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Inledning och sammanfattning 
 
Barnbokslut 2015 är det första för Region Jönköpings län och bygger på resultat för de olika 
verksamheterna avseende både kvantitet och kvalitet. Syftet med rapporten är att ge en samlad 
bild av verksamheterna både internt och i samverkan med länets kommuner. Barnbokslut 
kommer att genomföras årligen kopplat till årsredovisningen för Region Jönköpings län. 
Barnhälsoindex kommer att användas som verktyg för att följa barns hälsa och följa upp 
effekten av genomförda insatser i samverkan med länets kommuner.  
 
Innehållet i årets rapport präglas av den under 2015 rådande situationen med ett stort inflöde 
av flyktingbarn till regionen. Regionen arbetar med FN:s konvention för barnets rättigheter 
som grund. I alla verksamheter som bedrivs i samarbete och samverkan med länets kommuner 
är detta en grundpelare i verksamheterna. 
 
Barn och ungdomar i regionen har under 2015 haft god tillgänglighet till hälso- och 
sjukvården. På Ryhov behövs en gemensam barnakut med barnkompetens och bättre miljö för 
barn som söker med akuta tillstånd. Positivt är att färre barn behöver läggas in för vård på 
grund av astma jämfört med riket. Under sista kvartalet 2015 märktes en tydlig ökning av 
antalet asylsökande barn med akuta behov och inläggningar som följd. Tolkbehovet och 
kostnaderna för det har ökat inom alla verksamheter och möjligheten att få tolk till alla 
tillfällen har inte kunnat tillgodoses. 
 
Hälsosamtalen till förstagångsföräldrar till ettåriga barn är ett kostnadseffektivt 
folkhälsoarbete avseende levnadsvanor och dess konsekvenser för familjerna. Den ökade 
arbetsbelastningen på grund av stort antal nyanlända utlandsfödda barn med ökad vårdtyngd 
kan vara en av förklaringarna till att vissa enheter inte lyckats uppnå målet. Höglandet är det 
område i regionen som har högst antal asylbarn. 
 
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat sen förra året, mest bland flickor, men 
ligger fortfarande klart under riksgenomsnittet. Antibiotikaförskrivningen är störst i de lägre 
åldersgrupperna och har de senaste två åren legat relativt stabilt men ligger fortfarande under 
risknivå. 
 
Ungdomarna i länet har en tydlig bild av hur framtidens ungdomsmottagning ska se ut. 
Grunden för utvecklingsarbetet startade under 2015. En jämlik verksamhet och hälsa bland 
ungdomarna kan uppnås med insatser och utveckling av arbetet där helhetstänk och 
teambaserat arbete står i fokus. 
 
Samverkan med länets kommuner genom Strategigrupp barn och unga ger utifrån 
barnkonventionen en möjlighet att på ett bättre sätt tillgodose barnets hela livssituation 
oavsett om det handlar om barn och unga som är friska, har en kronisk sjukdom eller har en 
funktionsnedsättning. 
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1. Regionens verksamheter för barn 
 
Barnhälsovården ska erbjuda alla barn i förskoleåldern (0-6 år) en förebyggande hälsovård. 
BVC-personalen har tillgång till ett centralt Barnhälsovårdsteam. Teamet är tvärprofessionellt 
med barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetsutvecklare, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, 
dietist, logoped samt administrativ samordnare. Detta team har en rådgivande funktion med 
ansvar för metodutveckling, utvecklings- och utbildningsinsatser, verksamhetsuppföljning, 
kvalitetssäkring samt att ge konsultationsstöd till BVC-personalen. Barnhälsovårdens 
utvecklingsteam utgör också en länk mellan landsting och kommunens hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser för förskolebarn. I länet finns 33 BVC-enheter varav 19 ingår 
i familjecentralsverksamheterna i kommunerna. I Jönköpings kommun finns 10 och 
ytterligare en planeras. Beslut om familjecentraler saknas för Mullsjö och Gnosjö kommuner. 

 
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken ger specialiserad barnmedicinsk vård till barn och 
unga från nyfödda upp till 18 år. På neonatalvårdsenheten vårdas sjuka nyfödda samt för 
tidigt födda barn. Vårdbehovet är ofta stort och intensivvård kan krävas under mycket långa 
perioder. Inom kliniken jobbar cirka 160 medarbetare.  
 
Lekterapin är en frizon där ingen medicinsk behandling eller undersökning får ske. 
Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom 
anpassad lek och skapande verksamhet. På alla sjukhus som har en Barn- och 
Ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. 
Verksamheten är väl förankrad i Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta 
rummet” (artikel 3) och ”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). 
 
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är en specialistmottagning för barn och 
ungdomar i åldern 0 t.o.m. 17 år som erbjuder rådgivning, utredningar och behandlingar. 
Mottagningar finns på Länssjukhuset Ryhov, Eksjö, Gislaved, Huskvarna, Nässjö och 
Värnamo. 
 
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder insatser till personer som har medfödd 
funktionsnedsättning såsom utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autism. Insatserna erbjuds 
också personer som har fått funktionsnedsättning senare i livet på grund av hjärnskada efter 
olycka. 
Syncentralen erbjuder insatser till personer som har medfödd eller senare förvärvad 
omfattande synnedsättning. 
Hörselhabiliteringen erbjuder insatser till personer med hörselnedsättning, dövhet, 
dövblindhet, samt ljudkänslighet eller tinnitus. 
Tolkcentralen erbjuder tolktjänst för personer med dövblindhet, dövhet och hörselnedsättning. 
 
Barn- och ungdomshälsa är en första linjeverksamhet med mottagning för barn och 
ungdomar från förskoleklass t.o.m. 17 år och deras föräldrar. Ger behandling, råd och stöd vid 
oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också handla om huvudvärk 
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eller magont där vården inte hittar några kroppsliga orsaker. Mottagningar finns i Huskvarna 
och Nässjö. I Värnamo är en mottagning under uppbyggnad. 
 
