen.
Annan kost:
Inkluderar bröstmjölksersättning, välling, vatten, drycker och annan föda.
Helt ammad (”enbart ammad” enl. Socialstyrelsens statistik):
Barn som enbart fått bröstmjölk, inkl. vitaminer (t.ex. D-droppar),
mineraler eller läkemedel de senaste 7 dagarna.
Delvis ammad (summan av ”övervägande ammad +delvis ammad”):
Barn som förutom bröstmjölk också fått annan kost vid 3 eller fler tillfällen
de senaste 7 dagarna. (Pyttesmå smakprover räknas inte).
Ej ammad:
Barn som enbart fått annan kost än bröstmjölk.
Uppgift saknas Markeras om besöket sker inom datainsamlingsperioden men det av
någon anledning är oklart hur barnet uppföds eller om besöket inte sker
inom datainsamlingsperioden.
Frågor/ variabler att fylla i vid varje specifik ålder (1v, samt vid 2, 4, 6, 9 och 12 månader):
•

Hur har barnet ammats senaste 7 dagarna? (Helt, delvis eller ej)

•

Hur gammalt är barnet? (+/- 2 veckor)
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Vaccinationer
Frågor/ variabler att fylla i efter varje gjord vaccination:
•

Har barnet vaccinerats mot?:
o Difteri
o Tetanus
o Kikhosta
o Polio
o HiB
o Pneumokocker
o Mässling, påssjuka, röda hund
Fylls i endast vid det tillfället:
•

Har barnet vaccinerats mot?:
o Vaccinerade 1 dos BCG vid 1 års ålder

Rökning
Rökning hos vårdnadshavarna samt rökare i barnets hemmiljö.
Frågor/ variabler att fylla i vid varje angiven ålder:
Båda vårdnadshavarnas rökning samt rökare i barnets hemmiljö vid:
4 veckor, 8 månader, 18 månader och 4 år.

Definitioner
”Rökare”:
Definieras som en person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från
cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta
gäller även den person som alltid röker utomhus.
S.k. ”feströkare”, dvs. en person som röker någon enstaka cigarett ”någon gång ibland”
definieras som ”icke rökare”.
”Rökare i barnets hemmiljö”:
är vårdnadshavare 1, vårdnadshavare 2, sambo, äldre syskon, far eller morförälder eller
annan person som stadigvarande (minst 14 dagar per månad) bor på samma adress som
barnet och är rökare enligt definitionen ovan.
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Anmälningar och samverkan från BHV till socialtjänsten vid misstanke om
barn som far illa (OBS: rapporteras in manuellt)
Antal anmälningar och/ eller samverkan som gjorts det år som statistik samlas in för. (Se
årligen bifogad blankett).

BMI
Beräknas av tillväxtdata vid 4 år (+/- 3 månader).
OBS: Registreras automatiskt via tillväxtkurvan, viktigt att fylla i vikt och längd vid varje
besök.

Språkscreening
Frågor/ variabler som lyfts ut ur Cosmic:
•

Antal barn under innevarande år som statistiken efterfrågas som varit på 3-års
teambesök inklusive utvidgad språkscreening.

•

Antal barn vars utfall vid 3-årsbesöket föranlett remiss.

•

Antal barn där remiss skickats till logopedmottagningen.

•

Antal barn där remiss skickats till Föräldra- och barnhälsa (FBH).

•

Antal barn där remiss skickats till Barn- och ungdomshabiliteringen.

Syn (ny i och med BHVQ)
Frågor/ variabler att fylla i efter varje gjord synscreening:
•

Höger öga utan anmärkning

•

Vänster öga utan anmärkning

•

Uppföljning

•

Remiss till Ögonmottagning

