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Den föreliggande rapporten om barns liv och hälsa i Värmland är ett led i den 
folkhälsorapportering som sker i samarbete mellan Landstinget i Värmland 

(LiV) och ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet (KAU). Det är vår 
förhoppning att alla inom kommuner och landsting – politiker, tjänstemän och 
praktiker – skall kunna dra nytta av denna rapport. Den kan naturligtvis läsas i sin 
helhet, men också användas som uppslagsverk när det gäller aktuell kunskap om 
barns hälsa och livsvillkor i Värmland.

Sedan år 2000 har LiV och KAU i samverkan publicerat en rapport om den 
vuxna befolkningens hälsa vart fjärde år, senast från befolkningsundersökningen 
år 2012 och i tillägg till dessa en specialstudie av de äldres hälsa år 2006. Under 
de sista tjugo åren har det däremot inte skett någon specifik sammanställning om 
barns hälsa i Värmland, varför den nu aktuella rapporten fyller ett stort tomrum. 

För tjugo år sedan hade vi ganska rudimentära data om barns hälsa att arbeta 
med, medan vi nu haft tillgång till välutvecklade databanker över dödlighet, sluten-
vård, skador, infektioner, munhälsa, drogvanor, mödra- och barnhälsovård, elevhälsa 
m.m. Dessutom finns data från upprepade studier av ungdomars psykiska hälsa 
och longitudinella studier om vad olika miljöfaktorer betyder för utveckling av 
kroniska sjukdomar som exempelvis astma och allergi, övervikt och fetma och neu-
ropsykiatriska åkommor. Denna stora mängd data om barn hänger samman med 
att ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet har en uttalad barnprofil.

Förutom att presentera hur de värmländska barnen mår har en bärande idé i 
denna rapport varit att försöka beskriva hur arv och miljö samspelar, vilken bety-
delse det har för barnens liv och utveckling och vilka möjligheter vi har att påverka 
detta komplexa samspel. Barnets liv är beroende av det genetiska arv de fått från 
sina föräldrar, den biologiska programmering som sker under fostertiden och de 
fortsatta uppväxtvillkoren. Att arvet har betydelse är lätt att förstå, då vi får med 
oss en kombinerad genuppsättning från våra mödrar och fäder. Som alla vet kan 
denna genuppsättning variera ganska mycket mellan samma föräldrapars olika 
barn. Men dessutom är det så att genetikens betydelse kan påverkas av den bio-
logiska programmering som kan ske under fostertiden där sådan programmering 
även kallas epigenetisk påverkan. Detta innebär att en viss uppsättning gener kan 
uttryckas olika beroende på förhållanden i fosterlivet. Om modern under gravidi-
teten exempelvis är påverkad av en akut infektion, kronisk sjukdom som diabetes 
eller miljöfaktorer, kan detta under vissa förhållanden få stora konsekvenser för 
fostret och barnet. Det kan påverka utvecklingen av organsystemen eller hämma 
fostrets tillväxt, vilket i sin tur kan göra barnet mer känsligt för annan påverkan 
under uppväxtåren men även innebära tidig sjukdom i vuxenlivet. Ett aktuellt 
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exempel på detta är de internationellt uppmärksammade resultat som tillkommit 
genom forskning som bedrivs vid KAU om hormonstörande ämnen (vilket be-
skrivs i ett särskilt kapitel i denna rapport). 

Till skillnad från den biologiska programmeringen, som påverkar foster och 
yngre barn i kritiska perioder, har sociala och ekonomiska förhållanden kumulativa 
effekter genom hela livsförloppet. Konsekvenserna av sociala förhållanden ”staplas” 
på varandra med långsiktiga effekter som kan vara både positiva och negativa. Ett 
exempel på positiva effekter är, att även gravt prematura barn som växer upp under 
goda livsbetingelser kan klara sig lika bra senare i livet som de barn som fötts efter 
en fullgången normal graviditet. Goda förhållanden kan således kompensera för 
en svag start i livet. För negativa socioekonomiska förhållanden gäller att det är 
långsiktiga och uthålliga insatser som kan bryta nedåtgående spiraler och det kräver 
nära samarbete mellan samhällets olika institutioner, föräldrar och barn. 

Värmländska barn mår, som grupp betraktat, varken sämre eller bättre än barn i 
övriga Sverige. Antalet barn som dör i samband med förlossning eller pga. miss-
bildningar har minskat med 60 % under de sista femton åren och Värmland har 
den lägsta dödligheten bland nyfödda i Sverige – detta i ett land som redan har 
världens lägsta spädbarnsdödlighet (tillsammans med Singapore). Modern medi-
cinsk behandling har också lett till allt färre slutenvårdsdagar, särskilt för andnings-
organens sjukdomar (infektioner och astma), som numera nästan helt behandlas i 
öppen vård. 

Det som varit särskilt oroande är astma och allergi, den ökande barnfetman och 
ökningen av självrapporterad psykisk ohälsa hos ungdomar. Denna utveckling har 
lyckligtvis stannat av och planat ut på senare år och särskilt positivt är att ungdo-
mars alkoholkonsumtion minskat betydligt sedan millennieskiftet. Tyvärr är själv-
mord hos unga män och självskadebeteende hos unga kvinnor något vanligare än 
i övriga Sverige. I båda dessa grupper dominerar de unga som kommer från socialt 
och ekonomiskt utsatta grupper.

Sedan mitten av 1990-talet minskar både antalet födda och invandrade barn i 
Värmland. Detta är en trend som på något sätt måste brytas om det inte på sikt 
skall få allvarliga konsekvenser i en rad olika avseenden. Här gäller det att länets 
samlade resurser, såväl offentliga som privata, arbetar för att göra Värmland attrak-
tivt för barnfamiljerna. 

Karlstad 2015-01-12
Staffan Janson, Carolina Jernbro & Carl-Gustaf Bornehag
Redaktörer 
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K A P I T E L 1

Sjukdom, skador 
och dödsfall bland 
barn i Värmland

JA N S C H Y LLA N D E R O C H STA F FA N JA N S O N
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Detta avsnitt handlar huvudsakligen om vad värmländska barn sjukhusvårdas 
för och vilka åkommor de dör av. Kapitlet visar hur sjukdom och död hos 

barn förändrats sedan slutet av 1990-talet och om detta står i samklang med natio-
nella trender i Sverige under samma tidsperiod.

DEMOGRAFISK UTVECKLING
Den sista december 2013 fanns 50 587 barn 0 till och med 17 år i Värmland. Som 
framgår av Figur 1 minskade antalet barn under 1980-talet, ökade igen något under 
1990-talet för att åter minska från slutet av 1990-talet till 2013 (röd linje). Barnens 
andel av den värmländska befolkningen följer samma mönster (grön linje). Under 
denna tid är det således bara en tioårsperiod från mitten av 1980-talet till mitten 
av 1990-talet, som den värmländska befolkningen genom födslar eller invandring 
av barn har en rimlig reproduktionsnivå. Över tid blir det således allt färre barn i 
länet, vilket om det inte ändras radikalt kommer att få negativa konsekvenser för 
Värmlands framtida ekonomiska utveckling.

SEDAN MITTEN AV 1990-talet har antalet 

födda eller invandrade barn stadigt minskat i 

Värmland. Om denna trend inte bryts kan det 

på sikt få allvarliga ekonomiska konsekvenser 

för länet.

ANTALET BARN SOM dött i samband med 

förlossning eller på grund av missbildningar 

har minskat med 60 % mellan 1998 – 2013. 

Värmland har lägst dödlighet bland nyfödda i 

hela Sverige under den sista 5-årsperioden.

I ÅLDRARNA 1-17 år är den helt 

dominerande dödsorsaken olycksfallsskador.

VÄRMLÄNDSKA BARNS slutenvård 

är jämförbar med Sveriges i stort. Modern 

behandling har lett till betydande minskning 

av vårddagar för de flesta sjukdomsgrupper, 

särskilt för sjukdomar i andningsorganen.

SJÄLVMORD HOS UNGA män och 

självtillfogade skador hos unga kvinnor är 

något vanligare i Värmland än i övriga Sverige. 

Ungdomar och unga vuxna som har en utsatt 

social och ekonomisk situation dominerar i 

denna grupp. 
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JAN SCHYLLANDER OCH STAFFAN JANSON

Figur 1. Antal barn 0-17 år i Värmland (absoluta tal i vänstermarginalen) och andel barn i 

den värmländska befolkningen (procent i högermarginal). Källa: SCB

DÖDSFALL HOS BARN
Under perioden 1998 – 2013 har totalt 241 värmländska barn (136 pojkar och 105 
flickor) avlidit, dvs. i genomsnitt drygt 15 per år. Den dominerande dödsorsaken 
är skador och förgiftningar följt av vissa perinatala tillstånd (i nyföddhetsperioden) 
och medfödda missbildningar (se Figur 2).

Figur 2. Antal avlidna barn (0 – 17 år) efter huvudgrupp under perioden 1998-2013.  

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. 

Spädbarnsåret har alltid varit, och är alltjämt, den mest utsatta perioden i barn- 
och ungdomstiden. Det första levnadsåret är speciellt, då en del barn föds med 
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missbildningar som ökar risken för tidig död samt för skador som sker i samband 
med förlossning eller den närmaste tiden därefter. De vanligaste missbildningar-
na drabbar cirkulationsorganen (huvudsakligen hjärtfel) och de näst vanligaste 
är kromosomavvikelser. De vanligaste dödsfallen i nyföddhetsperioden är dock 
sjukdomar i andnings- och cirkulationsorgan, följt av barn vilka som foster påver-
kats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och 
förlossning. Att barn dör i samband med förlossningen kan i sällsynta fall bero på 
missbedömningar från sjukvårdens sida, men den absoluta majoriteten av döds-
fallen beror på att barn föds för tidigt, är missbildade eller av olika orsaker haft 
en bristande näringstillförsel under graviditeten, som gör dem särskilt sårbara vid 
förlossningen och det tidiga livet. De sex procent barn som föds före fullgången tid 
utgör en tredjedel av de barn som dör under första levnadsveckan. Samtidigt bör 
påpekas att Sverige tillsammans med Island och Singapore har världens lägsta späd-
barnsdödlighet med 2,1 döda på 100 000 levande födda. Spädbarnsdödligheten var 
åtta gånger högre 1961 med 16/100 000. 

När spädbarnen tas bort från statistiken blir bilden annorlunda, vilket ses i Figur 
3. Under samma period som ovan (1998 – 2013) har totalt 137 Värmländska barn 
(88 pojkar och 49 flickor) avlidit. Det vill säga drygt 8 barn per år och i åldersin-
tervallet 1 – 17 år är den helt dominerande dödsorsaken skador och förgiftningar. 
Ett observandum är, att även i denna åldersgrupp dör ett mindre antal barn av sina 
fosterskador och missbildningar. En liten grupp föräldrar kämpar således med sina 
tidigt skadade barn i många år för att ändå förlora dem under barn eller ungdoms-
tiden. En förhållandevis stor grupp är barn med tumörer, där både insjuknande och 
dödsfall är vanligast under förskoleåren. De vanligaste cancerformerna hos barn är 
leukemier och hjärntumörer.

Figur 3. Antal avlidna barn (1 – 17 år) efter huvudgrupp under perioden 1998-2013. 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. 
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Som framgår av Figur 4 minskar antalet avlidna barn under perioden 1998 till 
2013. De största minskningarna återfinns i grupperna ”vissa perinatala tillstånd” 
och ”medfödda missbildningar”. Här har minskningen mellan den senaste femårs-
perioden och den första (1998 – 2002) varit ungefär 60 % för bägge grupperna. En 
viss ökning har skett i gruppen ”tumörer”. Utvecklingen av dödligheten hos värm-
ländska barn avviker inte ifrån Sverige i övrigt utan följer den nationella trenden. 

Figur 4. Antal avlidna barn per 100 000 invånare och år i Sverige resp. Värmland under 

perioden 1998-2013. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens statistik har dödligheten hos barn under 14 år i Sverige 
minskat mellan 1997, 1998, 1999 och 2011, 2012, 2013 från 537 barn till 420, dvs. 
med 22 procent. Man ser förbättringar inom nästan alla kategorier och särskilt 
tydlig är minskningen av barn som dött till följd av missbildningar, dels beroende 
på fosterdiagnostik men även pga. bättre omhändertagande. I denna åldersgrupp 
har det också varit glädjande minskningar av dödsfall i s.k. plötslig spädbarndöd, 
huvudsakligen pga. att barnen numera sover på rygg, men även pga. minskad 
rökning hos föräldrar. Att barnen skall sova på rygg har alla tagit till sig. Med rök-
ningen är det annorlunda. Mycket få kvinnor med eftergymnasial utbildning röker, 
medan en tredjedel av de med enbart grundskola röker. I denna grupp har det 
enligt Socialstyrelsen inte skett någon minskad rökning de sista decennierna. Hos 
de något äldre barnen har det varit klara minskningar i dödsfall pga. tumörer och 
till följd av trafikolyckor. I det senare fallet beror det både på ett ökat säkerhetstän-
kande och förbättrat omhändertagande efter olyckorna. 

Av de barn som avlider är det, som redan nämnts, nästan hälften (44 %) som 
gör det under det första levnadsåret. För övriga barn fördelar sig mortaliteten på 
kön och åldersgrupp enligt figur 5 nedan. 

JAN SCHYLLANDER OCH STAFFAN JANSON
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Figur 5. Antal avlidna värmländska barn 1 till och med 17 år per 1 000 invånare under 

perioden 1998-2013 efter åldersgrupp och kön. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Värmland har varit framgångsrikt i att ta hand om nyfödda barn. Vid en jämförelse 
med övriga län har Värmland lägst dödlighet bland nyfödda under den senaste 
femårsperioden. I mitten av 1970-talet var förhållandena de omvända. Man beslöt 
då att aktivt satsa på en modern avancerad nyföddhetsvård och tillsatte en utveck-
lingsenhet för mödrahälsovården ledd av en mödrahälsovårdsöverläkare. Denna 
gemensamma satsning ledde till påtagligt förbättrad spädbarnsöverlevnad redan vid 
mitten av 1980-talet.

Dödligheten i övriga åldersgrupper avviker inte på något sätt jämfört med andra 
län. 

SJUKLIGHET
Årligen läggs drygt 2 200 barn (0 – 17 år) in för sluten sjukhusvård. Orsaker till in-
läggningarna varierar framförallt efter ålder, men även efter kön. Förändringar har 
även skett över tid (se Tabell 1). Ny diagnostik och ny kunskap, nya behandlings-
metoder har medfört att kriterierna för inläggning förändrats. Det betyder att en 
minskning i antalet slutenvårdade inte nödvändigtvis behöver betyda ett förbättrat 
hälsotillstånd. 

Under den period som undersökningen gäller har betydande minskningar skett 
i antalet inläggningar av barn med sjukdomar i andningsorganen. Detta beror 
huvudsakligen på att värmländska barn behandlas mycket aktivt med moderna 
mediciner. De värmländska barnläkarna har här utfört ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete med kvalificerade allergimottagningar, som inneburit att barn och ung-
domar med astma, eksem och andra allergiska tillstånd huvudsakligen kan skötas 
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i öppenvården. Stora minskningar har också skett i andra, men mindre, diagnos-
grupper som ögats och örats sjukdomar. Även antalet inlagda barn med psykiska 
sjukdomar minskar. Här följer Värmland en nationell trend med allt fler besök i 
öppen vård. Ökar gör däremot vissa perinatala tillstånd, cirkulationsorganens sjuk-
domar, sjukdomar i nervsystemet m.fl. (se Tabell 1). Värmländska barn sticker inte 
ut i slutenvårdsstatistiken jämfört med andra barn i Sverige.