Barnpsykiatrin, BUP, är en specialistfunktion för barn upp till 18 år. Jönköping har en 
självständig klinik. I Eksjö och Värnamo ingår barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningarna i de psykiatriska klinikerna.  
 
Ungdomsmottagningen är till för tjejer och killar från 13 och upp till den dag man fyller 22 
år. Om det inte finns någon ungdomsmottagning i kommunen är man hänvisad till 
vårdcentralen. Mottagning finns i Eksjö, Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Skillingaryd, 
Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. 
 
Barnahus i Jönköpings län är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, 
barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) när misstanke har 
uppkommit om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i åldern 0-18 år. 
Samarbetet mellan aktörerna genom Barnahus i Jönköpings län tillförsäkrar alla barn som 
misstänks vara utsatta för ovannämnda brott att få rättstrygghet och stöd, bedömning av behov 
av behandlingsinsatser samt omgående krisinsatser om så krävs. 
 
Folktandvården ansvarar för att ge barn och ungdomar i regionen gratis tandvård till och 
med det år de fyller 19 år. I ansvaret ingår också att erbjuda regionens invånare 
specialisttandvård, akut tandvård och tandvård för asylsökande. I regionen finns 26 
allmäntandvårdskliniker på 21 orter i länet. 
 
I samverkan med länets kommuner genomförs preventionsarbetet inom olika arenor 
 

 
 

 

 

 



 

Barnbokslut, Folkhälsa och sjukvård 
Region Jönköpings län 2015  3 

 

2. Demografi barn och unga 
 
Antalet barn och unga upp till 18 år är ca 75 0000 och utgör drygt 20 procent av den totala 
befolkningen i länet. Under 2015 har antalet asylsökande barn i samma åldersgrupp ökat med 
ca 3000 personer. Den stora ökningen av barn och unga har gett en ökad belastning inom alla 
verksamheter. 
 
Diagram 1.  Antalet asylbarn per länsdel och åldersindelning under 2015 
 

  
 
Diagram 2.  Antalet asylbarn fördelat på länets kommuner under 2015 
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3. Hälsotal barn och unga 
 
Den här figuren visar 20 hälsotal för barn och unga år 2013 i Jönköpings län jämfört med 
genomsnittet för riket. Till budget 2017 kommer en ny figur att tas fram med samma 
indikatorer för barn och unga under 2016. 
 
Diagram 3.  Hälsotal barn och unga 2013 i Jönköpings län 
 

 
Så här läser du diagrammet: Den blå ringen visar riksgenomsnittet (= värde 1). Ligger länets punkt (rosa) 
utanför den är länets siffror sämre jämfört med genomsnittet, ligger den innanför är länet bättre. Ett värde över 
1 anger hur mycket sämre länet ligger till jämfört med riksgenomsnittet. Exempel: Ett värde på 1,2 = 20 procent 
sämre. Ett värde under 1 anger hur mycket bättre man ligger till. Exempel: Ett värde på 0,8 = 20 procent bättre.  

4. Medborgare och kundperspektiv 
 
Regionens avsikt och viktigaste utmaning är att skapa en vård som är patientfokuserad, 
tillgänglig och jämlik även för barn och unga. 

4.1 Tillgänglighet 
 
Ur ett folkhälsoperspektiv ska föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna främja psykisk hälsa 
och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. 
Underlaget för en psykolog inom denna verksamhet bör ligga på högst 2 000 barn och 300 
gravida inom upptagningsområdet. Skillnader i befolkningsstruktur som påverkar behovet av 
antal psykologtjänster är kontextens karaktär med ex. hög andel utlandsfödda föräldrar.  
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Ett för stort barnantal (och/eller för stort antal gravida) per psykologtjänst ger längre väntetid 
för de som behöver hjälp. Detta kan i värsta fall leda till att enklare problem kan hinna 
utvecklas till större svårigheter och att lidande eller ovisshet förlängs hos den som behöver 
hjälpen (beroende på problematik). Ambitionen i regionen bör vara att insatserna i de tidigare 
förebyggande leden ska öka, för att inte lika många ska behöva mer specialiserad hjälp. 
 
Barn och ungdomars tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i länet. 

Tabell 1. Andel som fått tid för nybesök, faktisk väntetid 
 

Barn- och 
ungdomspsykiatri Tid inom 30 dagar Tid inom 60 dagar Tid inom 90 dagar 

Jönköping 96 % 99 % 100 % 

Höglandet 98 % 100 % 100 % 

Värnamo 78 % 100 % 100 % 

 

4.2 Klagomål 
 
Patientnämnden ska enligt lag stödja enskilda patienter utifrån synpunkter och klagomål och 
bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Till Patientnämnden har under 2015 
inkommit ett ärende som rör barn som anhöriga och har hanterats utifrån gängse regler. 

4.3 Delaktighet och inflytande – Brukarsamverkan  

4.3.1 Barns delaktighet i besöken på Barnhälsovården  
I samarbete med kommunikations-avdelningen har vi tagit fram ett bildspel för 1177 som alla 
barn och föräldrar får titta på inför besök till barnhälsovården vid 2,5-årsbesök, 4-årsbesök 
och 5-årsbesök. Samma bildmaterial används sedan i samspel med barnen under själva 
besöket.  
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Bildspel1/Bildspel/Jonkopings-lan/Undersokningar-hos-
barnhalsovarden-i-Jonkopings-lan/Undersokningar-pa-BVC-vid-2-ar/ 

4.3.2 Barnrond  
Barnrond där en grupp barn får ge synpunkter på vårdens miljö vad gäller säkerhet, 
information och trivsel har genomförts vid Vrigstad läkarmottagning samt BUP i Jönköping. 
En sammanställning av samtliga synpunkter görs och åtgärder vidtas. Barnen som varit 
delaktiga får en kopia på resultatet hemsänt. BUP planerar att fortsätta med barnronder 
regelbundet. 