Tabell 1. Antal slutenvårdade barn i Värmland per år. Medelvärden för 1998-2000 samt 2011-

2013 efter diagnosgrupp. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 

Diagnosgrupp
Antal slutenvårdade barn per år

1998-2000 2011-2013 Procentuell  
förändring

Andningsorganens sjukdomar 554 283 -49

Cirkulationsorganens sjukdomar 23 27 17

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar

77 65 -16

Graviditet, förlossning och barnsängstid 15 11 -24

Hudens och underhudens sjukdomar 36 24 -33

Matsmältningsorganens sjukdomar 190 145 -24

Medfödda missbildningar, deformiteter och 
kromosomavvikelser

118 114 -3

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar 72 42 -42

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa 
rubbningar i immunsystemet

24 13 -46

Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 43 47 8

Sjukdomar i nervsystemet 50 58 15

Sjukdomar i urin- och könsorganen 100 74 -26

Sjukdomar i ögat och närliggande organ 10 8 -26

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 66 26 -61

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre 
orsaker

476 479 1

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej 
klassificeras annorstädes

339 278 -18

Tumörer 37 28 -23

Vissa infektions- och parasitsjukdomar 239 218 -9

Vissa perinatala tillstånd 123 316 157

Hos de minsta barnen dominerar diagnosgrupperna ”vissa perinatala tillstånd” och 
”medfödda missbildningar” både vad gäller antal slutenvårdade barn och vårdtid. 
Hos barn från fem år och uppåt är diagnosgruppen ”skador och förgiftningar” den 
klart vanligaste. Gruppen ”psykiska sjukdomar” är dock den grupp som kräver flest 
vårddagar hos de äldsta barnen. 

JAN SCHYLLANDER OCH STAFFAN JANSON
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Även om dödsfall och sjuklighet hos värmländska barn och ungdomar minskat 
parallellt med landet i övrigt, så finns det ett bekymmer som rör äldre ungdomar 
och särskilt unga vuxna. värmländska män i åldern 20 – 29 år ligger högt i landets 
självmordsstatistik och utvecklingen har under en följd av år varit ökande. Under 
2012 minskade antalet självmord till mer nationella värden. Värmländska kvinnor 
i samma åldersgrupp skadar sig själva i högre utsträckning än i genomsnittslänet. 
Under de tre sista åren har dock även dessa händelser minskat. När det gäller 
olycksfall, våld, självtillfogade skador och självmord är det sedan länge känt att det 
föreligger en klar social gradient, dvs. att de ungdomar och unga vuxna som har en 
utsatt social och ekonomisk situation dominerar i denna grupp.

SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR
Skador är i denna rapport kroppsliga (somatiska) konsekvenser av olyckshändel-
ser, våldshändelser och självtillfogade våldshändelser. Skadebegreppet är inte helt 
okomplicerat. Skadan skall ha uppkommit plötsligt och tiden mellan själva händel-
sen och skadans manifestation skall vara kort. En långsamt smygande förgiftning 
eller effekten av långvarig överbelastning räknas vanligen inte som skada. Inte 
heller betraktas psykiska eller psykosomatiska effekter av yttre våld som skador. 
I internationell sjukdomsklassifikation skiljer man på avsiktlig skada (självmord, 
mord, misshandel mm) och oavsiktlig skada, som i vardagsspråk benämns olycks-
händelser. I vissa fall går det inte att fastställa huruvida det förelåg ett uppsåt eller 
ej. I dessa fall sorteras skadan bland skador med oklar avsikt.

Värmland har sedan 2007 en fördjupad registrering av skador vid länets tre akut-
mottagningar (Karlstad, Arvika och Torsby). Detta ger Värmland en i Sverige unik 
förutsättning till epidemilogisk bevakning av skadeutvecklingen och mycket goda 
förutsättningar att arbeta med skadeförebyggande åtgärder (1). 

Numera omkommer ca 71 värmländska barn per år till följd av skador och 
förgiftningar. Ungefär 1702 barn behöver varje år läggas in på sjukhus till följd av 
skador och förgiftningar och ungefär 

4 7003 uppsöker en akutmottagning varje år av samma orsak. Härtill kommer 
alla barn som uppsökt primärvården (vårdcentraler), skolsköterskan, tandvården 
etc. som inte ingår i denna redovisning. 

Olyckorna dominerar stort
Av alla skador som kommer till en akutmottagning utgörs 97 % av olyckor. Skador 
till följd av våldshandlingar utgör 1,5 procent och skador till följd av självtillfogade 
handlingar utgör knappt en procent.

1  Eller 13,7 döda per 100 000 inv

2  Eller 332 slutenvårdade per 100 000 inv

3  Eller 9 100 akutbesök per 100 000 inv

SJUKDOM, SKADOR OCH DÖDSFALL BLAND BARN I VÄRMLAND
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De minsta barnen skadar sig framförallt i eller kring bostaden och i viss utsträck-
ning inom barnorsorgen. Redan i 6 – 7 årsåldern börjar sport och idrottsskadorna 
öka och vid ännu högre ålder kommer trafikskadorna. Se figur 6 nedan. 

Figur 6. Antal olycksskadade värmländska barn per år efter skadeplats och ålder. Källa: IDB 

och STRADA 2008-2012, Landstinget Värmland. 

Det är fler pojkar (58 %) än flickor (42 %) som skadar sig i olyckor och den vanli-
gaste olyckan är en fallolycka (49 %). Därefter följer slag eller stöt på grund av kol-
lision med föremål, djur eller människor (25 %) samt klämning, skärning eller stick 
(10 %). Att pojkar skadas mer än flickor beror till dels på att pojkar redan tidigt rör 
sig över större ytor än flickor, men till dels också på att uppmärksamhetsbrister är 
vanligare hos pojkarna (2). 

Trafik
Av alla olyckor som leder till akutsjukvård står trafikolyckorna för ca åtta procent 
eller ungefär 400 per år. Den vanligaste trafikolyckan är en cykelolycka (36 %), 
därefter följer olycka med bil, buss, lastbil m.m. (27 %) och mopedolyckor 14 % 
(Se figur 7) 

JAN SCHYLLANDER OCH STAFFAN JANSON
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Figur 7. Andel skadade barn i vägtrafiken efter trafikantroll. Källa: STRADA Värmland, LIV. 

Under hela perioden 1998-2012 har sammanlagt 31 värmländska barn avlidit i väg-
trafikolyckor. Antalet vägtrafikolyckor med dödlig utgång minskar i hela landet så 
också i Värmland. De senaste fem – sex åren har antalet pendlat mellan en och två. 

Sport och idrott
Av alla skador som sker i Värmland och som kommer till en akutmottagning har 
nästan en tredjedel uppstått under sport- idrotts- och motionsutövning. De sporter-
na med flest skador redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Antal sport- och idrottsskador per år i Värmland och som uppsökt en 

akutmottagning efter kön och sport. Medelvärden för 2008-2012. Källa IDB Värmland, LIV

Sport Flickor Pojkar Totalt

Fotboll 137 195 333

Ishockey 6 173 179

Slalom 68 102 170

Hästsport 99 2 101

Innebandy 45 56 101

Snowboard 31 59 90

Skidsport, ospec. 25 40 66

Gymnastik 35 25 60

Handboll 40 20 60

Motocross 3 37 40

Basketboll 21 15 36

SJUKDOM, SKADOR OCH DÖDSFALL BLAND BARN I VÄRMLAND
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Fördelning på kommuner
I IDB Värmland finns möjlighet att fördela skadorna efter hemkommun respektive 
skadekommun. Med hemkommun menas den kommun där den skadade var man-
talsskriven medan med skadekommun menas den kommun där skadan uppstod. 
Observera att personer som bor i kommuner som gränsar till andra län kan söka 
vård utanför länet. Det innebär att de personer i till exempel Kristinehamn och 
Storfors som söker vård i Karlskoga inte kommer med i denna redovisning. Vissa 
kommuner besöks av många turister som drar upp dessa kommuners siffror. Detta 
gäller framförallt kommuner i norra Värmland som har många vinterturister.

Figur 8. Antalet olycksskadade barn (pojkar och flickor) per 1 000 invånare och år efter 

hemkommun. Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV.

Av Figur 8 och Tabell 3 framgår att barn bosatta i Torsby råkar ut för dubbelt så 
många olyckor som blir föremål för akutsjukvård än barn i Årjäng och tre gånger 
så många som barn bosatta i Säffle. Barn i Kristinehamn och Storfors söker ofta 
akutsjukvård i Karlskoga. 

Motocross 3 37 40 

Basketboll 21 15 36 
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Antal skadade per 1 000 
invånare

13 - 42 (25 %)

43 - 77 (50 %)

78 - 122 (25 %)
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Tabell 3. Antalet olycksskadade barn (pojkar och flickor) per 1 000 invånare och år efter 

hemkommun. Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV

Hemmakommun Pojkar Flickor Totalt

Torsby 145 98 122

Arvika 120 99 110

Eda 103 91 97

Sunne 95 86 91

Karlstad 87 66 77

Grums 86 66 76

Kil 81 63 72

Hagfors 81 62 72

Forshaga 78 64 71

Hammarö 77 64 71

Munkfors 79 51 65

Årjäng 66 59 63

Filipstad 45 39 42

Säffle 46 34 40

Kristinehamn 33 28 31

Storfors 13 14 13

SJUKDOM, SKADOR OCH DÖDSFALL BLAND BARN I VÄRMLAND
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Figur 9. Antalet olycksskadade barn (pojkar och flickor) per 1 000 invånare och år efter 

skadekommun. Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV

Av Figur 9 och Tabell 4 framgår att risken att råka ut för en olycka i Torsby är tre 
gånger högre än i Karlstad och sex gånger högre än i Säffle. Till en del beror dessa 
skillnader på ett stort antal skadade vinterturister. Barn som skadas i Kristinehamn 
och Storfors söker ofta akutsjukhus i Karlskoga och ingår således inte i denna 
redovisning. 
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Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV 
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Tabell 4. Antalet olycksskadade barn (pojkar och flickor) per 1 000 invånare och år efter skadekommun. 
Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV 

Skadekommun Pojkar Flickor Totalt 

Antal skadade per 1 000 
invånare

14 - 41 (25 %)

42 - 76 (50 %)

77 - 238 (25 %)
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Tabell 4. Antalet olycksskadade barn (pojkar och flickor) per 1 000 invånare och år efter 

skadekommun. Källa: IDB Värmland 2008-2012, LIV

Skadekommun Pojkar Flickor Totalt

Torsby 285 189 237

Arvika 125 101 113

Eda 114 96 105

Sunne 110 94 102

Karlstad 85 66 76

Grums 88 58 73

Munkfors 85 52 69

Hagfors 75 61 68

Forshaga 76 58 67

Kil 69 56 63

Årjäng 62 56 59

Hammarö 62 51 57

Filipstad 43 38 41

Säffle 42 33 38

Kristinehamn 33 26 30

Storfors 14 17 15

SJÄLVTILLFOGADE SKADOR
Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteenden, som att 
man inte tar hand om sig själv ordentligt, äter för mycket eller för lite, utsätter 
sig för risker, missbrukar, till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. 
Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, 
det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador. Nationellt är självska-
deproblematiken stor och ungefär tio procent av alla som kommer till en akutmot-
tagning efter att själv tillfogat sig en skada är yngre än 18 år. Det är först efter 18 
års ålder som detta problem accelererar varför vi denna studie inte hittar så många 
skadade. Totalt fanns 228 skadade barn under fem årsperioden 2008 – 2012 (175 
flickor och 53 pojkar). Det vill säga i genomsnitt knappt femtio per år. Under den 
studerade fem årsperioden syns inga tecken till varken ökning eller minskning. 

VÅLD, MISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP
Den här gruppen är större än den med självtillfogade skador. Totalt under fem 
årsperioden 2008 - 2012 har 370 skadade barn tagits emot vid länets akutmottag-
ningar. Två tredjedelar av de skadade var pojkar. Antalet sexuella övergrepp uppgick 
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till knappt femtio under perioden. Antalet värmländska barn som skadats till följd 
av våldshandlingar har halverats under fem årsperioden. 

Sammanfattningsvis tyder all tillgänglig statistik på att de värmländska barnen 
varken är mer eller mindre sjuka än övriga barn i Sverige. Resultaten talar också för 
att värmländsk barnsjukvård håller samma goda klass som all övrig barnsjukvård i 
Sverige. Samtidigt bör man hålla i minnet att bortsett från spädbarnstiden, är den 
helt dominerande dödsorsaken hos barn skador till följd av olycksfall. Trots att vi 
tillsammans med Nederländerna har världens lägsta barnadödlighet p.g.a. olycksfall 
måste vi oförtrutet arbeta vidare med att förebygga olyckor där trafiken skördar 
mest offer, särskilt bland tonårspojkar och unga män. I tonåren accelererar också 
våld mot och mellan barn, mobbning och självtillfogade skador. Det är sjukvården, 
som får ta emot och behandla dessa skador, men det förebyggande arbetet måste 
huvudsakligen ske i kommunerna. 
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INLEDNING
Att bli förälder är för många det mest omvälvande som händer i livet då det 
förändrar tillvaron på ett genomgripande och definitivt sätt. Samtidigt är det något 
helt naturligt, vi är födda med förmågan till föräldrablivande.

Graviditeten är en viktig övergångsperiod i livet och för med sig både inre och 
yttre förändringar för kvinnan (1). En övergångsperiod är en tid av ökad sårbarhet 
och reflektion och därmed ökade möjligheter till insikter och mognad. Föräldrabli-
vandet ger en öppning att se sin livssituation ur ett nytt perspektiv. Förutom den 
inre identitetsutvecklingen blir många också uppmärksamma på livsstil, riskfak-
torer och skyddsfaktorer. Alla föräldrar vill sina barn väl och är motiverade till de 
förändringar som krävs för barnets bästa. 

Hur det ofödda barnet mår påverkas av många olika faktorer. Det genetiska 
arvet har varit känt länge och ses som opåverkbart. Idag kommer en växande 
kunskap kring epigenetik, dvs de förändringar som uppkommer genom modifie-
ring av DNA-uttrycket, men som inte ändrar den genetiska koden. De epigenetiska 
tillstånden kan påverkas av yttre faktorer, t.ex. miljöfaktorer, stress, mm., och är 
troligen i vissa fall reversibla men det finns misstankar om att epigenetiska föränd-
ringar kan vara permanenta, så kallade programmeringseffekter (2). Den gravida 
kvinnans levnadsvanor och den miljö hon lever i misstänks kunna inducera epige-
netiska förändringar som kan ha betydelse för barnets hälsa senare i livet.

Vi har idag kunskap om hur flera olika livsstilsfaktorer hos kvinnan kan påverka 
det ofödda barnet. Nedan kommer exempel på detta att ges genom att se på bruket 
av tobak och alkohol samt belysa gravida kvinnors psykiska hälsa, våld i familjen 
och allmänna demografiska faktorer.