4.3.3 Folktandvården 
På Folktandvården har 1 443 barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Jönköpings län knappat 
in sina intryck av tandvården i en IPad-enkät. De minsta med hjälp av någon vuxen. 
Resultatet på frågorna visade att personalen var trevlig (99 procent), tiderna var bra inom både 
allmäntandvården (88 procent) som specialisttandvården (92 procent), en mindre andel kände 
oro inför besöket (22 procent) och 86 procent tyckte inte att det gjorde ont.   

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Bildspel1/Bildspel/Jonkopings-lan/Undersokningar-hos-barnhalsovarden-i-Jonkopings-lan/Undersokningar-pa-BVC-vid-2-ar/
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Bildspel1/Bildspel/Jonkopings-lan/Undersokningar-hos-barnhalsovarden-i-Jonkopings-lan/Undersokningar-pa-BVC-vid-2-ar/
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4.3.4 Primärvården 
På försök genomförs en liknande enkät som Folktandvården genomfört i realtid bland barn 
som besökt vårdcentralen. Om detta faller väl ut kommer spridning att ske i hela länet.  

4.3.5 Barn och ungdomshälsan 
Barn - och ungdomshälsan i Nässjö har via enkäter ställt frågor bland annat om hur man som 
helhet värderar den behandling man fick på mottagningen. 
 
Diagram 4. Upplevelsen av behandlingen som helhet på mottagningen 
 

  

5. Hälso- och sjukvård 
 
Varje barn har rätt till bästa möjliga hälsa utifrån sina förutsättningar. Alla barn har rätt till 
likvärdig hälso- och sjukvård och rehabilitering. Vi ska säkerställa att inget barn är berövat 
sin rätt att ha tillgång till hälso- och sjukvård. (Barnkonventionen artikel 24) 

5.1 Barnhälsovård (BHV) 

5.1.1 Jämlik hälsovård över hela länet  
År 2014 kom ett nytt vägledningsdokument från Socialstyrelsen Vägledning för 
barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014). Syftet med den nya vägledningen är att ge kunskaps- 
och handläggningsstöd för yrkesverksamma i barnhälsovården samt beslutsstöd för 
beslutsfattare i arbetet med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn. 
Ytterligare ett syfte är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet. 
Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam har uppdraget att arbeta för en jämlik 
barnhälsovård i hela länet och på så sätt i förlängningen bidra till en jämlik barnhälsovård 
över landet.   
 
Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för 
barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt 
identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor. 
Betoningen ligger på generella insatser till alla samt riktade insatser till familjer i behov av 
extra stöd. Beräkningar visar att varje BHV sjuksköterska ska ha 55 nyfödda/år för att kunna 
erbjuda alla delar i Barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att åstadkomma jämlik 
barnhälsovård så att alla barn får samma tillgång till hälsovård. 
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Vägledningen lyfter särskilt fram några områden: 

• Psykisk hälsa–tidig upptäckt–tidiga insatser (För implementering i regionen se 
exempel 5.1.2 Barns psykiska hälsa) 

• Bibehålla hälsovinster - hälsans bestämningsfaktorer, skydds- och riskfaktorer  
• Hälsofrämjande levnadsvanor - Sedan 2004 har vi följt utvecklingen av övervikt 

och fetma bland barnen i länet. Målet att prevalensen av fetma bland 4-åringar skulle 
minska med 20 procent mellan åren 2009-2012 sattes upp och resultatet blev en 
minskning med 11 procent. Samma mål gäller även under perioden 2013-2015. De 
senaste åren har barnhälsovården arbetat aktivt med att tala om goda levnadsvanor vid 
alla besök på barnhälsovården. Särkskild tonvikt läggs vid 18 månader och 2,5 
årsbesöket. Vid 2,5 årsbesöket bedöms BMI kurvan och man har riktade insatser till 
familjer där barnen har övervikt/fetma. Barnhälsovårdsdietisten i regionen är ett 
viktigt stöd för BHV sjuksköterskorna i det förebyggande arbetet. 

• Teamsamverkan – Familjecentralerna i vår region är ett utmärkt samverkansverktyg 
 

Diagram 5. Andel 4-åringar med fetma, 3-årsmedelvärden födelseår 
 

  

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar till ettåriga barn är en viktig del i detta arbete. 
Utvärderingar visar att detta är ett kostnadseffektivt folkhälsoarbete. Det tyder på att föräldrar 
har större benägenhet att ändra sina levnadsvanor i samband med att man bildar familj. Det är 
fler mammor än pappor som genomför hälsokurvan av dem som erbjuds. Man ser fortfarande 
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stora skillnader mellan olika enheter. På de BHV enheter där man har ökad arbetsbelastning 
på grund av stort antal nyanlända utlandsfödda barn (dessa barn synliggörs inte i ökad 
vårdtyngd) har man mycket små möjligheter att hinna med hälsokurvorna och här har man en 
förklaring till att de inte uppnår målen.  
 
Diagram 6. Hälsosamtal med förstagångs föräldrar till 1 åringar under 2015  
 

 
 

I november 2014 fattades beslut i landstingsfullmäktige att Jönköpings läns landsting ska följa 
den nya vägledningen för det nationella Barnhälsovårdsprogrammet. Under 2015 har 
implementeringsarbetet fortsatt. Regionen har hittills haft förutsättningar att kunna erbjuda 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. 
 