BAKGRUNDSDATA FÖR VÄRMLÄNDSKA GRAVIDA 
KVINNOR
Under 2012 var medelåldern för förstföderskor i Sverige 28,3 år och i Värmland 
27,4 år (3). Andelen förstföderskor var i Värmland högre i städerna, framför allt i 

FÖRÄLDRABLIVANDET ÄR EN av de mest 

omvälvande händelserna i våra liv.

NÄSTAN 100 % av de gravida kvinnorna 

kommer regelbundet till barnmorskan under 

graviditeten.

BARNMORSKE MOTTAG NINGEN är en 

mycket väsentlig folkhälsoarena.

DE VÄRMLÄNDSKA GRAVIDA kvinnorna 

är i jämförelse med de gravida i riket i högre 

andel rökare, snusare, alkoholanvändare och 

överviktiga. De har en lägre utbildningsnivå, 

relativt fler är arbetssökande och de behandlas 

i högre utsträckning för psykisk ohälsa jämfört 

med hela gruppen gravida i Sverige. 
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Karlstad och den lägsta andelen förstföderskor fanns i Storfors (4). Antalet förloss-
ningar per kvinna i Sverige var 1,85 under år 2012.

Nationell statistik för år 2012 visar att värmländska gravida kvinnor har en något 
lägre utbildningsnivå jämfört med hela Sverige (4). Universitets/högskoleutbildning 
fanns hos 44 % av svenska gravida kvinnor och hos 40 % av de gravida i Värm-
land. Fler värmländska gravida var arbetssökande, 6,7 %, jämfört med rikets 5,2 %. 
Det är tidigare visat att personer med kort utbildning har en sämre hälsa än de med 
längre utbildning (5). Olika parametrar pekar samstämmigt på att de värmländska 
gravida kvinnorna har ett något sämre socioekonomiskt läge än genomsnittet i 
Sverige

Figur 1. Andel värmländska gravida kvinnor inskrivna på MHV som var arbetssökande år 

2012

Psykisk ohälsa
Depression
Depression under graviditet är troligen underdiagnostiserat. Flera studier har visat 
att förekomsten kan vara högre under graviditeten än efter graviditeten (1). I en 
svensk prospektiv kohortstudie fann man att 17 % av kvinnorna uppvisade de-
pressiva symtom i slutet av graviditeten jämfört med 13 % åtta veckor efter för-
lossningen respektive sex månader efter förlossningen (6). Många olika studier har 
påvisat en negativ inverkan på barnen till deprimerade kvinnor i form av kognitiva, 
beteendemässiga samt emotionella funktionsstörningar. Den vanligaste förklaring-
en till detta är den förändring som uppstår i den deprimerade moderns förmåga att 
skapa en relation till barnet.

En av de basala förutsättningarna för att spädbarnet ska överleva är att det 
utvecklas en anknytningsrelation med en omsorgsperson vars uppgift är att säkra 
trygghet. Detta är ett biologiskt inbyggt motivationssystem och barnet kan därför 
inte låta bli att knyta an, oberoende av om omsorgspersonen är trygg och varm 
eller kylig och avståndstagande. Från föräldrarnas sida påbörjas denna anknytning 
redan när barnet finns i livmodern. En studie har visat att moderns psykologiska 
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välbefinnande redan i tidig graviditet kunde förutsäga hennes anknytning både till 
det ofödda och det födda barnet (1)

Om den psykiska ohälsan är högre hos de värmländska gravida kvinnorna 
jämfört med riket går inte att uttala sig om. Dock har de gravida kvinnorna i Värm-
land i något högre grad behandling för psykisk ohälsa under graviditet jämfört med 
riket, drygt 7 % jämfört med drygt 6 %. För närvarande pågår utvecklingsarbete 
kring hur vi bättre ska kunna upptäcka och behandla depression under gravidite-
ten.

Våld
Mörkertalet för våld mot kvinnor i nära relationer är stort. I undersökningen 
”Slagen Dam” svarade nästan hälften av kvinnorna att de någon gång under livet 
utsatts för våld från en man (7). I en studie från Uppsala uppgav 3 % av de till-
frågade gravida kvinnorna att de utsatts för fysiskt våld under graviditeten (8). Att 
tidigt fånga upp kvinnor som har erfarenhet av våld är av stor betydelse för deras 
hälsa, eftersom våld ofta medför livslånga problem. Förutom att kvinnan är i fara 
utsätts även det nyfödda barnet och de barn som redan finns i familjen för fara. 
Studier har även visat att våld mot kvinnan medför risker för det ofödda barnet i 
form av en liten ökad risk för tillväxthämning, låg födelsevikt samt för tidig förloss-
ning (3).

 I Värmland tillfrågas sedan flera år tillbaka alla gravida kvinnor om de någon 
gång varit utsatta för våld eller hot om våld. Frågan ställs på ett strukturerat sätt 
och det dokumenteras i journalen att frågan är ställd. Om kvinnan uppger att hon 
har utsatts för våld så finns det tydliga instruktioner var man ska vända sig för att få 
hjälp. Under år 2012 tillfrågades nästan 80 % av de värmländska gravida kvinnorna 
vilket är en högre andel än året innan och högre än riksgenomsnittet (3).
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Figur 2. Andel gravida kvinnor inskrivna på MHV i Värmland 2012 som tillfrågats om våld 

i nära relationer

Tobak
Bruket av tobak och snus är mer utbrett hos de gravida i Värmland än det är hos 
riksgenomsnittet av de gravida (3).

Rökning är en av de miljöriskfaktorer som har stor implikation på hela befolk-
ningens hälsa. Förutom de risker som kvinnan utsätter sin egen hälsa för när hon 
använder tobak, finns ett antal risker under graviditeten och för fostret/barnet. 
Exakt hur tobaksrök skadar fostret är till stora delar okänt (9). Toxiska substanser 
som nikotin och kolmonoxid passerar via moderkakan över till fostret. Nikotinet 
är kärlsammandragande och leder till ett försvårat syrgasutbyte. Även kolmonoxid 
bidrar till försämrad syresättning av fostret. Förutom ökad risk för olika gravidi-
tetskomplikationer hos modern som missfall, för tidig avlossning av moderkakan 
samt blodtrycksförhöjning drabbas fostret direkt. Sambandet mellan rökning och 
tillväxthämning av fostret är klarlagt liksom risken för både fosterdöd i livmodern 
och plötslig spädbarnsdöd.

Bruket av tobak i tidig graviditet har minskat mycket under senare år, från ca 
30 % i mitten av 1980-talet till 5,7 % år 2012 (3). Även i Värmland har rökningen 
minskat men de gravida värmländska kvinnorna röker fortfarande betydligt mer 
än riksgenomsnittet. Mödrahälsovården registrerar tobaksbruk tre månader före 
graviditeten, vid inskrivningen samt i graviditetsvecka 32. Under år 2011 hade 
Värmland den näst högsta andelen rökare vid alla tre mättillfällena. Under år 2012 
är siffrorna för Värmland lite ljusare, plats tre vid inskrivningen och plats fem i 
graviditetsvecka 32. 

År 2012 rökte totalt sett i riket 14 % av de gravida kvinnorna tre månader före 
inskrivningen inom mödrahälsovården (9). I Värmland var denna siffra 16 %. En 

MARGARETA GOOP
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stor andel av de rökande kvinnorna slutar i samband med graviditetsbeskedet. Vid 
inskrivningen inom mödrahälsovården rapporterade i genomsnitt 5,7 % av de 
gravida i riket att de rökte medan motsvarande siffra i Värmland var 7,7 %. Under 
graviditeten görs olika insatser för att minska tobaksbruket. Dock röker i gravi-
ditetsvecka 32 fortsatt drygt 6 % av de gravida i Värmland. Skillnaderna är stora 
mellan olika delar av länet. Yngre kvinnor under 20 år samt kvinnor med fetma vid 
inskrivningen röker i högre utsträckning än övriga kvinnor.

Figur 3. Andel gravida kvinnor inskrivna på MHV i Värmland år 2012 som rökte i vecka 32 

Bruk av snus under graviditet påverkar fostret och risken för förtidig förlossning 
samt fosterdöd ökar (3). Tre månader före graviditeten snusade under år 2012 i 
genomsnitt 3,7 % av kvinnorna i Sverige. Mest snusade kvinnorna i de fyra Norr-
landslänen, därefter kom Värmland på drygt 6 %. Vid inskrivningen i mödrahäl-
sovården har många kvinnor slutat snusa och andelen snusare låg då på 1 % i riket 
och i Värmland på 1,5 %. Under graviditeten är det sen ytterligare några få som 
slutar snusa.

Tobakspreventivt arbete
Inom mödrahälsovården bedrivs sedan länge ett tobakspreventivt arbete med 
samtal kring livsstil vid flera tillfällen under graviditeten. Samtalen hålls utifrån 
metoden motiverande samtal där möjligheten till förändring ökar utifrån den egna 
motivationen. Målet är att all personal inom mödrahälsovården ska vara utbildade 
inom denna metodik. Uppgifter om rökning före graviditeten är viktiga då extra 
stöd kan behövas för att inte rökningen ska tas upp efter barnets födelse. Kunska-
pen om skillnaderna mellan olika kommuner gör även att åtgärder behöver riktas 
till de områden som har den högsta andelen rökare och samarbete behöver etable-
ras till andra samhällsaktörer såsom skola och frivilligorganisationer.

FAMILJEN OCH DET OFÖDDA BARNET
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Alkohol
Alkoholkonsumtionen bland kvinnor i åldern16-24 år ökade under 1990-talet och 
har sedan legat konstant. Man räknar med att 25 % av dessa kvinnor har riskabla 
alkoholvanor med en konsumtion motsvarande knappt två flaskor vin per vecka 
(10). En hög alkoholkonsumtion innan en graviditet kan innebära svårigheter att 
avhålla sig helt från alkohol under graviditeten.

Alkoholens fosterskadande effekter beskrevs första gången 1973, då som FAS 
(”fetal alcohol syndrome”). FAS definierar ett tillstånd med svåra missbildningar 
och beteendeavvikelser hos fostret och uppstår om kvinnan intagit mycket stora 
mängder alkohol under graviditeten (11, 12). Under senare år har fokus lagts på 
intag av små mängder alkohol och man har infört begreppet FASD (”fetal alcohol 
spectrum disorders”) eftersom skadorna på fostret kan vara mycket varierande 
beroende på konsumtionsmönster och tidpunkt i graviditeten. Alkohol är skadligt 
för fostret men det är svårt att veta var den nedre risknivån ligger. En konsumtion 
av 10-12 g alkohol (ett glas vin) per dag eller berusningsdrickande (5 glas vin vid 
ett tillfälle) ger ökad risk för missfall, tillväxthämning av fostret, fosterdöd och för 
tidig förlossning. Skada på fostrets hjärna kan uppstå vid alla alkoholnivåer be-
roende på alkoholmängd, olikheter i moderns ämnesomsättning samt på fostrets 
genetiska sårbarhet. Mödrahälsovården avråder därför från all alkoholkonsumtion 
under graviditet.

För att identifiera gravida kvinnor med riskbruk/missbruk av alkohol erbjuds 
alla gravida en screening med AUDIT (”alcohol use disorder identification test”). 
Denna screening, ett frågeformulär med tio frågor, görs vid kvinnans första besök 
inom mödrahälsovården och målsättningen är i graviditetsvecka 6. Frågeformuläret 
handlar om kvinnans alkoholvanor året innan hon blev gravid. De kvinnor som 
bedöms vara i riskzon får ett strukturerat omhändertagande.

Andelen gravida kvinnor som screenades med Audit i Sverige var 85 % under 
år 2012 och i Värmland var andelen 87 % (4). Auditpoäng över 6, av 40 möjliga 
poäng, är ett observandum och tyder på en hög alkoholkonsumtion, riskbruk, 
innan graviditeten. Det innebär inte att kvinnan använder alkohol under gravidite-
ten men det finns risk. En större andel gravida med riskbruk före graviditeten finns 
i Värmland: 9,4 % jämfört med rikets 6,1 % och Värmland finns därmed på plats 
nummer tre i Sverige. 

MARGARETA GOOP
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Figur 4. Andel gravida kvinnor inskrivna på MHV i Värmland som screenades med Audit år 

2012

LYCKAS MÖDRAHÄLSOVÅRDEN?
Mödrahälsovården är en av de stora hälsoarenorna inom hälso- och sjukvården. 
Fokus är på att tillhandahålla insatser och rådgivning inom sexuell och reproduktiv 
hälsa. I detta inkluderas flera av de stora folkhälsofrågorna. Alla kvinnor kommer 
flera gånger under livet att ha kontakt med barnmorska, via graviditetsövervak-
ning, preventivmedelsrådgivning samt gynekologisk cellprovtagning. Flertalet män 
kommer också i kontakt med barnmorskemottagning i samband med graviditet 
eller provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.

Den viktigaste framgångsfaktorn för mödrahälsovården är att verksamheten har 
nästintill 100 % uppslutning trots att den är frivillig.

FRAMVÄXTEN AV MÖDRAHÄLSOVÅRD
Det samhälleliga ansvaret kring omhändertagande av de gravida kvinnorna byggdes 
i Sverige upp under 1930-talet med England som förebild, dessförinnan var gravidi-
tet enbart en privat angelägenhet (11). Ända sedan 1938 har mödrahälsovård varit 
kostnadsfri för kvinnorna, från början via statsbidrag och senare övertogs finansie-
ringen av landstingen. Redan från start fanns två parallella fokus: kvinnans kropps-
liga hälsa och den sociala miljön som barnet skulle växa upp i. Senare tillkom även 
kontroller kring fostrets hälsa under tillväxten i livmodern.

Idag erbjuds de gravida kvinnorna att komma till barnmorskan vid 8-9 tillfällen 
under en graviditet. Ett medicinskt inriktat basprogram finns med provtagning, 
undersökningar och kontroller. Parallellt med detta finns ett psykosocialt bas-
program med uppmärksamhet riktat kring psykologiska och sociala processer i 

FAMILJEN OCH DET OFÖDDA BARNET



42 BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

föräldrablivandet. Vid komplikationer under graviditeten tas kvinnan om hand på 
special-MVC inom Kvinnosjukvården.

Under 1970-talet antog mödrahälsovården alltmer ett familjeperspektiv och 
föräldrautbildningen blev lagstadgad 1978. Den senaste utredningen om föräld-
rautbildningen blev klar 1997 (Stöd i föräldraskapet SOU 1997:161). Från att ge 
utbildning är nu mödrahälsovården inriktad på att ge stöd inför föräldraskapet. 
Föräldrastödet ska utformas efter såväl mäns som kvinnors behov och genomsyras 
av ett genusperspektiv. Det utformas både som ett generellt och ett riktat stöd och 
innefattar både förlossnings- och föräldraföreberedelse.

MÖDRAHÄLSOVÅRDEN I VÄRMLAND
Idag finns i Sverige rekommendationer, men tvingande nationella riktlinjer för den 
svenska mödrahälsovården saknas. Varje landsting utarbetar sin egen organisation 
och har lokalt anpassade program. 

I Värmland är mödrahälsovården organiserad inom Hälsoval i form av 28 
barnmorskemottagningar (BMM) varav 22 är landstingsdrivna. De senaste åren 
har andelen mottagningar som är organiserade privat, antingen som egen mottag-
ning eller som del i privat vårdcentral ökat successivt både i Värmland och i hela 
Sverige. Sedan 1999 har LiV satsat på utveckling av familjecentraler. Familjecentra-
len är en samverkansform där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt 
förebyggande socialtjänst går samman under ett tak och erbjuder alla barn, blivan-
de och nyblivna föräldrar en hälsofrämjande mötesplats. Idag finns åtta fungerande 
familjecentraler och målet är en familjecentral i varje kommun i Värmland. 