5.1.2 Psykisk hälsa – Tidig upptäckt  
Under 2015 har en ny remissgång införts i samband med den ordinarie språkscreeningen vid 
2,5-årsbesöket inom Barnhälsovården. Syftet är att bättre fånga upp de barn där det finns 
misstanke om autismspektrumtillstånd, så att de kan få tillgång till specialisthjälp i ett tidigare 
skede. Detta för att kunna främja den så viktiga sociala kommunikationen som ofta brister hos 
dessa barn. Forskning visar att ca 1 procent av alla barn har ett autismspektrumtillstånd.  
 
För att bli bättre på att identifiera barn som har dessa behov har all BHV-personal utbildats 
avseende bland annat språkutveckling, autism och andra utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar. BHV-sjuksköterskor och psykologer har också utbildats i nya 
metoder för hur de riktat kan undersöka barnets symtom vidare om svårigheter med den 
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sociala kommunikationen uppmärksammas vid ordinarie BHV-besök. Tidigare har en del av 
dessa barn felaktigt hamnat hos logoped som första instans, vilket har fördröjt remissgången 
och gjort att familjen har fått möta fler vårdkontakter än nödvändigt. Målet är nu att korta 
vägen från BHV till specialistnivå för de berörda barnen, så att de kan få rätt hjälp tidigare. 
Utvecklingen av den nya remissgången med tillhörande insatser har skett i samverkan mellan 
bland annat barnhälsovård, barnhabilitering och logopedmottagning. Insatsen kommer att 
utvärderas genom att bland annat titta på hur många barn med misstanke om autism som 
upptäcks inom BHV, om flödet av dessa barn minskar hos logopedmottagningen och om de 
får tillgång till specialisthjälp i yngre ålder än tidigare. Utvecklingsarbetet har letts av 
Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam. 

5.1.3 Vaccinationer 
Rota vaccin  
Från och med 1 juli 2014 erbjuds alla barn i Region Jönköpings län för första gången 
vaccination mot rotavirusinfektion inom barnhälsovården. Jönköping tillsammans med 
Stockholms län är de två regioner som hittills erbjuder detta. Det är sannolikt för tidigt att se 
någon effekt i form av minskat antal vårdkontakter ännu.  
Barnkliniken Ryhov: 
 
Akutbesök gastroenterit år 2014: 400, år 2015: 433 
Vårddygn gastroenterit år 2014: 165, år 2015: 145 
 
Diagram 7. Rotavaccination på barn födda 2015 
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MPR vaccination (mässling, påssjuka, röda hund) 
Det aktuella måltalet i Jönköpings län är 98 procent. Av barn födda 2013 är 97,1 procent 
vaccinerade mot MPR (jfr 98,1 procent föregående år). Höglandet 96,9 procent (98,2 
procent), JSO 97,9 procent (98 procent) GGVV 96 procent (98,3 procent). 
  
För så kallad flockimmunitet,”herd immunity”, krävs 90-95 procent och anses vara nödvändig 
för att förhindra utbrott. Så gott som alla enheter i länet ligger väl över den nivån. Några 
enheter ligger under den nivån i denna årskull i områden med många asylbarn. Inflödet av 
nyanlända utlandsfödda barn i denna årskull påverkar statistiken, då man inte hunnit 
vaccinera upp barnen.  
 
Det har förekommit ett antal mässlingepidemier i Europa under senare år. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar tidigareläggning av mässlingvaccination för barn från 
9 månaders ålder när de ska resa utomlands. 
 
Diagram 8. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) barn födda 2013 
 

 

5.1.4 Kommunikation, språk och talutveckling 
Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att språkproduktionen, 
språkförståelsen eller användningen av språket är påtagligt nedsatt jämfört med andra 
jämnåriga, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Av barn i 
förskoleåldern är det enligt internationella studier 5 - 8 procent som har någon form av 
språkstörning. 
 
Viktigt med tidig upptäckt och insats eftersom samsjuklighet med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är vanlig. Språkstörningens påverkan på funktion och delaktighet är 
långvarig, ibland livslång, ändrar karaktär under uppväxten och är starkt beroende av 
omgivningens förhållningssätt. Studier visar på hög risk för läs och skrivsvårigheter i 
skolåldern, psykisk ohälsa och svårigheter på arbetsmarknaden. 
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Logopedmottagningen i länet har sett en ökning av remitteringen av barn i åldern 2:5 – 3:11 
med misstänkt språkstörning från BHV: 2010: 133 barn, 2012: 175 barn, 2014: 205 barn. 
Ökningen kan förklaras av att BHV införde år 2011 en ny språkscreening för alla länets 2,5 
åringar. BHV:s centrala utvecklingsteam har sedan 2013 en logoped 40 % som arbetar med 
fortbildning av personal när det gäller att upptäcka barn med språkstörning.  
 
Så planerar vi framåt: 
 1. Ny evidensbaserad språkscreening även för 4-åringarna för ett säkert sätt att fånga upp 
barn med språkstörning med målsättning att införas under 2018. 
 
 2. BHV och Regionbibliotek i samverkan med syfte att stimulera barns språkutveckling i 
åldern 0-6 år. Bokpåse och dialog med föräldrar vid barnets 10-månadersbesök på 
barnhälsovården. Bokrecept, som logoped på Logopedmottagningen skriver ut till barn med 
konstaterad språkstörning, vilket lämnas på biblioteket där personalen hjälper till att hitta rätt 
bok utifrån speciellt framtagen boklista och visa annat i utbudet som kan vara av intresse. 
Boklistan med språkstimulerande litteratur publiceras på kommunbibliotekens nätsidor. 

5.2 Barnhälsovård Eksjö 

5.2.1 Nyfödda Eksjö 
Barnhälsovården har fått ett stort antal nyfödda under 2015. Då flest asylsökande barn bor på 
Höglandet är det en fortsatt hög belastning, speciellt på BHV med alla inledande 
hälsoundersökningar som ska genomföras. 
 