Arbetet på BMM struktureras på basen av lokala instruktioner och vårdrutiner 
som utarbetas av en samordnande barnmorska samt mödrahälsovårdsöverläkare 
och som följer olika nationella riktlinjer.

MED VAD OCH VARFÖR LYCKAS DEN SVENSKA 
MÖDRAHÄLSOVÅRDEN?
Föräldrablivandet och föräldraskapet innebär en stark drivkraft till att förändra 
sina levnadsvanor och detta faktum kan vi inom mödrahälsovården utnyttja för att 
främja hälsan för föräldrarna och barnet. Folkhälsoperspektivet genomsyrar verk-
samheterna och strategierna är både promotiva och preventiva. Det erbjudande 
som ges till gravida och nyblivna föräldrar har flera ben: leta riskfaktorer, stötta 
friskfaktorer samt stimulera skyddsfaktorer. 

Det viktiga med den svenska modellen för mödrahälsovård är det generella i 
erbjudandet. Alla gravida kvinnor erbjuds blodprovstester för vissa sjukdomar, alla 
gravida tillfrågas om våld, alla erbjuds AUDIT för alkohol osv. Den svenska barn-
morskan är speciell som självständig hälsoarbetare. Det höga förtroendet för verk-
samheten inom mödrahälsovård är unikt i ett internationellt perspektiv och detta 
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är något vi måste värna om. Att nästan 100 % av de gravida kvinnorna kommer till 
BMM är det bästa betyget verksamheten kan få. Ännu högre betyg får givetvis de 
blivande föräldrarna själva – de kommer till mödrahälsovården för att de vill göra 
sitt yttersta för att barnets start i livet ska bli så god som möjligt.
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PREVENTIVT ARBETE INOM BARNHÄLSOVÅRDEN
Våra barns hälsa och utveckling är en av de viktigaste angelägenheterna för alla i 
vårt samhälle och här spelar barnhälsovård en stor roll. Barnhälsovård är ett vitt 
begrepp men i dagligt tal åsyftas ofta den verksamhet som bedrivs på någon av alla 
våra 29 barnavårdscentraler (BVC) i länet. Verksamheten ses ofta som en självklar 
del av alla föräldrars och förskolebarns liv men är vid närmare eftertanke unik i ett 
internationellt perspektiv. BVC verksamheten är frivillig men i Sverige kommer 
99,9 procent av alla barn till våra mottagningar (1). 

Under hela förskoletiden kommer alla barn tillsammans med sina föräldrar till 
någon av våra barnavårdscentraler för regelbundna besök. Barnhälsovård erbjuds 
generellt till alla barn och detta är en av framgångsfaktorerna för verksamheten. 
Samtidigt ska de barn och familjer som behöver ett utökat stöd kunna erbjudas 
detta så skillnader i ohälsa kan förebyggas. BVC sjuksköterskan är navet i verksam-
heten och tillsammans med BVC läkaren och barnhälsovårdspsykologen görs insat-
ser på flera olika plan. Besöken är täta i början och rör allt från vägning och mat till 
samtal kring föräldraskap och vaccinationer. Den förändring i livet det innebär att 
bli förälder är en stark drivkraft för att förändra sina levnadsvanor och detta faktum 

BARNS HÄLSA OCH utveckling är en av 

de viktigaste angelägenheterna för alla i vårt 

samhälle och här spelar barnhälsovård som 

erbjuds generellt till alla barn 0-6 år en stor 

roll.

RÖKNING HOS DEN gravida kvinnan och 

den passiva rökningen som det lilla barnet 

utsätts för är en känd riskfaktor för ohälsa hos 

barnet. Inom mödra- och barnhälsovården 

bedrivs sedan länge ett tobakspreventivt arbete 

med hälsosamtal till föräldrarna både under 

graviditeten samt vid flera tillfällen under 

barnets uppväxt. 

I STATISTIKEN FÖR barn födda mellan 

2009-2011 i Värmland skiljer sig frekvensen 

av rökare i familjen när barnet är nyfött från 

5 % till över 30 %. Socioekonomiska faktorer 

som utbildningsnivå och ekonomisk utsatthet 

påverkar graden av tobaksbruk.

INTERNATIONELLT SETT ÄR Sveriges 

amningssiffror höga men nationellt visar 

statistiken att amningsfrekvensen har sjunkit 

under de senaste åren. Det är stora skillnader 

inom Värmland, i kommuner med sämre 

socioekonomi ses en lägre amningsfrekvens. 

AMNING ÄR EN viktig folkhälsoparameter 

och en skyddsfaktor både för mor och barn. 

En nationell samordningsgrupp har bildats för 

att driva och samordna det nationella arbetet 

inom amningsområdet. I Värmland finns en 

landstingsövergripande vårdkedjegrupp som 

driver amningsstrategin inom berörda enheter.
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kan vi inom mödra- och barnhälsovården utnyttja för att främja hälsan för föräld-
rar och barn. Folkhälsoperspektivet genomsyrar verksamheterna och strategierna 
är både promotiva(främjande) och preventiva(förebyggande). BVC är även en 
mötespunkt som ger föräldrar en möjlighet att träffa andra och bilda nya nätverk. 
På familjecentralen, som byggts upp i de flesta värmlänska kommuner samordnas 
BVC och barnmorskemottagning (BMM) tillsammans med öppen förskola och 
förebyggande socialtjänst från kommunen till gagn för hela familjen. Det höga 
förtroendet för verksamheterna inom mödra- och barnhälsovård är något vi måste 
värna om och samtidigt ger det oss stora möjligheter att bedriva ett folkhälsoarbete 
för hela den värmländska befolkningen. BVC ansvarar för barnet till dess att barnet 
börjar i skolan och skolhälsovården tar över.

TOBAK 
Tobakens negativa effekter på hälsan
Rökning hos den gravida kvinnan och den passiva rökningen som det lilla barnet 
utsätts för är en känd riskfaktor för ohälsa hos barnet. Denna riskfaktor som har 
den största implikation för sjukdom och för tidig död i hela befolkningen går att 
förebygga. 

Passiv rökning, så kallad miljötobaksrök ger samma negativa hälsoeffekter för 
barnet som för rökaren och risken ökar med exponeringsgraden. Det lilla barnet 
är särskilt känsligt då immunförsvaret inte är färdigutvecklat samt att luftrören är 
trängre så slemhinneskador från röken ger en större påverkan på hälsan. Barn till 
rökare drabbas av fler luftvägs- och öroninflammationer än andra barn (2). Risken 
för astma och atopiskt eksem ökar och de behöver oftare sjukhusvård i samband 
med andningssvårigheter kopplade till de ovan nämnda sjukdomarna. Det finns 
även en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om modern röker i samband med gra-
viditeten eller om föräldrarna röker efter barnets födelse. Socialstyrelsen har givit 
det tobaksförebyggande arbetet inom mödra -och barnhälsovård högsta prioritet i 
nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som utkom 2011. Råden 
består i att erbjuda kvalificerade rådgivande samtal till föräldrarna 

Tobakspreventivt arbete
Inom mödra- och barnhälsovården bedrivs sedan länge ett tobakspreventivt arbete 
med hälsosamtal till föräldrarna både under graviditeten samt vid flera tillfällen 
under barnets uppväxt. Samtalen hålls utifrån metoden motiverande samtal (MI) 
där möjligheten till förändring utgår ifrån den egna motivationen. All personal 
inom mödra- och barnhälsovård ska vara utbildade inom denna metodik. Även 
skriftlig information om rökningens effekter delas ut i form av broschyren tobaks-
fria barn (Folkhälsoinstitutet 2009) i samband med hembesöket eller vid ett av de 
tidiga besöken på BVC. Om föräldern önskar ett mer konkret stöd kan hänvisning 
ske till tobaksavvänjare som finns på varje vårdcentral.
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Alla nyblivna föräldrar tillfrågas om rökning i samband med födelsen samt när 
barnet är åtta månader och dessa siffror rapporteras in till Socialstyrelsen. I Social-
styrelsens rapport: Amning och föräldrars rökvanor- Barn födda 2011 framgår att 
rökningen hos föräldrar har minskat successivt under 2000-talet men att det finns 
grupper där utvecklingen går långsamt fram och där ingår gruppen unga lågutbil-
dade kvinnor. För barn födda 2011 i Värmland röker drygt 12 procent av någon i 
familjen under barnets första levnadsmånad varav mammorna står för 5 procent 
och papporna för 11 procent (3). Rökningen ökar till 13 procent totalt vid registre-
ringen när barnet är 8 månader.

Informationen om rökning hos mamman före graviditeten är extra viktig för 
BVC som kan behöva sätta in ett extra stöd för att inte rökningen ska återupptas 
efter barnets födelse. Barnhälsovårdsenheten i Värmland ger varje år ut en årsrap-
port och där framgår hur tobaksbruket ser ut lokalt i de olika kommunerna. För 
barn födda mellan 2009-2011 skiljer sig frekvensen av rökare i familjen vid 0-4 
veckor från 5 procent till över 30 procent! Detta belyser det faktum att socioeko-
nomiska faktorer som utbildningsnivå och ekonomisk utsatthet påverkar graden av 
tobaksbruk. Det preventiva arbetet på BVC måste då riktas utifrån denna kunskap 
och samarbete behöver även etableras med andra samhällsaktörer såsom skola och 
frivilligorganisationer. I nationell jämförelse ligger dock det totala antalet föräldrar 
som röker i Värmland lika som riksgenomsnittet men i flera kommuner finns en 
stor andel rökande mammor och dessa procenttal är bland de högsta i landet. Det 
preventiva arbetet där BVC ingår behöver således fortsätta oförtrutet, för att sträva 
efter att alla barn ska få växa upp i en tobaksfri miljö.

Figur 1. Rökare i familjen när barnet är 0-4 veckor (barn födda 2009-2011) per område i 

Värmland  

* BVC inom Karlstads kommun
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Stora skillnader kan påvisas i andelen rökare i familjen i de olika kommunerna i 
Värmland.

Statistik på användandet av snus har hittills inte tagits in av barnhälsovården 
men med dagens kunskap om nikotinets skadliga effekter måste detta ses som ett 
område som är eftersatt och där ytterligare insatser behöver göras.

ALKOHOL
Alkoholpreventivt arbete
Inom mödrahälsovården görs en screening med AUDIT (alcohol use disorder 
identification test) (4) för att identifiera gravida kvinnor med riskbruk/missbruk av 
alkohol. Screeningen innefattar tio frågor som handlar om kvinnans alkoholvanor 
innan hon blev gravid. Detta görs i samband med ett tidigt hälsosamtal vid kvin-
nans första besök inom mödrahälsovården. 

AUDIT-screeningen är en del av den information som ingår i meddelandet 
som lämnas från BMM till BVC, meddelandet fylls i tillsammans med de blivande 
föräldrarna. 

När barnet är fött har BVC- sjuksköterskan samtal om alkoholvanor med 
föräldrarna vid något av de första besöken på BVC samt i slutet av barnets första 
levnadsår enligt modell från folkhälsoinstitutet (5). Syftet är att uppmärksamma 
föräldrarna på alkoholintagets negativa konsekvenser på föräldraskapet, att de ska 
tänka igenom hur deras alkoholvanor påverkar barnen och om barnen påverkas 
negativt också ändra sina vanor. Det innebär även att uppmärksamma om det finns 
alkoholrelaterade problem i familjen.

Amning och alkohol 
Riskerna med alkohol är annorlunda under amning. Då blir mjölkens alkoholhalt 
den samma som i mammans blod, d.v.s. mätbar i promille men barnets alkohol-
halt i blodet blir betydligt lägre. Det finns ingen evidens för att avråda från något 
enstaka glas alkohol under amning. En viktig aspekt på alkohol och amning är hur 
en vuxens förmåga att ta hand om barn påverkas när man dricker alkohol.

AMNING
Amningens fördelar
Amning är en viktig folkhälsoparameter och en skyddsfaktor både för mor och 
barn. Amning har en långsiktigt positiv effekt på barnets hälsa och utveckling flera 
år efter avslutad amning. Varje mammas mjölk är unik och anpassad just till hennes 
barn. Amning är även viktigt ur ett miljöperspektiv. Bröstmjölken är så gott som 
gratis och för modersmjölksersättning med flaskor och nappar blir det en kostnad 
(6). Bröstmjölken innehåller förutom näring bland annat antikroppar som skyddar 
mot infektioner. Genom amningen får barnet ett visst skydd mot vanliga infektio-
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ner såsom diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och öronin-
flammationer samt karies. Skyddet kvarstår lång tid efter avslutad amning. Ett barn 
som ammas löper mindre risk att bli överviktig som vuxen (7). Dessutom vet man 
att kvinnor som ammat får ett skydd mot bröstcancer och äggstockscancer (6). 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser
WHO och UNICEF antog 1981 ”Internationella koden för marknadsföring av 
modersmjölksersättningar” och denna gäller fortfarande. Ändamålet med koden 
är att skydda mödrar och barn från oetiska och aggressiva försäljningsmetoder från 
barnmatsindustrin.

FN:s konvention om barnets rättigheter (8) antogs 1989 och i artikel 24 förbinder 
sig medlemsstaterna att säkerställa att föräldrar och barn får information och  
undervisning om barnhälsovård, näringslära och fördelar med amning.

Innocentideklarationen antogs 1990, och uppdaterades 2005. Dess mål är att 
skydda, stödja och främja amning genom att skapa en medvetenhet om amningens 
betydelse och därmed ge stöd för och uppmuntra kvinnor att amma. En rad av 
WHO:s medlemsländer antog deklarationen, däribland Sverige.

En nationell samordningsgrupp och en amningskommitté har bildats bestående 
av myndigheter, (Konsumentverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhäl-
somyndigheten), vårdorganisationer och frivilliga amningsorganisationer. De har 
i uppgift att samordna det nationella arbetet inom amningsfrågor och har nu 
utformat en strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016. Målet 
är att bygga upp en gemensam nationell kunskapsbas som grund för utbildning, 
rådgivning och stöd för amning och andra uppfödningssätt. Vilket innebär att all 
personal som arbetar med blivande och nyblivande föräldrar ska genomgå utbild-
ning om amning (9).

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket rekommenderar enbart bröstmjölk upp till 
sex månaders ålder. Bröstmjölken innehåller all den näring ett barn behöver för att 
växa och utvecklas under de första sex månaderna. Enda undantaget är D-vitamin, 
som barnet behöver få genom D-droppar. Livsmedelsverket kom med nya kostråd 
för spädbarn och småbarn 2012(10) vilka bl.a. innebär att barnet från fyra måna-
ders ålder kan få ytterst lite smakprov, som ett kryddmått av vanlig mat om de är 
intresserade. För övrigt är det viktigt att fortsätta amma fullt eller ge ersättning som 
vanligt ända tills barnet är sex månader. 

I Värmland finns en landstingsövergripande vårdkedjegrupp Livets tråd som 
driver amningsstrategin inom berörda enheter i vårdkedjan som möter blivande 
och nyblivna föräldrar. Representanter från Barn- och ungdomsmedicin, kvinno-
sjukvården, allmänmedicin med BMM och BVC ingår i gruppen. Amningsfräm-
jande åtgärder som amningsutbildning för all berörd personal anordnas kontinu-
erligt. En skriven amningsstrategi finns för alla verksamheter som möter barn och 
föräldrar. Aktuella dokument som berör amning uppdateras och synliggörs. 

PREVENTIVT ARBETE MED AMNING, RÖKNING OCH ALKOHOL INOM BARNHÄLSOVÅRDEN
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Med tanke på att amningsfrekvensen sjunker pågår ett kontinuerligt arbete med 
att kartlägga orsaker, inventera kunskap hos personal och identifiera vilket stöd 
föräldrar önskar. 

Vissa mammor vill eller kan inte amma. Det kan vara en tidigare misslyckad 
amning som ligger bakom eller en känsla av olust. Oavsett skälen är varje kvinnans 
val det rätta för just henne och hennes familj. Det är viktigt att mamman inte 
känner sig ifrågasatt samtidigt som BVC-sjuksköterskan bör försäkra sig om att hon 
får objektiv och riktig information. För de kvinnor som egentligen vill amma kan 
en stark känsla av otillräcklighet uppstå. Det är viktigt att BVC- sjuksköterskan ger 
stöd och vägledning i annan uppfödning och hjälper den kvinnan som önskar att 
amma delvis eller att återfå en full amning.

Om barnet inte ammas finns det modersmjölksersättning som ger den energi 
och näring barnet behöver. Den ersättning som finns att köpa är gjord för att likna 
bröstmjölkens innehåll av näringsämnen så mycket som möjligt.

Amningsstatistik
Internationellt sett är Sveriges amningssiffror höga men nationellt visar statistiken 
att amningsfrekvensen har sjunkit under de senaste åren. Nedgången av enbart 
ammade barn från 2003- 2004 kan förklaras av att definitionen för helammade 
barn ändrades. Detta innebär att barn som fått smakportioner inte längre definie-
rades som helammade. Värmland är ett av de län som haft hög amningsfrekvens 
men har de senaste åren sjunkit succesivt vilket ses i figur 2. 

Figur 2. Andel helt eller delvis ammade barn vid 4 månaders ålder i Värmland mellan åren 

1998 och 2011
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Som figur 3 visar har andelen barn som delvis fått modersmjölksersättning eller 
inte ammats alls vid 1 veckas ålder ökat och har mer än fördubblats sedan 2004, 
från 6,2 procent till 15,3 procent år 2011 (3).

Figur 3. Andel enbart ammade, delvis ammade och ej ammade barn vid 1 veckas ålder i 

Värmland mellan åren 2000 och 2011.

PREVENTIVT ARBETE MED AMNING, RÖKNING OCH ALKOHOL INOM BARNHÄLSOVÅRDEN
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Figur 4. Andel barn (födda år 2011) som är helt och/eller delvis ammade vid 4 månaders 
ålder per område i Värmland 

*BVC inom Karlstads kommun

Vid 4 månaders ålder var det 71,2 % (2011) som hel- eller delammades jämfört med 
rikets siffror på 75,6 % (2011). Inom länet är det förhållandevis stora skillnader vad 
det gäller barn som hel- eller delammas eller inte ammas alls. En koppling finns 
mellan låg amningsfrekvens till de kommuner som har en sämre socioekonomi. Vissa 
BVC- mottagningar är små med få barn där procentsiffran kan ge stort utslag (2,3).

Kvinnor som vid eftervårdsbesöket efter en graviditet skattar sin egen hälsa som 
bra eller mycket bra på en femgradig skala ammar i högre utsträckning än kvinnor 
som skattar sin hälsa sämre. Bland faktorer som minskar amningsfrekvensen märks 
ung ålder, rökning, snusning, övervikt, låg utbildningsnivå, förlossning med kejsar-
snitt samt psykisk ohälsa (12). 

VÅRDKEDJAN
I Värmland finns en förlossningsklinik som ligger i Karlstad. Under 2012 förlös-
tes 2681 kvinnor på förlossningen på Centralsjukhuset. Om förlossningen varit 
normal och barnet är friskt kan mor och barn gå hem efter sex timmar. Efter-
vårdsmottagningen (EVM) inom Kvinnosjukvården i Karlstad har ansvar under 
barnets första levnadsvecka och ska vara ett stöd gällande amning. Vid problem 
eller komplikation ska mor och barn stanna kvar på BB. Det finns även möjlighet 
att efter utskrivning från förlossningen vara kvar på patienthotellet med närhet till 
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EVM om problem uppstår. Värmland har en geografi med långa avstånd från flera 
orter till förlossningskliniken i Karlstad, från norr till söder är det över 20 mil. BVC 
tar över ansvaret för familjen först vid en veckas ålder på barnet, detta kan innebä-
ra svårigheter för föräldrar att få stöd och rådgivning gällande amning under den 
tidiga perioden då närheten till personalresurs kan saknas. 
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FÖRFATTARE

K A P I T E L 4

Hälsa och livssituation 
för barn med 

neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar
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BAKGRUND
Barndomens upplevelser bär man med sig under hela livet. För barn med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar finns en stor risk för att barndomen präglas 
av en känsla att inte passa in, att inte duga. De blir inte sällan illa bemötta för att 
de är för impulsiva eller för att de inte anpassar sig till andra tillräckligt snabbt 
och smidigt. Att identifiera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
är därför mycket viktigt och syftar till att förbättra deras förutsättningar att bli 
bemötta med kunskap, respekt och förståelse. Mycket har förbättrats genom att öka 
kunskapen om barns olika förutsättningar, men mycket återstår att göra.

De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD och 
autismspektrumtillstånd. ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperac-
tivity Disorder och kännetecknas av att personen har svårt att vara uppmärksam 
och är impulsiv och överaktiv i situationer där detta inte passar in. Om uppmärk-
samhetsproblematiken är framträdande, men det inte föreligger svårigheter med 
impulskontroll eller överaktivitet används istället förkortningen ADD, Attention 
Deficit Disorder. 

Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av bristande förmåga till ömse-
sidigt socialt samspel, bristande kommunikationsförmåga samt begränsningar i 
föreställningsförmåga eller beteendet. AST har i diagnosklassificeringssystem delats 
in i olika undergrupper med olika diagnosbeteckningar. ”Autistiskt syndrom ” kän-
netecknas av brister inom alla tre ovanstående områden. Vid ”Asperger syndrom” 
är den språkliga förmågan inte försenad, utan ofta välutvecklad och kommunika-
tionssvårigheterna mer subtila. Kommunikationssvårigheterna handlar istället om 
hur man använder språket samt bristande förmåga att kommunicera ickespråkligt, 
det vill säga med tonfall, mimik och kroppsspråk. Diagnostermerna ”Atypisk 

BARN MED NEUROPSYKIATRISKA 

funktionsnedsättningar behöver samma 

möjligheter som andra barn och bli bemötta 

med kunskap, respekt och förståelse

I VÄRMLAND HAR 5 procent av eleverna i 

åk 7 ADHD/ADD, Autism eller Asperger och 

det är vanligare bland pojkar

DET SOM GÖR neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar till ett folkhälsoproblem är inte 

funktionsnedsättningen i sig, utan de onda 

cirklar som barnen riskerar att hamna i

I ELEVHÄLSODATABASEN ELSA beskriver 

de flesta elever att de har en god hälsa och 

livssituation. Barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar beskriver dock sin hälsa 

och livssituation som sämre än övriga barn 

OM BARN FÅR växa upp i en trygg miljö där 

de känner sig accepterade och respekterade 

ökar möjligheterna för att styrkorna hos barn 

med ADHD/ADD, Autism eller Asperger kan 

komma fram
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autism” eller ”Autismliknande tillstånd” används när det finns brister i förmåga till 
ömsesidigt samspel, men övriga kriterier inte är helt uppfyllda. I det nya klassifice-
ringssystemet för psykiatriska tillstånd, DSM 5, som publicerades i maj 2013, delas 
inte längre AST in i dessa undergrupper utan allt samlas under termen ”Autism 
Spectrum Disorders“. DSM 5 kommer att översättas och så småningom användas i 
svensk hälso- och sjukvård. 

BARNS RÖSTER OM SIN HÄLSA OCH LIVSSITUATION
I samband med skolbarns lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan och övrigt 
elevhälsoarbete på skolan skapas en djup kunskap om barns hälsa, med särskilt 
fokus på barn med funktionsnedsättningar. Denna kunskap är ur ett folkhälsoper-
spektiv viktig. I Värmland tas den tillvara i elevhälsodatabasen ELSA (ELevhälso-
data Sammanställd och Analyserad) som innehåller hälsodata som skolsköterskor 
sammanställer efter elevernas hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt 
gymnasiet årskurs 1. Denna information sammanställs först efter att vårdnadsha-
vare/elev skriftligt gett sitt godkännande. All hälsodata i ELSA är avidentifierad. 
Med hjälp av ELSA finns en övergripande bild av hälsoläget bland barn och unga 
6-17 år. Insamlingen av hälsodata sker årligen sedan 2009 och omfattar i stor-
leksordningen 9 000 elever per läsår. Informationen i detta kapitel kommer från 
hälsosamtal som genomfördes läsåret 2011/2012 som omfattar 2 310 elever i årkurs 
4 respektive 2 307 elever i årskurs 7. 

I svenska och internationella studier är prevalensen av ADHD 3 - 10 procent 
bland barn i skolåldern [1, 2]. Könsfördelningen brukar vara 3-5 fler pojkar än 
flickor. Den faktiska prevalensen anses ha varit stabil över tid men genom ökad 
kunskap och större möjligheter till utredningar har andelen som diagnostiseras ökat 
på senare år. Vad gäller AST är prevalensen numer 0,5 - 2,1 procent. Det har skett 
en kraftig ökning av prevalensen under en 30 års period. Ändrade diagnostiska kri-
terier och ökad medvetenhet anses vara de bakomliggande orsakerna till ökningen 
[3, 4]. Att ärftliga faktorer har betydelse har varit känt sedan länge men på senare 
år har forskning visat att andra faktorer också har stor inverkan [5]. Flera miljöfak-
torer som påverkar den känsliga hjärnutvecklingen har på senare år identifierats [6]. 
Det finns en överlappning av tillstånden och det är vanligt att barn med AST även 
har ADHD. För att få en inblick i hur värmländska barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar mår har vi jämfört deras svar från hälsosamtalen med vad 
övriga elever svarat. Gruppen barn med en diagnostiserad ADHD/ADD och AST 
benämns fortsättningsvis ADHD/AST. I årskurs 4 består ADHD/AST gruppen av 
73 elever, vilket motsvarar 3,2 procent av alla elever i Värmland. Könsfördelningen 
i gruppen är en flicka per tre pojkar (18 flickor, 55 pojkar). Som förväntat finns en 
överlappning mellan tillstånden, 43 procent av de med AST hade också ADHD. I 
årskurs 7 ingår 115 elever i ADHD/AST gruppen, vilket är 5,0 procent av eleverna. 
Könsfördelningen är även här en flicka per tre pojkar (27 flickor och 88 pojkar). 
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Den ökade andelen i årskurs 7 jämfört med årskurs 4 kan förklaras av att i den 
åldern har fler barn med svårigheter har blivit upptäcka och utredda. 

Skolsituationen
Inlärningssvårigheter kan ha olika orsaker men är nästan alltid något som behöver 
beaktas hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn med kon-
centrationssvårigheter kan vara koncentrerade på sådant som fångar deras intresse. 
Det gör att inlärningsförmågan varierar på ett sätt som kan uppfattas förvirrande. 
Ett barn som kan allt om att lösa avancerade problem i ett dataspel, orkar inte 
tänka efter hur ett enkelt matematiskt problem ställs upp. Att lära sig nya saker kan 
fånga intresset medan repetition för att befästa kunskapen ofta uteblir eftersom det 
kräver koncentrationsförmåga och uthållighet. Likaså kan det vara svårt att motive-
ra sig att gå tillbaka och kontrollera det man skrivit. Skolprestationerna kan därför 
bli ojämna. Tydlig och snabb återkoppling från läraren kan behövas för att öka 
motivationen och därmed hålla kvar koncentrationen. 

Inlärningsförmågan kan också påverkas av faktorer i miljön. Barn som är 
lättstörda kan ha svårt att arbeta i ett stort klassrum med många elever. Vissa barn 
är extra känsliga för oförutsedda händelser och kan haka upp sig på till synes små 
detaljer. De kan ha svårt att komma igång att arbeta om man bytt platser eller gör 
saker på ett nytt sätt. För dessa barn kan schemabrytande aktiviteter som friluftsda-
gar eller temadagar upplevas som kaotiska och skrämmande. En del barn tycker att 
skolsituationen är så oförutsägbar att de helt enkelt inte klarar av att gå till skolan. 

Teoretisk begåvning har naturligtvis betydelse för inlärningsförmågan. Barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte sällan inlärningssvårighe-
ter trots en hög begåvning. Barn med en kombination av svag begåvning och en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan bli mycket utsatta i ett samhälle där 
stor vikt läggs vid teoretiska kunskaper och att alla förväntas klara gymnasieskolans 
högt ställda kunskapskrav. I många sammanhang ställs dessa krav även på de elever 
som har en begåvningsnivå som ligger på gränsen för att de skulle ha rätt att följa 
särskolans läroplan. 

Dyslexi är som regel mer hindrande för personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar än hos personer som enbart har dyslexi. De har svårare att 
genom träning och andra kompensatoriska tekniker hantera sin dyslexi. 

Åtgärdsprogram ska upprättas för barn i behov av särskilt stöd i skolan. En klar 
majoritet, 142 av 188, (75,5 procent) av eleverna med ADHD/AST i vår undersök-
ning hade sådant stöd. För en grupp elever angavs att åtgärdsprogram inte fanns, 
men skulle behövas (tabell 1). Om detta upptäcks vid hälsosamtalet kopplas i regel 
rektor och övrig elevhälsa in.
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Tabell 1 Andel elever med ADHD/AST som hade åtgärdsprogram jämfört med övriga 

elever.