Diagram 9. Antal nyfödda under åren 2012-2015 barnhälsovården Eksjö 
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5.2.2 Besök sjuksköterska samt läkare BHV, Eksjö  
 
Diagram 10. Antal besök sjuksköterska (ssk) BHV Eksjö 
 

 
 
Diagram 11. Antal besök läkare BHV Eksjö 
 

 

5.3 Barnhälsovård Värnamo 
 
Antalet asylsökande har nästan tredubblat i Värnamo området. Belastningen på 
barnhälsovården är stor speciellt på vissa platser och resurserna fördelas så gott det går och 
extra stöttning görs där belastningen är högst.  
 
Diagram 12. Nyfödda i Värnamo 2012-2015 
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5.3.1 Hembesök BHV Värnamo 
Diagram 13. Antalet hembesök åren 2012-2015 i Värnamo området 
 

 

5.3.2 Besök sjuksköterska samt läkare BHV Värnamo 
Diagram 14. Antalet besök hos sjuksköteska åren 2012-2015 i Värnamo området 
 

 
 
Diagram 15. Antalet läkarbesök BHV Värnamo 
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5.4 Barnhälsovård Jönköping 

5.4.1 Nyfödda BHV Jönköping 
Diagram 16. Antalet nyfödda BHV i Jönköping 

 
 

 

5.4.2 Antal inskrivna BHV Jönköping 
Diagram 17. Antal inskrivna BHV Jönköping 
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5.4.3 Andel hälsokurvor BHV Jönköping 
Målet för genomförande av hälsokurvor 50 %. Inom BHV Jönköping är andelen 43 % med 
variation mellan enheterna under 2015.  
Diagram 18. Andel genomförda hälsokurvor BHV Jönköping 
 

 

5.5 Folktandvården 
 
Folktandvården ansvarar för ca 75 000 barn 0-19 år. Vid vissa kontrollåldrar redovisas 
epidemiologi avseende kariesfria individer (som inte har eller har haft karies). Sedan början 
av 1980-talet har munhälsan stadigt förbättrats för att nu ligga i topp i landet. Av 19-åringarna 
är drygt 42 procent helt kariesfria. Dock kan vi i åldrarna 6 och 12 år se en försämring. Detta 
beror bland annat på den stora asyltillströmningen. Asylsökande har en avsevärt sämre 
munhälsa än individer uppväxta i Sverige och munhälsan motsvaras av läget i vårt län på 
1980-talet, dvs innan vi startade de stora satsningarna på förebyggande arbete till samtliga 
barn. Det är även så att barn uppväxta i Sverige med dålig munhälsa har fått ännu sämre 
munhälsa. Vi ser stora skillnader mellan områden med olika socioekonomi. 
 
Antalet asylsökande barn i länet är ca 3000 individer. Dessa kräver mera behandlingstid på 
klinikerna och även mera narkostid (ej inräknat nedan). 
 
2014: 1178 h fördelat på 785 individer, 1,5 h/individ 
2015: 2513 h fördelat på 1362 individer, 1,85 h/individ 
Detta kan jämföras med alla barn exklusive asylsökande 2015, ca 45 000 h fördelat på 75 000 
barn, 0,6 h/individ.Detta ökade vårdtryck får till följd att klinikerna har svårt att hinna med 
sina ordinarie vuxna revisionspatienter. Samtliga barn får dock den behandling som krävs. 
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Diagram 19. Kariesfria 3,6,12 och 19-åringar i Region Jönköpings län 1980-2015 
 

 
 

5.6 Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Ryhov 

5.6.1 Barnakuten – tillgänglighet 
 
Vi jobbar för en gemensam barnakut med barnkompetens och bättre miljö för barn som söker 
med akuta tillstånd. I nuläget är barnakuten enbart för barn med barnmedicinska tillstånd. Allt 
fler söker akutmottagningen.  
Diagram 20. Antal besök av barn till barnakuten 2010-2015 
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Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård: 89,8 procent (mål: 80 procent inom 60 
dagar). Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4 timmar: 91,2 procent (mål:90 procent 
inom 4 timmar) 

5.6.2 Slutenvård, dagsjukvård och hemsjukvård 
Slutenvården minskar i omfattning och dagsjukvård ökar. Vi har ett ökande samarbete med 
kommunal hemsjukvård som möjliggör att barn kan vistas hemma. 

5.6.3 Medicinska mått 
Andel barn som ammas helt eller delvis vid utskrivning från neonatalvårdsenheten 91 procent 
(mål 90 procent). 
Andel patienter med diabetes som uppnår nationella målet med HbA1C < 57 mmol/mol:60 
procent. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Med rätt omhändertagande 
och välfungerande medicinering kan akuta inläggningar undvikas i de flesta fall. Ett nationell 
mått är antal vårdtillfällen för astma bland barn över 2 års ålder.  Målet är att antalet 
vårdtillfällen ska vara färre än 5 per 10 000 barn och år. Vår siffra är 2, och visar att vi ligger 
på ett bra resultat. 

5.6.4 Asylsökande  
Under oktober-december 2015 var det en stor ökning av akutbesök och inläggningar i denna 
grupp. 121 besök oktober-december av asylsökande, 161 besök hela 2015. 54 vårdtillfällen 
och 203 vårddygn oktober-december och 87 vårdtillfällen och totalt 288 vårddygn under hela 
året. Under 2015, 25 procent ökning av kostnaderna för tolk jämfört med 2014 och då gick det 
inte att få tolk så ofta som var önskat. Flera nyanlända barn med svåra skador och betydande 
funktionshinder har kontakt med vår specialistmottagning.  