Har åtgärdsprogram
Har inte, men skulle 

behöva åtgärds- 
program

Har inte behov av  
åtgärdsprogram

Årskurs 4

ADHD/AST 
(n= 73)

78,1 % 6,8 % 15,1 %

Övriga  
(n= 2237)

14,6 % 2,1 % 83,3 %

Årskurs 7

ADHD/AST 
(n=115)

73,9 % 6,1 % 20,0 %

Övriga 
(n=2192)

15,2 % 2,5 % 82,3 %

 
Det finns flera frågor till eleverna om hur de upplever skolsituationen (Figur 1). 
Det framgick att de flesta barn i Värmland trivdes bra i skolan både i årskurs 4 
och 7. När man delar upp eleverna och jämför svaren för dem med ADHD/AST 
med övriga så framgår att det är signifikant fler i ADHD/AST grupperna som inte 
trivs, hela 17,2 procent i årskurs 4 och 9,5 procent i årskurs 7 att jämföra med 2,6 
procent av övriga i såväl årskurs 4 som årskurs 7 (p<.0001). Medan nästan alla 
elever utan ADHD/AST (97 procent i årskurs 4 respektive 95 procent i årskurs 7) 
tyckte att lärarna lyssnade på dem, var det 11procent av eleverna med ADHD/
AST i både årskurs 4 och 7 som inte upplevde det så (p= .02; p=.002). Elever 
utan ADHD/AST anger i mycket hög utsträckning (98 procent i årskurs 4 och 
97 procent i årskurs 7) att de får den hjälp de behöver i skolan. För eleverna med 
ADHD/AST är andelen lägre, runt 90 procent (p=.02; p=.0005). Elever med 
ADHD/AST rapporterade oftare att de hade svårigheter med skolarbetet, ungefär 
en tredjedel i både årskurs 4 och 7 jämfört med övriga elever (p<.0001). Ungefär 
en sjättedel av dem är inte nöjda med sina skolprestationer. Det kan jämföras med 
att av övriga elever i årskurs 4 är 98 procent nöjda med sitt skolarbete, i årkurs 7 
är det lite lägre andel (93 procent) men fortfarande signifikant fler än i ADHD/
AST gruppen (p<.0001). Det fanns också skillnad mellan grupperna avseende hur 
de upplevde att vuxna i skolan bemötte dem I årskurs 4 år det 5,5 procent och i 
årskurs 7 9,6 procent av eleverna med ADHD/AST som inte tycker att de vuxna 
på skolan är vänliga, för övriga elever är motsvarande andel 1,0 procent i årskurs 4 
och 2,1 procent i årskurs 7 (p=.003; p<.0001). 

I diskussioner och debatter beskrivs dagens skola ofta som rörig och stökig, men 
när elever själva tillfrågades angav cirka 90 procent av de som inte har ADHD/
AST att de upplevde att de hade arbetsro på lektionerna. Däremot är det i gruppen 
med ADHD/AST en femtedel i årskurs 4 (p=.04) och en fjärdedel av elever i 
årskurs 7 (p<.0001) som svarade att de inte upplever arbetsro på lektionerna. 
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Figur 1. Elevernas beskrivning av inlärningssituationen. Alla skillnader mellan elever med 

ADHD/AST och övriga elever i respektive årskurs är statistiskt signifikanta. 

Över 95 procent av barn utan ADHD/AST svarade att de hade vänner i skolan 
men för elever med ADHD/AST var andelen cirka fem procentenheter lägre (Figur 
2). Ett oroväckande fynd är att en femtedel av eleverna med ADHD/AST i såväl 
årskurs 4 som 7 svarade att elever på skolan inte är vänliga mot dem. För eleverna 
som inte har någon av dessa diagnoser är motsvarande andel väsentligt lägre, en 
tiondel i årskurs 4 och bara 6 procent i årskurs 7. Det är också fler av eleverna med 
ADHD/AST jämfört med övriga som inte kände sig trygga inför skoldagen.

 

Figur 2. Elevernas beskrivning av hur de upplever den sociala skolmiljön. Alla skillnader 

mellan elever med ADHD/AST och övriga elever i respektive årskurs är statistiskt 

signifikanta utom upplevelsen av skolgården i årskurs 7.
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Sömn
Sömnsvårigheter är ett vanligt förekommande problem hos barn med neuropsyki-
atriska svårigheter. De kan ha svårt att slappna av och blir motoriskt oroliga istället 
för avslappnade när de lägger sig i sängen. De kan ha svårt att kontrollera och styra 
sin vakenhetsnivå och alerthet, såväl när det handlar om att vara vaken och kon-
centrerad som när det handlar om att slappna av för att kunna somna in. Sömn-
brist påverkar naturligtvis koncentrationsförmågan negativt och är därför viktigt att 
komma tillrätta med. 

Eleverna får svara på hur väl följande påståenden stämmer ”Jag har lätt att 
somna på kvällen”, ”Jag sover bra om natten” respektive ”Jag känner mig utvilad 
när jag vaknar”, (Figur 3). 

Här finns betydande skillnader mellan elever med ADHD/AST och övriga, 
skillnaderna var statistiska signifikanta (p<.0001-p=.0002). Närmare en tredjedel av 
eleverna med ADHD/AST i såväl årskurs 4 som årskurs 7 angav att de inte hade 
lätt att somna på kvällen. En lika stor andel angav att de inte var utvilade när de 
vaknade. För övriga elever ligger andelen avsevärt lägre. 

Figur 3. Elevernas upplevelse av hur bra de sover på nätterna. Alla skillnader mellan elever 

med ADHD/AST och övriga elever i respektive årskurs är statistiskt signifikanta.

Kost och fysisk aktivitet
Barn behöver äta regelbundet och allsidigt för att må bra. Impulsivitet och över-
aktivitet kan göra att barn med ADHD/AST har svårt att komma till ro och sitta 
ned vid matbordet. Läkemedel som används för behandling av ADHD kan ibland 
ha nedsatt aptit som biverkan. Barn med AST har inte sällan speciella fixeringar 
och rutiner kopplade till mat. Det kan handla om att ha svårt med förändringar 
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och därför föredra att bara äta sådant som de känner igen. De kan också vara extra 
känsliga för olika miljöer och ha mycket svårt att äta i en bullrig eller rörig miljö. 
Att vara social och småprata kan vara ansträngande för personer med AST. Detta 
kan göra att måltidsituationer för dessa barn blir slitsamma då de ofta förväntas äta 
och umgås samtidigt.

Enligt vad eleverna själva rapporterade framkom att de allra flesta i årskurs 4 åt 
frukost varje dag, men det finns skillnad mellan de båda grupperna. Det var mer än 
dubbelt så vanligt att elever med ADHD/AST hoppade över frukost jämfört med 
övriga elever, 11 procent i jämförelse med 4 procent av övriga, (Figur 4). Även vad 
gäller skollunch fanns en skillnad, där 14 procent av eleverna med ADHD/AST 
uppgav att de inte åt skollunch varje dag, i jämförelse 2 procent av övriga elever. 
Båda dessa skillnader är statistiskt signifikanta. Även i årskurs 7 åt de flesta elever 
frukost, men andelen var lägre jämfört med årskurs 4. En femtedel av eleverna 
med ADHD/AST hoppade över frukost, jämfört med 12 procent av övriga elever. 
Ungefär lika många hoppade över skollunchen. 

 

Figur 4. Frågor till eleverna om kost och motion. Alla skillnader mellan elever med ADHD/

AST och övriga elever i respektive årskurs är statistiskt signifikanta.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter med moto-
riken. Det kan handla om balanssvårigheter, koordinationssvårigheter och svårighe-
ter att automatisera rörelser. Dessa svårigheter påverkar oftast inte barnets förmåga 
eller rörelseglädje under förskoleåldern. När kraven däremot ökar kan även relativt 
subtila svårigheter med motoriken få konsekvenser. Att exempelvis springa och 
sparka en fotboll åt rätt håll, att åka skidor eller att simma kräver god koordination-
sförmåga. Det krävs också uthållighet och träning för att behärska tekniken. Barn 
som har kordinationssvårigheter och dålig uthållighet med sådant som inte fångar 
deras intresse, kan därför lätt hamna i underläge jämfört med sina jämnåriga. Det 
kan leda till att de slutar med idrottsaktiviteter på fritiden, vilket i sin tur riskerar 
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att ytterligare försämra deras motoriska förmåga jämfört med andra barn. Vissa 
barn upplever att idrottslektionerna är fokuserade på tävlingsmoment och jämfö-
relse av prestationsförmågan. Andra upplever att situationen i omklädningsrummet 
känns otrygg. Det kan leda till att dessa barn undviker idrottslektionerna. För barn 
som inte tränar på fritiden blir skolans idrottslektioner det enda tillfälle där de får 
fysisk träning. 

I Figur 4 visas att det redan i årskurs 4 finns en tydlig skillnad beträffande del-
tagandet på idrottslektioner. Eleverna får ange hur väl beskrivningen ”Jag är aktiv 
på idrottslektionerna” stämmer på dem. Den beskrivningen stämde dåligt eller inte 
alls för 9,6 procent av elever med ADHD/AST jämfört med så få som 0,7 procent 
av övriga elever i årskurs 4. I årskurs 7 var motsvarande andel 7,8 procent respektive 
3,1 procent. 

Idrottslektioner i skolan utgör för de flesta barn endast en liten del av den 
fysiska aktivitet de ägnar sig åt. Beskrivningen ”Jag idrottar och rör mig mycket på 
fritiden” stämde mycket eller ganska bra för 75 procent av dem med ADHD/AST 
mot hela 91,8 procent av övriga i årskurs 4. I årskurs 7 var 63,5 procent av eleverna 
med ADHD/AST fysiskt aktiva på fritiden, att jämföra med 82,2 procent för de 
övriga. När rörelseglädjen försvinner ökar risken att bli stillasittande framför datorn 
eller teven. 

Att kunna simma är en livförsäkring och är något som alla barn i Sverige förvän-
tas kunna. Målet att kunna simma finns med i grundskolans kursplan inom ämnet 
Idrott och hälsa. Eleverna ska i årskurs 5 ha god vattenvana, vara trygga i vatten, 
kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid 
vatten samt ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. I hälsosamtalet 
tillfrågas eleverna om de kan simma 200 meter. Här finns en betydande skillnad 
mellan ADHD/AST grupperna och övriga elever. I årskurs 4 angav 87,8 procent 
av eleverna utan neuropsykiatriska diagnoser att de kunde simma, att jämföra med 
71,2 procent i ADHD/AST gruppen. Simkunnigheten är högre i båda grupperna 
i årskurs 7, men ett allvarligt observandum är att hela 13,9 procent i ADHD/AST 
gruppen uppgav att de inte kunde simma 200 meter. Bland de övriga var det bara 
2,1 procent som uppgav att de inte kunde detta.

I en nationell uppföljning av simkunnighet i årskurs 5 som Skolverket genom-
förde 2010 på uppdrag av regeringen beräknades 8,3 procent av eleverna inte nå 
målen för simkunnighet [7]. I rapporten anges följande faktorer som de vanligaste 
orsakerna till att eleverna inte når målen; (1) rädsla för, eller ovana vid vatten, (2) 
kulturella skäl (3) hög frånvaro. Att elever med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar skulle ha lägre simkunnighet än andra togs inte alls upp i Skolverkets 
rapport. 

Humör och psykisk hälsa
I hälsoenkäten som eleverna fyller i inför hälsosamtalet hos skolsköterskan får elev-
erna välja ett av fyra svarsalternativ för att ange hur ofta de har olika känslor och 
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tankar. De fyra svarsalternativen är ”varje dag”, ”ofta”, ”sällan” respektive ”aldrig”. 
I denna redovisning läggs alternativen ”varje dag” och ”ofta” ihop som en stapel 
i Figur 5. Ängslan och oro var mer än dubbelt så vanligt i ADHD/AST gruppen 
jämfört med övriga elever både i årskurs 4 (p=.0003) och årskurs 7 (p<.0001). I 
årskurs 4 var det signifikant fler i ADHD/AST gruppen jämfört med övriga som 
kände sig ledsna varje dag eller ofta (p=.0006). I årskurs 7 var det ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna vad gäller ledsenhet, däremot var det signifikant fler i 
ADHD/AST gruppen i årskurs 7 som svarade att de hade huvudvärk eller ont i 
magen varje dag eller ofta (p=.014), den skillnaden var däremot inte signifikant i 
årskurs 4. 

I såväl årskurs 4 som 7 svarade över hälften i ADHD/AST grupperna att de 
ofta eller varje dag kände sig trötta på dagen (p<.0001). Närmare en tredjedel i 
ADHD/AST grupperna i årskurs 4 och 7 beskrev att de varje dag eller ofta kände 
sig irriterade eller på dåligt humör, för övriga gällde detta bara runt 10 procent 
(p<.0001) och mellan 10-20 procent angav att de kände sig arga varje dag eller ofta 
att jämföra med runt 6 procent av de övriga (p<.0001)

 

Figur 5. Psykiska och fysiska besvär. Skillnaderna mellan elever med ADHD/AST och övriga 

elever i respektive årskurs är statistiskt signifikanta utom för årskurs 4 att ha huvudvärk och 

magont samt för årskurs 7 att känna sig ledsen.

Elevhälsan blir ofta inkopplad om en elev har oroväckande frånvaro. Det kan vara 
hög frånvaro som är både anmäld och oanmäld eller att eleven inte alls kommer 
till skolan. Oroväckande frånvaro är en känd riskfaktor för framtida utanförskap. 
Av ELSA framgår att i årkurs 7 är oroväckande frånvaro, där elevhälsan kopplats in, 
ett problem för hela 14 procent av ADHD/AST gruppen, vilket kan jämföras med 
2,7 procent för övriga elever. 
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UTREDNING, BEHANDLING OCH HABILITERING
I Värmland har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, sedan 2008 i uppdrag att göra 
neuropsykiatriska utredningar. Det finns ett samarbete med kommunerna som 
går ut på att skolan gör en skol- och elevutredning innan de remitterar till BUP. 
Därmed kan även skolan få kännedom om barnets behov som sedan kan ligga till 
grund för skolans insatser. Det blir också underlag som underlättar utredningen 
inom BUP. BUP har också ansvar för behandling och habilitering av barn- och 
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (med undantag för de 
som dessutom har utvecklingstörning, som får motsvarande behandling och ha-
bilitering från barn-och ungdomshabiliteringen). Det innebär att både skolan och 
BUPs uppdrag har förändrats och vidgats. Organisation och resurser har inte fullt 
ut anpassats för att möta det nya uppdraget vilket lett till att köer har uppkommit i 
delar av BUPs verksamhet.

Det förändrade uppdraget för BUP har också inneburit att vårdutbudet har 
förändrats. Utbildning till föräldrar ges både i grupp och individuellt för att ge stöd 
och öka kunskapen om barnets funktionsnedsättning. Gruppverksamheter för barn 
och ungdomar har också införts eller är under utveckling. Hjälpmedel som barnen 
har behov av förskrivs efter bedömning av arbetsterapeut. Det kan handla om 
kognitiva hjälpmedel för att hantera tid och organisera vardagen. Andra exempel är 
hjälpmedel för att förbättra sömnen i form av bolltäcken eller kedjetäcken. En stor 
majoritet har mycket god hjälp av dessa täcken. De kan beskriva hur de äntligen 
kan slappna av och komma till ro. Det är en behandling utan biverkningar, vilket 
är en stor fördel jämfört med sömnmedicinering. 

Läkemedelsbehandling mot ADHD har ökat kraftigt, vilket också framgår i 
senare kapitel om läkemedelsanvändning bland barn i Värmland. Denna behand-
ling har varit och är fortfarande i viss mån kontroversiell. Läkemedelsbehandlingen 
har effekt på huvudsymptomen vid ADHD, det vill säga uppmärksamhetsstör-
ningen, koncentrationsförmågan och impulsiviteten. Ofta finns det också andra 
svårigheter hos barnet och i barnets livsituation. Dessa omständigheter försvinner 
inte med medicinering, utan kräver andra insatser. 

På BUP är denna läkemedelsbehandling organiserad så att sjuksköterskor med 
särskild kompetens följer upp barnen i nära samarbete med förskrivande överläkare 
och övriga behandlare. För att kunna ha regelbunden kontroll över biverkningar 
eller oönskade effekter av medicinering träffar skolsköterskan barnet regelbundet 
och mäter längd, vikt, puls och blodtryck, vilket rapporteras till BUP. 

Under 2013 behandlades cirka 700 barn med läkemedel för ADHD på BUP, 
det är 1,1 procent av de värmländska barnen. För många av barnen innebär medici-
neringen att funktionsförmåga förbättras och att de därmed klarar av skolan bättre 
än de annars skulle ha gjort. Medicineringen har också ofta en positiv effekt på 
relationerna både inom familjen och med kamrater. 

MARIA UNENGE HALLERBÄCK OCH LISBET ENGH KRAFT HÄLSA OCH LIVSSITUATION FÖR BARN MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
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SLUTSATSER
Det som gör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till ett folkhälsoproblem 
är inte funktionsnedsättningarna i sig utan de onda cirklar som barnen riskerar 
att hamna i. Dessa onda cirklar kan man bryta och kanske helt undvika om man 
har kännedom om problemen och skapar rätt förutsättningar för barnen. Detta 
framgår av barnens egna beskrivningar genom hälsosamtalen hos skolsköterskan. 
Som exempel kan nämnas de stora skillnader som framkommer mellan barn med 
ADHD/AST och övriga barn avseende trivsel i skolan, sömnsvårigheter, kost och 
motion samt bemötande från kamrater. Om barn får växa upp i en trygg miljö där 
de känner sig accepterade och respekterade som de är, både hemma, på fritiden och 
i skolan, ökar möjligheterna för att fördelarna, istället för nackdelarna, med att ha 
ADHD respektive AST kan komma fram. Det skulle alla ha glädje av, både barnen 
och deras omgivning. 
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BAKGRUND
Idag är astma och allergiska symtom, hösnuva samt hudbesvär och eksem de 
vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn i förskole- och skolåldern. Besvären 
debuterar ofta redan under spädbarnsåret med eksem som inte sällan är kopplat till 
födoämnesöverkänslighet. Astmasymptom uppstår vanligen under småbarnsåren 
och i skolåldrarna tillkommer ögon – näsbesvär. Detta har benämnts allergiska 
marschen (1). 

Underlag för detta kapitel är dels hälsovårdsdata från öppen- och slutenvården 
i Landstinget i Värmland där man bland annat kan utläsa tidstrender, och dels den 
värmländska forskningsstudien som heter Bostad-Barn-Hälsa (2). Studien startade år 
2000 med syftet var att kartlägga astma och allergiförekomsten hos barn i Värm-
land och undersöka betydelsen av inomhusmiljö och livsstilar för sådana hälsopro-
blem. En enkät besvarades av 10851 föräldrar i Värmland som hade barn i åldern 
1-5. Samma studie har även skickat ut uppföljningsenkäter till samma barn när de 
var 6-8 år (år 2005) samt 10-15 år (år 2010) där man vill beskriva både utveckling av 
sjukdom såväl som tillfrisknande bland barn och ungdomar i Värmland. 

Dessa värmländska data jämförs sedan med den nationella studien Barnen 
miljöhälsoenkät (BMHE 11) som senast genomfördes år 2011 och syftar till att ge 
information om hur barns miljö och miljörelaterade hälsa ser ut idag. Enkäten 

FÖREKOMSTEN AV astma och allergier 

varierar i världen. I Sverige och i Värmland 

har ca 40 % av alla barn upp till 18 år någon 

allergi, såsom astma, hösnuva eller eksem.

EKSEM OCH HUDBESVÄR är vanligt 

bland yngre barn och ca var femte 1-5-åring i 

Värmland har haft ett kliande eksem under de 

senaste 12 månaderna. Förekomsten av eksem 

sjunker ju äldre barnen blir.

BARN SOM HAR EKSEM när de är i 

förskoleåldern har större risk att utveckla astma 

senare i livet.

PREVALSENSEN AV doktordiagnostiserad 

astma hos 10-15-åringar i Värmland var något 

högre (11,4 %) jämfört med nationella data i 

liknande åldersgrupp (8,9 %). 

VÄRMLAND HAR en bra uppbyggd 

allergiverksamhet, samarbete över specialiteter 

och bra information, vilket har lett till mindre 

belastning på sjukvården och minskade 

medicinkostnader.

STORA FORSKNINGSSTUDIER om 

astma och allergi hos barn, såsom Bostad-

Barn-Hälsa-studien samt SELMA-studien, 

bedrivs i Värmland. Syftet med studierna 

är att undersöka hur miljöexponeringar och 

kemikalier kan påverka astma och allergi 

och andra kroniska sjukdomar hos barn och 

ungdom.
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riktade sig bland annat till barn i åldern 4 år och 12 år och närmare 36000 föräldrar 
svarade på enkäten. Dessa data är presenterade i Miljöhälsorapport 2013 (1).

EKSEM OCH HUDBESVÄR
Hudbesvär och eksem är vanligt bland yngre barn. I figur 1 kan man utläsa att vart 
femte 1-5-åring har haft ett kliande eksem under de senaste 12 månaderna i den 
värmländska Bostad-Barn-Hälsa-studien och i denna ålder var de ingen skillnad 
mellan pojkar och flickor. Arton procent av de som har eksem har rapporterat att 
eksemet kliat så mycket att barnet har vaknat på natten och mer än hälften har fått 
eksem innan de fyllt ett år och bara drygt 10% efter 3 års ålder. När barnen var i 
åldern 11-16 år hade prevalensen av att haft ett kliande eksem minskat till 12 %, 
vilket innebär att eksem främst uppkommer i tidig ålder. I ungdomsåren är det fler 
flickor än pojkar som utvecklar eksem. Barn som har eksem när de är i förskoleål-
dern har också större risk att utveckla astma senare i livet. I en jämförelse med den 
nationella studien BMHE 11 var prevalensen av eksem i värmländska data högre i 
alla åldersgrupper, vilket kan förklaras av att BMHE 11 undersökte endast handek-
sem (6-7%). 

Figur 1. Andelen barn och ungdomar i Värmland och i Sverige (procent) med astma- och 

allergiska besvär och eksem, uppdelat i åldersgrupper
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ASTMA OCH PIPANDE OCH VÄSANDE ANDNING
Föräldrar till barn i åldern 1-5 år i Värmland rapporterade att nästan 25% av 
barnen hade astmaliknande symtom som pipande och väsande andning i luft-
vägarna (figur 1)(3). Majoriteten (9 av 10) av besvären uppkom tidigt i livet, främst 
innan barnet fyllt 2 år. Av de som hade dessa astmaliknande symtom hade 1 av 
5 fått det diagnostiserat som astma av läkare, främst de i äldre åldrar. Prevalensen 
av läkardiagnositiserad astma hos barn i Värmland var 5,4% år 2000 vilket var 
samma siffra som framkom vid en studie av journaler vid samma tidpunkt. Andra 
jämförbara studier från från samma tid visade liknande prevalenssiffror (4). Siffran 
var dock högre i de nationella data från BMHE 11 där 9,5 procent av barnen i 
åldern 4 år hade fått astma diagnostiserad av läkare. När barnen i Bostad-Barn-Häl-
sa-studien var 6-8 år var prevalensen nästan 9 procent för att när samma barn blivit 
11-15 år, ha ökat till 11,4% vilket innebär att fler utvecklat astma, men även att 
studien undersöker samma barn över lång tid (3). Majoriteten av de barn som hade 
läkardiagnostiserad astma hade också symtom som pipande och väsande andning 
i luftvägarna. Astma och allergiska symtom skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 
Dessa besvär är ungefär 70% vanligare hos pojkar än hos flickor när de är 1-5 år, 
men ju äldre de blir desto mindre skillnad blir det. 

Hälsovårdsdata visar att vart tredje barn och ungdom mellan 0-18 år som 
besökte den öppna specialisvården i Landstinget i Värmland 1998 hade diagnosen 
astma och denna siffra är oförändrad vid en jämförande undersökning 2011 (5). 
Jämförande studier har visat att antalet barn som lagts in på sjukhus minskat påtag-
ligt (i synnerhet för skolbarn) mellan 1988 och 1998. Denna trend har fortsatt och 
data från patientregistret visar att Värmland under hela 2000-talet legat väldigt lågt 
när det gäller antalet inläggningar och vårdtiden i förhållande till barnbefolkning 
i Sverige (figur 2). Man kan också konstatera att de som bor långt från sjukhuset 
har något längre vårdtider då de oftast stannar kvar längre för observation innan de 
åker hem.
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Figur 2. Vårdtillfällen för astma/100 000 invånare i åldern 0-4 år, uppdelat på årtal, 

Värmland jämfört med riket (6).

HÖSNUVA
Bostad-Barn-Hälsa-studien visar att 13% av barnen i ålder 1-5 år har uppgetts att 
någon gång ha haft nysningar, rinnsnuva eller nästäppa utan att vara förkylda. Tre 
fjärdedelar av reaktionerna har uppträtt i tidig ålder, innan två års ålder. Prevalen-
sen av läkardiagnostiserad hösnuva var knappt två procent i denna åldersgrupp, 
vilket ser liknande ut i nationella data från BMHE 11 (figur 3). Även förekomsten 
av pollen- och pälsdjursreaktioner var låg i den yngre åldersgruppen. 

Både i värmländska och nationella data kan man utläsa att ca 12 procent av 
ungdomarna har rapporterat att de har en läkardiagostiserad hösnuva. Ungdomar 
rapporterade även mer reaktioner på pollen och pälsdjur, men det skiljer sig lite 
mellan värmländska  och nationella data. Rapportering av pälsdjursallergi är något 
högre i Värmland medan pollenallgirapportering är mer än dubbelt så hög i natio-
nella data från BMHE 11. I värmländska data fanns det även en skillnad mellan 
pojkar och flickor när det gäller hösnuva samt pollen- och pälsdjursreaktioner, då 
data visar att pojkar hade en större sannolikhet att ha dessa besvär oavsett om de 
var 1-5 år eller 11-15 år. 
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Figur 3. Andelen barn och ungdomar i Värmland och i Sverige (procent) med hösnuva eller 

pollen- och pälsdjursallergi, uppdelat i åldersgrupper.

ÖKNING AV ASTMA OCH ALLERGI
Varför förekomsten av astma och allergier är så hög är i allt väsentligt okänd och 
det är svårt att särskilja enskilda faktorer men data och forskning kan ge en bild av 
vad som kan vara betydelsefullt för att lindra besvär eller vad som kan tänkas bidra 
till besvär. Ärftligheten spelar stor roll och har man en förälder med allergi så är det 
2-3 gånger mer sannolikt att barnet utvecklar någon allergi jämfört om föräldrarna 
är friska. Trots att genetiska faktorer är viktiga för uppkomsten av astma och aller-
gier så har den dramatiska ökningen de senaste 30-40 åren varit alltför snabb för att 
enbart förklaras av genetiska förändringar. 

Miljöexponeringar misstänks kunna ha betydelse för allergiökningen, speci-
ellt inomhusmiljön då vi spenderar mer än 90% av vår tid inomhus, och barnen 
tillbringar ännu mer tid där. Ett område som har fått ett allt större utrymme i 
forskningen är exponering för kemikalier tidigt i livet och i synnerhet kemikalier 
som kan ha hormonstörande effekter. Inom ramen för Bostad-Barn-Hälsa studien 
och framförallt inom SELMA-studien pågår intensiv forskning inom detta område. 
En av de första studierna i världen som visade på ett samband mellan ftalater 
från mjukgjord PVC och astma hos barn gjordes i Bostad-Barn-Hälsa studien (7). 
I SELMA-studien är ett av syftena att undersöka betydelsen av exponering för 
hormonstörande ämnen under tidig graviditet för att barnet ska utveckla astma och 
andra allergier under barndomen (se även kapitel om kemikalier). Hygienhypote-
sen är en annan förklaringsmodell. Huvudtanken är att vårt immunsystem behöver 
stimulans (dvs. exponering för bakterier och virus) för att utvecklas på ett ändamål-
senligt sätt. När exponeringen för smuts och vissa infektionssjukdomar minskar så 
börjar immunsystemet att  slå mot harmlösa exponeringar såsom vanliga allergen. 
Det är även känt att s.k. adjuvansfaktorer kan medverka till utveckling av allergisk 
sjukdom, t ex luftföroreningar i form av kemisk exponering, tobaksrök, kemikalier 

ASTMA OCH ALLERGISKA BESVÄR HOS VÄRMLÄNDSKA BARN
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etc. Barn till föräldrar som röker löper högre risk att utveckla astma och hösnuva. 
Sådana adjuvansfaktorer har visat sig underlätta både sensibilisering vid allerge-
nexponering och utveckling av allergisk sjukdom såsom allergisk astma, hösnuva 
och eksem. Det finns härvid ett stort behov av mer kunskap vad gäller adjuvanta 
faktorer och vilka biologiska mekanismer som gäller. 

HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE
Stora forskningsstudier bedrivs i Värmland med nära samarbete mellan Karl-
stad universitet och Landstinget i Värmland. I SELMA-studien följs över 2000 
mammor och barn från graviditet över förlossning och upp i barnets skolålder (8). 
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka betydelsen av olika miljö-
exponeringar (framförallt kemisk exponering) och livsstilsfaktorer under graviditet 
och första tiden i livet för utveckling av astma och allergi hos barn senare i livet. 
Resultat från denna studie bearbetas i skrivande stund och beräknas börja publicer-
as år 2014.

Allergimottagning
Sedan 1970-talet har Barn–ungdomsmedicinska kliniken i Karlstad haft en allergi-
mottagning som varit välfungerande med erfarna sjuksköterskor och sedan 90-talet 
har den haft tre specialistläkare inom allergologi som tjänstgjort del av sin arbetstid 
på mottagningen. Denna klinik har haft en av landets största verksamheter när 
det gäller att ge allergivaccination mot pollen och pälsdjur – den enda botande 
behandling som finns när det gäller dessa sjukdomar.

Gemensamma vårdprogram
Genom ett nära samarbete med intresserade allmänläkare har Barn–ungdomsmedi-
cinska kliniken arbetat fram gemensamma vårdprogram och haft återkommande 
undervisning för att uppdatera kollegorna om nyheter inom området. Man har 
t.ex. när det gäller astmabehandlingen betonat vikten av att ge adekvat steroidinha-
lationsbehandling men samtidigt varnat för att behandla med de 10 gånger dyrare 
kombinationspreparaten i oträngt mål, i synnerhet som effekterna när det gäller 
yngre barn har ifrågasatts. De lindriga allergisjukdomarna måste skötas av allmänlä-
karna men de ska samtidigt ha möjlighet att remittera vidare de barn som får svåra 
symptom, vilket i huvudsak fungerat väl genom åren. 

Allergivaccination
Vid allergimottagningen på Barn- och ungdomskliniken i Karlstad började man 
på 1970-talet att ge allergivaccination. Den kan bota allergin i vissa fall, och oftast 
göra den mycket lindrigare. Allergivaccination har framförallt getts mot pollenaller-
gi (gräs och lövträd), men också pälsdjur (framförallt katt) samt mot insektsgift (bi- 
och geting). Allergivaccinationsbehandlingen ges under drygt tre år. I Värmland 

MALIN KNUTZ, CARL-AXEL HEDEROS, ANDERS BERNER OCH MALIN ÖRN



73BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

har vi startat drygt 600 behandlingar till barn och ungdomar mellan 1998 till 2012 
(medelvärde 41/år), och de allra flesta behandlingarna har fullföljts. Forskning har 
visat på bestående effekt av behandlingen i minst 5-10 år. Nyare tids forskning visar 
också på en förebyggande effekt av allergivaccination då man minskar risken att 
få astma hos de som har allergiska ögon- och näsbesvär (rhinoconjunctivit), men 
ännu inte fått astma (9). 