5.6.5 Barnkompetens 
Det är förhållandevis lätt att rekrytera blivande barnläkare men fortfarande brist på 
bakjourskompetens inom neonatologi. Hyrläkare behöver anlitas för att det ska gå runt. På 
något till några års sikt ser det bättre ut. 
Det har varit stor omsättning senaste åren bland sjuksköterskor där flera har gått till främst 
barnhälsovård. Det går att rekrytera sjuksköterskor men det är i princip omöjligt att få 
sköterskor med barnvidareutbildning. Från att tidigare haft mer än 90 procent specialist-
sjuksköterskor har vi nu knappt 60 procent.  
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5.7 Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Eksjö  
5.7.1 Tillgänglighet   
Diagram 21. Tillgänglighet till barn och ungdomsmedicinsk mottagning Eksjö 
 
 

 

5.7.2 Remisser 
Diagram 22. Antal remisser till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Eksjö 2012-2015 
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5.7.3 Besök till sjuksköterska och läkare 
 
Diagram 23. Antal besök till sjuksköterska barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Eksjö 
 

 
 
Diagram 24. Antal besök till läkare barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Eksjö 
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5.7.4 Kontaktorsak nybesök  
Diagram 25. Kontaktorsak nybesök (akut och planerat) BUMM Eksjö 
 

 

5.8 Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Värnamo 
Akutbesöken från asylboendena har ökat för de minsta barnen.   

5.8.1 Tillgänglighet  
Diagram 26. Faktisk väntetid till första besök barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Värnamo 2015 
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5.8.2 Remisser  
Diagram 27. Remisser till BUMM Värnamo under 2012-2015 
 

 

5.8.3 Besök till sjuksköterska och läkare 
 

Diagram 28. Besök till sjuksköterska (ssk) BUMM Värnamo åren 2012-2015 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 29. Besök till läkare BUMM Värnamo åren 2012-2015 
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5.9  Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Jönköping  

5.9.1 Tillgänglighet 
Faktisk väntetid till första besök specialiserad vård BUMM Jönköping och Huskvarna 
Diagram 30. Faktisk väntetid till första besök till BUMM Jönköping 
 

 

5.9.2 Remisser  
Diagram 31. Antal inkomna remisser BUMM Jönköping 2012-2015 
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5.9.3 Kontaktorsak besök  
Diagram 32. Andel kontakter per vårdåtagande (nybesök och planerat) BUMM Jönköping 
 

 

5.9.4 Besök till sjuksköterska och läkare  
Diagram 33. Antal besök till sjukskötesköterska (ssk) barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Jönköping 2013-
2015 
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Diagram 34. Antal besök till läkare BUMM Jönköping 2013-2015 
 

 

5.10  Barn- och ungdomshabiliteringen 

5.10.1 Tillgänglighet 
Bättre planering och struktur har förbättrat tillgängligheten till barnhabiliteringen. Alla barn 
har rätt till ett första besök till specialistvården inom 30 dagar. Målet för 2015 är 90 procent 
och totalt har 88 procent av de barn som remitterats till barnhabilteringen kommit på ett första 
besök inom 30 dagar. 2014 tog barnhabilteringen emot 81 procent av barnen inom 30 dagar. 
Barnen vars föräldrar har önskat en första besökstid utanför vårdgarantins gräns är 
exkluderade. 
 
Diagram 35. Faktisk väntetid till Barnhabiliteringen 2014 
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Diagram 36. Faktisk väntetid till Barnhabiliteringen 2015 
 

 

5.10.2 Remisser 
Barn och ungdomshabiliteringen ett stort inflöde av barn. 316 nya barn togs emot på remiss. 
28 procent av barnen som kom på remiss till barn- och ungdomshabiliteringen i länet 2015 
har invandrarbakgrund. I Eksjö har 31 procent av de nya barnen invandrarbakgrund, I 
Värnamo 26 procent och i Jönköping 24 procent. Barnhabilteringen har tagit emot 16 barn 
som hade A-nummer när de på remiss. Övervägande delen av dessa barn bor i Östra delen av 
länet. 
 
Diagram 37. Inkomna remisser till barnhabiliteringen för åren 2011-2015 
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Bilden nedan visar hur remissfrågeställningarna fördelade sig. Barn som har begränsningar 
inom området tanke/förståelse (utvecklingsstörning/försening, autism) är den största gruppen 
av barn som behöver habiliteringsstöd och utredning genom habiliteringen. 
 
Diagram 38. Frågeställning i remiss under 2015 
 

  
5.11  Hörselhabilitering 
 
Barn med hörselnedsättning har stora behov av logopedinsatser. Habiliteringen köper 20 
procent logopedtjänst från logopedmottagningen vilket skulle behöva utökas. Idag finns 28 
barn och ungdomar till och med gymnasiet med cochleaimplantat (C.I) i länet.  

5.12  Barn- och ungdomshälsan 
 
Barn- och ungdomshälsan är en första linjeverksamhet med mottagning för barn och 
ungdomar från förskoleklass till och med 17 år och deras föräldrar. Mottagning finns i 
Huskvarna samt Nässjö och en mottagning är under uppbyggnad i Värnamo. 

5.12.1 Besöksfrekvens Huskvarna 
Fördelningen av besök per kön är 39 procent pojkar och 61 procent flickor exklusive besök 
hos socionom från kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remissfrågeställning 2015 
Utvs

NP

motbed.

RH

at konsult

torticollis

Utvs = utvecklingsstörning/försening, 
NP = neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
motbed = motorisk bedömning  
RH = rörelsehinder  
AT- konsult till BUP  
Torticollis/ Plexus  
FFH = flerfunktionshinder  
FFHJ = förvärvad hjärnskada 
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Diagram39. Antal besök Barn- och ungdomshälsan Huskvarna 2015 
 

 

5.12.2 Remisser Huskvarna 
Diagram 40. Antal accepterade remisser BUH Huskvarna 2013-2015 
 

 

5.12.3 Besöksfrekvens Nässjö  
På Barn- och ungdomshälsan märktes i slutet av året 2015 en markant ökning av sökande barn 
och ungdomar boende på HVB-hem. 
 
Fördelningen av besök per kön är 46 procent pojkar och 54 procent flickor. 
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Diagram 41. Antalet ny- och återbesök BUH Nässjö under 2015 
 

 

5.12.4 Remisser Nässjö 
Det totala antalet accepterade remisser under 2015 var 399. Under 2014 accepterades 124 
remisser (verksamheten startade 1/9 2014). 

5.13  Barnpsykiatri 

5.13.1 Inkommande vårdbegäran  
Tabell 2. Antalet inkommande remisser i de olika länsdelarna under 2015 
 

Barn- och 
ungdomspsykiatri  

Inkommande 
remisser Accepterade Avvisade Obedömda 

Jönköping 793 88 % 12 % 0 % 

Höglandet 547 80 % 20 % 0 % 

Värnamo 406 82 % 18 % 0 % 

 

5.13.2 Besök anorexienheten, BUP, Jönköping 
Anorexieneheten, BUP Jönköping, är en länsresurs som består av öppenvård, samt en 
dagvårdsenhet (6 platser). Dagvårdsenheten erbjuder ätträning och intensifierad behandling. 
 
Tabell 3. Antal besök dagvård respektive öppenvård 2013, 2014 och 2015 
 

Barn- och 
ungdomspsykiatri Dagvård Öppenvård 

2015 636 985 
2014 388 849 
2013 830 1483 
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5.13.3 Läkemedel – antidepressiva (SSRI) 
Diagram 42. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar i åldern 10-18 år 
 

 

5.14  Recept på antibakteriella läkemedel 
 
Antibiotikaförskrivningen bland barn och unga upp till 19 år i Region Jönköpings län (RJL) är 
störst i de lägsta åldersgrupperna (0-4 respektive 5-9 år). I dessa grupper minskade 
förskrivningen i regionen fram till 2013 och har sedan dess legat relativt stabilt. På riksnivå 
har minskningen i dessa grupper fortsatt även under 2015, varpå skillnaderna mellan regionen 
och riket har minskat. 
 
Diagram 43. Förskrivning av antibiotika recept i regionen per åldersgrupp 2012-2015 
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Diagram 44. Förskrivning av antibiotikarecept i regionen per åldersgrupp 2012-2015 jämfört med riket 
 

 

5.15  Ungdomsmottagningen 
 
Det finns ungdomsmottagning i 10 av länets 13 kommuner. Under 2015 har 
kvalitetsindikatorer arbetats fram i samverkan med personal och ungdomar. Ett 
utvecklingsarbete är påbörjat enligt co-design där personal och ungdomar tillsammans 
designar framtidens ungdomsmottagning. Syftet är att få en jämlik hälsa och vård på 
ungdomsmottagningarna i länet utifrån ungdomars behov. Detta innefattar ett helhetstänk och 
teambaserat arbete avseende ungdomars fysiska, psykiska, sociala och sexuella 
välbefinnande.   

5.16  Barnahus 
 
Barnahus verksamhet startade i maj 2014. Framtagen statistik bygger på pinnstatistik med 
förbehållet att antalet ärenden är minst det som anges i tabellerna. Från januari 2016 finns nu 
Bonigis system med en barnahusmodul som används även på andra barnahus i Sverige och 
kommer att ge en säkrare statistik från och med 2016. 
 
Under första verksamhetsåret hanterades i samråd 270 ärenden varav 148 ledde till barnförhör 
på Barnahus.  Tabell 4 visar vilka kommuner ärendena kom ifrån (kolumn 1), ärendetyp 
(kolumn 2-4) samt åldersgrupper för ärendena (kolumn 5-8). 
Från 1 maj till och med 30 september 2015 hanterades i samråd 117 ärenden varav 64 
barnförhör hölls på Barnahus (tabell 5). 
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Tabell 4. Antal ärenden i åldersgrupper per kommun första verksamhetsåret maj 2014 till och med april 2015 
 

Kommun Akut Konsultativt Vanligt 0-5 år 6-10 år 11-15 år 16-18 år 
Aneby  3    1 2 

Jönköping 1 11 88 19 38 34 9 
Eksjö 2 10 13 4 6 11 4 

Nässjö  3 28 5 12 7 7 
Gnosjö  2 1  2 1  

Vetlanda  8 10 7 7 3 1 
Värnamo  3 18 6 5 7 3 

Tranås   23 2 8 9 4 
Habo   11 5 4 2  

Mullsjö   5 1 2 2  
Vaggeryd  2 6 1 3 3 1 

Sävsjö 1  5 4 2   
Gislaved  5 7 4 2 4 2 
Annan  4  1 1 2  

Summa 4 51 215 59 92 86 33 
 
Tabell 5. Antal ärenden i åldergrupper per kommun första verksamhetsåret 1 maj 2015 till och med  
30 september 2015 
 

Kommun 0-5 år 6-10 år 10-15 år 16-18 år 
Aneby     

Jönköping 10 25 18 7 
Eksjö  1 2 1 

Nässjö 1 4 8  
Gnosjö     

Vetlanda  3   
Värnamo 2 2 1 1 

Tranås 1 4 1 3 
Habo  2 1 1 

Mullsjö   2 1 
Vaggeryd 8    

Sävsjö     
Gislaved 1 3 1 1 
Annan  1   

Summa 23 45 34 15 

6. Strategiskt barnrättsarbete i Region Jönköpings län 
 
”Det krävs tydlig styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter 
genomsyrar arbets- och beslutsprocesser”. Ett citat från Regeringskansliets strategi för att 



 

Barnbokslut, Folkhälsa och sjukvård 
Region Jönköpings län 2015  32 

 

stärka barnets rättigheter i Sverige (2014). Kunskap måste spridas till barn, föräldrar och 
relevanta yrkesgrupper. För att stärka barnets rättigheter krävs också samverkan mellan olika 
aktörer i samhället.  

6.1 Uppdrag och handlingsplan 
 
Folkhälsa och sjukvård har uppdraget genom utredare inom området barn och unga att leda 
barnrättsarbetet i regionen. I och med hälso- och sjukvårdens omorganisation under 2015 
startades en styrgrupp för barnrättsarbetet i regionen. I gruppen är de olika 
verksamhetsområdena för primärvård, medicin, kirurgi, psykiatri, rehabilitering och 
habilitering representerade samt även från Futurum. Styrgruppen har startat ett 
revideringsarbete av handlingsplanen från 2013 som beräknas vara klart våren 2016.  

6.2 Verksamhetsstöd 
 
Inom hälso- och sjukvårdens verksamheter finns barnombud med uppdraget att tillsammans 
med sin chef omsätta barnrättsarbetet i praktisk handling. Fokus ligger på barnets egen hälsa 
eller barn som närstående inom den egna verksamheten. Det finns 189 registrerade 
barnombud men enligt beräkning behövs minst det dubbla för att barnrättsarbetet ska få 
genomslag inom regionens alla verksamheter.  

6.2.1 Utbildning och kompetensutveckling 
En gång om året erbjuds alla nya barnombud en grundutbildning i barnkonventionen och 
barnrättsarbete. Nätverksträffar med fortbildning för barnombud och deras chefer genomförs 
årligen. Fyra nätverksträffar har hållits under 2015. Ett speciellt fokus har ägnats åt 
patientjournallagen (från 1 jan 2015) som stärkt barnets rättigheter som patient inom vården. 

6.2.2 Barnrättsbaserad beslutsprocess 
Prövning av barnets bästa ska göras i alla beslut som berör barn. Några formella beslut om 
användandet av den finns inte idag i regionen. Under 2015 har den bland annat använts i ett 
utredningsarbete om sjukgymnastik för barn. Några beslut är ännu inte tagna i frågan.  

6.3 Lekterapi 
 
Lekterapin på Ryhov har under 2015 fått en ökad förfrågan från olika kliniker (Medicin, IVA, 
HIA, Kvinnokliniken, Infektionskliniken) om barn till sjuka anhöriga kan få komma till 
lekterapilokalerna, eller om personalen kan bidra med lekmaterial och sysselsättning till 
vuxenenheten. Förfrågningarna har gällt inte bara dagtid under vardagar, utan även kvällar 
och helger. Behoven finns även inom klinikerna på Eksjö och Värnamo sjukhus. Inom 
befintlig lekterapiverksamhet finns inte någon möjlighet att tillgodose de behov som 
efterfrågas från de olika klinikerna.  
 
Önskvärt vore att utveckla lekterapiverksamheten till att aktivt omfatta även syskon som 
anhöriga. Detta förutsätter att medel för lokalmässiga och personella resurser tillskjuts till 
befintlig lekterapi på Ryhov. För att åstadkomma en jämlik vård i länet behövs liknande 
verksamhet på sjukhusen i Eksjö och Värnamo. 
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7. Barn som far illa 
 
I Fakta – allmänt kliniskt kunskapsstöd - finns stöd för hur personal ska agera vid misstanke 
om att ett barn far illa, eller misstänks fara illa. Personalen är skyldig att göra en anmälan till 
socialtjänsten i dessa fall och Fakta ger de verktyg som behövs i hantering av ärenden.  
 
Ett multidisciplinärt Barnskyddsteam kan enligt forskning öka träffsäkerheten så att de 
anmälningar som görs från sjukvården överensstämmer bättre med behov av insatser från 
socialtjänst eller polis. Barnskyddsteamet har tre huvuduppdrag: konsultation, utbildning och 
kunskapsspridning. Det ska konsultativt ge råd och stöd till regionens sjukvårdspersonal 
avseende medicinsk utredning och anmälning till de sociala och polisiära myndigheterna, 
formulera regionövergripande rutiner för handläggning av barn som far illa, bedriva 
uppföljning och kvalitetssäkring, ansvara för utbildning och kompetensutveckling samt 
ansvara för omvärldsbevakning.  Ett förslag avseende Barnskyddsteam i Region Jönköpings 
län kommer att läggas under våren 2016 av MPG barn och unga. 

8. Barndialogen 
 
Barndialogen är ett forum för information och utvecklingsarbete i samverkan mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna och externa organisationer i länet med utgångspunkt från FNs 
Barnkonvention. Pilotprojekt dokumenteras och vid positivt utfall och beslut från 
kommunerna kan en spridning i länet genomföras. Barndialogen är kopplad till 
http://plus.rjl.se/samverkan under samverkansområdet Barn och unga.   

9. Strategigrupp barn och unga 
 
Region Jönköpings län och länets 13 kommuner samverkar i en rad olika frågor inom området 
barn och unga. I det gemensamma arbetet med barns hälsa avses psykisk, social och fysisk hälsa. 
Dessa områden korrelerar med varandra på så sätt att hälsa/ohälsa inom ett område ofta påverkar 
övriga områden positivt respektive negativt. Samverkande verksamheter har i olika hög grad 
ansvar för dessa områden i barnens liv och för de barn som har omfattande behov inom samtliga 
områden finns det oftast också behov av insatser från flera verksamheter.  
 
Framtagen handlingsplan syftar till att beskriva mål, uppdrag och aktiviteter för det 
länsövergripande utvecklingsarbetet i samverkan kring barns hälsa i Jönköpings län under 2015 
och 2016. Målgruppen för handlingsplanen är barn 0-18 år där barns delaktighet och inflytande 
ska stärkas enligt barnkonventionen. Handlingsplanen tangerar även handlingsplanen för barn och 
unga i den regionala strategin Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.  

10. Bilagor 
Bilaga 1: Barnkonventionen – Barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården. 

http://plus.rjl.se/samverkan
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