Allergikonsulent
Allergikonsulent inrättades i Värmland i slutet av 1980-talet. Allergikonsulenten 
ska fungera som en länk mellan patienter och sjukvård. Konsulenten ska kunna 
göra hem- och skol- och arbetsplatsbesök, ge råd och stöd till allergidrabbade, 
utbilda patienter och allmänhet i allergifrågor. Allergikonsulenten medverkar i 
landstingets Allergiråd. Allergikonsulenten har under 1990-talet och början av 
2000-talet har gjort mängder av skol- och hembesök, samt arrangerat flera utbild-
ningar för patienter och anhöriga och för t ex förskole- och skolpersonal. Under 
åren 2009 till 2012 gjorde allergikonsulenten i genomsnitt 50 skol- och hembe-
sök per år. Det är oerhört värdefulla besök där patient och omgivning får direkt 
”på-plats-information” och rådgivning. Konsulenten har även haft en väl fungeran-
de telefonrådgivning. 

Föräldrautbildningar
Det har också kontinuerligt genomförts föräldrautbildningar både när det gäller 
födoämnesallergi och eksem. Sedan det noterats att astma blivit allt vanligare på 
Värmlands mottagningar, inte minst på akuten under 90-talet, genomfördes ett 
astmaprojekt för att förbättra omhändertagandet och för att stärka föräldrarna i 
deras roll som behandlare. Strukturerade diskussionsgrupper visade att 2-3 infor-
mationstillfällen räckte för att signifikant förbättra barnens tillstånd samtidigt som 
föräldrarna fick ökad trygghet i hur de skulle ta hand om barnen. Uppföljning 
visade att dessa barn hade färre vårdtillfällen på kliniken och därför beslutades att 
satsa på denna verksamhet som en ordinarie del av omhändertagandet av barn 
med nyupptäckt astma (10). Värmland har under hela 2000-talet haft påfallande få 
vårdtillfällen p.g.a. astma samtidigt som man ligger högt i användandet av kortiso-
ninhalationer och lågt när det gäller kombinationspreparat och akutmediciner (se 
figur 4 och 5). Detta är helt i linje med vad som är önskvärt då kortisoninhalatio-
ner är grunden för behandling av astma och om dessa sköts rätt minskar behovet 
av akutmediciner och dyra kombinationsmediciner. Eftersom vanligheten av astma 
är likvärdig med övriga landet och Värmland inte har någon annorlunda inlägg-
ningspolicy tyder detta på att en väl utbyggd allergivård med genomtänkt omhän-
dertagande kan ha högst påtagliga effekter när det gäller kostnaderna (ett vårddygn 
på Barn-ungdomskliniken kostar idag 8 408 kr) för denna vård och inte minst kan 
vara till stor nytta för barnen och föräldrarna.

ASTMA OCH ALLERGISKA BESVÄR HOS VÄRMLÄNDSKA BARN
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Figur 4. Antal definierade dygnsdoser (DDD) av inhalationssteroider/1000 invånare/dag 

under 2012, Värmland jämfört med riket 

Figur 5. Antal definierade dygnsdoser (DDD) av inhalationsbeta2stimulerare/1000 invånare/

dag under 2012, Värmland jämfört med riket 
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INFEKTIONER HOS BARN
Feber, snuva och hosta hör barndomen till och så har det varit i alla tider. För-
äldrar, nu som då har oroat sig för sina sjuka barn men idag är vi förskonade från 
många av de allvarliga infektionssjukdomarna som tidigare skördade många barns 
liv. Men trots detta står infektioner för huvuddelen av barnets sjukvårdskontakter 
med stor inverkan för det enskilda barnet och på sjukvården i stort. 

Förbättrad hygien och kosthållning samt vaccinationsprogram har förändrat 
sjukdomspanoramat drastiskt under 1900 talet och många av de sjukdomar som 
fruktades för bara en generation sedan har nu helt försvunnit från Sverige. Sjukdo-
men polio är på väg att utrotas från jorden och mässling är så ovanlig att när det 
kommer enstaka fall i vår närhet skapar detta stora rubriker. Vaccination av barn är 
en av de mest kostnadseffektiva medicinska åtgärderna som finns och är den medi-
cinska åtgärd som haft störst påverkan på den globala folkhälsan. Diskussioner om 
vaccinationernas fördelar och nackdelar uppkommer med jämna mellanrum men 
det är mycket glädjande att förtroendet för det svenska vaccinationsprogrammet är 
fortsatt mycket högt.(1) En hög vaccinationstäckning måste dock bibehållas ända 
tills en sjukdom är helt utrotad då faktorer i vår omvärld snabbt kan förändras. Ett 
antal poliofall i det krigshärjade Syrien under 2013 ger oss en tydlig bild av vad 
som kan hända om ett vaccinationsprogram fallerar. Det är även en pedagogisk 
uppgift att informera om vaccinationernas fördelar när sjukdomarna i sig blir allt 
mer ovanliga i befolkningen. De värmlänska siffrorna visar att för barn födda 2010 
är 98,4 % av barnen är vaccinerade mot mässling, röda hund och påssjuka och 
99,1% är vaccinerade mot stelkramp, difteri, polio, kikhosta, haemofilus influenzea 
typ B och pneumokocker (1).

VACCINATIONSTÄCKNINGEN hos 

DE värmländska barnen är hög. Över 98 % 

är vaccinerade mot mässling, röda hund och 

påssjuka.

ALLT FLER BARN söker till barnakuten och 

orsaken är oftast olika typer av infektioner.

ANTIBIOTIKARESISTENS är ett växande 

hot mot folkhälsan och arbete mot detta måste 

ske på flera olika nivåer.

EN HELT NY neonatalavdelning invigdes 

under 2013 på Centralsjukhuset i Karlstad med 

enkelrum där föräldrar kan vara tillsammans 

med sina barn hela tiden och smittspridning 

på avdelningen förhindras. 
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Figur 1. Mässling, påssjuka och röda hund vaccinerade barn (%) födda 2010 per kommun i 

Värmland

Nya vacciner utvecklas ständigt och det förs diskussioner nationellt om att införa 
ytterligare vacciner i det allmänna programmet. I dagsläget diskuteras införande av 
allmän vaccination mot hepatit B, rotavirusinfektion och mot vattkoppor. Vissa 
av dessa sjukdomar är ej dödliga i vår del av världen utan förutom att vaccinerna 
förhindrar sjukdom och lidande finns samhällsekonomiska aspekter med minskad 
belastning på akutsjukvården. Varje vinter drabbas barnsjukvården hårt av olika 
säsongsbundna luftvägsinfektioner och magsjukor.  RS virus som orsakar luftvägs-
infektion drabbar de minsta barnen hårdast, återkommer varje vinter och leder ofta 
till inneliggande vård på barnavdelning. Ofta sammanfaller spridningen av RS med 
influensasäsongen och spridning av  flera magsjukevirus, som leder till ytterligare 
belastningar för barnsjukvården i länet.

 Även om de allvarliga infektionerna minskar och att vi inte kan undvika smitt-
samma infektioner under vissa perioder av året, söker sig allt fler till barnakuten 
idag än tidigare. Från 2003 till 2012 ökade besöken till barnakuten i Karlstad med 
över 50 % (2) och huvuddelen av dessa besök rör infektioner. De högre kraven i 
arbetslivet är sannolikt en förklaring till att föräldrar har svårare att stanna hemma 
med sina sjuka barn och söker fortare sjukvård. Finns det även en större osäkerhet 
i föräldrarollen i samband med infektioner trots att informationssamhället ger 
tillgång till omfattande medicinsk rådgivning? Mycket tyder på detta och en faktor 
är troligen att nätverken runt småbarnsfamiljer saknar erfarenheter av infektions-
sjukdomar. Även telefonrådgivningens kvalitet och tillgänglighet har betydelse i 
sammanhanget. Om råden kan ges av sjukvårdspersonal i barnets omgivning, på 
vårdcentral, BVC eller på den lokala barnmottagningen minskar antalet akutbesök 
till skillnad från sjukvårdsupplysning som sköts via extern aktör utan kännedom 
om det aktuella barnet.
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ANTIBIOTIKA OCH ANTIBIOTIKARESISTENS
Trots att barn drabbas av allt färre allvarliga infektioner och förbrukningen av anti-
biotika har minskat så har det uppkommit ett nytt stort globalt hot med resistenta 
bakterier. Huvuddelen av barnets infektioner orsakas av virus såsom luftvägsinfek-
tioner och magsjukor och här har antibiotika ingen effekt. Kroppens eget immun-
försvar bekämpar infektionerna och det är viktigt att läkaren inte sätter in antibioti-
ka i onödan utan håller sig till utarbetade vårdprogram.  

Antibiotika började användas på 40-talet och sågs då som en mirakelmedicin. 
Efter endast några år började bakterierna utveckla försvarsmekanismer- resistens 
och detta har i nuläget blivit ett allt mer påtagligt hot mot vår högspecialiserade 
sjukvård. Stora delar av sjukvården som till exempel vården av de för tidigt födda 
barnen och barncancervården skulle inte fungera om vi inte hade tillgång till anti-
biotika. I ett globalt perspektiv är problematiken med antibiotikaresistens mindre i 
Sverige än i de flesta andra länder. Men trots att vi arbetat mycket med att begränsa 
användandet av antibiotika ser vi att resistansutvecklingen hos bakterierna stadigt 
ökar även hos oss. Här har STRAMA(Strategigruppen för rationell antibiotikaan-
vändning och minskad antibiotikaresistens) en viktig roll att fylla.

STRAMA bildades 1995 och är ett informellt nätverk av experter från olika 
organisationer och myndigheter. STRAMA grupper finns i varje landsting och har 
som uppgift att arbeta med dessa frågor lokalt, bistå allmänheten med information 
och vara ett stöd för landstingsledningen. Statistik om hur resistensen hos bakte-
rierna ser ut lokalt i Värmland och hur det lokala förskrivningsmönstret av anti-
biotika ser ut i länet analyseras och återkopplas till verksamheten. I den nationella 
patientsäkerhetssatsningen för 2013 premieras de landsting ekonomiskt som klarar 
av att få ner antibiotikaförbrukningen totalt i länet samt ser till att lokala terapire-
kommendationer följs. Landstinget i Värmland har klarat dessa mål och får ta del 
av de statliga pengarna. Minst lika viktigt som att undvika att förskriva antibiotika i 
onödan är att förskriva rätt antibiotika för rätt indikation. Antibiotika är en livräd-
dande behandling vid allvarliga infektioner men har ingen effekt mot virusinfek-
tioner som utgör huvuddelen av de infektioner som vi drabbas av. Ska antibiotika 
förskrivas ska den egna bakteriefloran störas så lite som möjligt och vi måste ha i 
åtanke att huvuddelen av alla bakterier som vi har i våra kroppar är till gagn för 
oss. Vi kan skada denna intrikata flora av goda bakterier om antibiotika används 
på fel sätt. När antibiotika skrivs ut till barn under sex år med luftvägsinfektion i 
Värmland är andelen vanligt penicillin högst i landet och detta är helt i enlighet 
med de rådande riktlinjerna (se Figur 2) (3). Vanligt penicillin (PcV) påverkar den 
egna bakteriefloran mindre än bredare preparat och är därför att föredra i resistens-
utvecklingssynpunkt.    
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Figur 2. Andel PcV av antibiotika utskrivet till barn 0-6 år i riket och per län. Angivna 

procentsatser gäller april 2012 - mars 2013. 

Källa: Apotekens Service AB, Concise

Hotet från de resistenta bakterierna är något som redan nu fått stora implikationer 
för den värmlänska sjukvården och en helt ny neonatalavdelning invigdes under 
2013 till stor del utifrån händelser med spridning av resistenta bakterier på neo-
natalavdelningar på andra håll i landet. Avdelning 11 har byggts för att förhindra 
smittspridning med enkelrum där föräldrar får vara tillsammans och vårda sina 
nyfödda barn, något som tidigare ej kunde erbjudas. Trots stora kostnader måste 
detta anses som en mycket värdefull investering som skyddar några av de mest 
sköra värmlänningar vi har, de för tidigt födda barnen. 

Figur 3. År 2013 öppnades en helt nybyggd avdelning för nyfödda och för tidigt födda barn. 

STAFFAN SKOGAR
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Ett av de största problemen är att vi inte har några nya antibiotika som har ut-
vecklats och att det inte heller har varit något större intresse för läkemedelsföretag 
att bedriva forskning på detta område. Här måste det till en förändring och idag 
uttalar sig WHO att resistenta bakterier är ett reellt hot mot den globala hälsan och 
som redan idag skördar tusentals liv även i Europa. Ett mer omfattande sammar-
bete mellan myndigheter och industri måste komma till stånd för att nå framgång. 
Den snabba spridningen av resistenta bakterier förklaras till viss del av att idag har 
ett helt annat resmönster än tidigare generationer och många små värmlänningar 
har redan varit i olika hörn av världen.  

Vi kan dock inte förlita oss på tekniska landvinningar och nya antibiotika utan 
vi måste förändra vårt sätt att se på hygien och infektioner i stort. Mer utbildning 
behövs till alla som arbetar inom skola, vård och omsorg samt till allmänheten. 
Alla måste bli medvetna om denna problematik och att det kan göras insatser på 
samtliga plan i samhället. Hygienfrågor måste åter komma till heders och vi inom 
vården måste våga avstå från antibiotikabehandlingar till patienter utan att tumma 
på patientsäkerheten. Som tidigare nämnts så drabbas de små barnen av flest infek-
tioner och det är normalt att ett förskolebarn kan ha åtta till tolv virusinfektioner 
per år.(4) Vistelse på dagis som idag är den helt dominerande barnomsorgsformen 
gör att många barn vistas på en liten yta och smittspridningen av virus och bakte-
rier blir omfattande. Utbildning i hygienfrågor hos förskolepersonal är ett eftersatt 
område och som ett exempel hur arbetet kan föras lokalt har smittskydd i Värm-
land tillsammans med barnhälsovården utbildat förskolepersonal på så gott som 
samtliga förskolar i hela Värmland. Små förändringar hur handtvätt utförs och hur 
länge sjuka barn ska vara hemma från förskolan kan bidra till en stor minskning i 
smittspridning och ge vinster både för det enskilda barnet och för samhället i stort.

REFERENSER
1. Barnhälsovård Värmland, Årsrapport 2012 med statistik 

2. Besöksstatistik, barnkliniken, CSK
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Läkemedelsbehandling är en viktig del i vården av barn. För att vara till bäst 
nytta behöver läkemedlen användas på rätt sätt avseende exempelvis dosering 

och läkemedelsval vid en viss indikation. Fram tills för några år sedan ansågs det 
oetiskt att pröva nya läkemedel på barn. Endast en liten del av de läkemedel som 
används till barn är därför specifikt studerade på barn, vilket gör att användningen 
ofta bygger på ”beprövad erfarenhet”. Vetenskaplig dokumentation om dosering, 
effekt och säkerhet saknas ofta. Sedan 2007 finns det dock en gemensam europeisk 
barnförordning som syftar till säkrare läkemedelsanvändning hos barn. Syftet är att 
få fler säkra och effektiva barnläkemedel som utvecklas genom forskning med god 
kvalitet och etik och som godkänns för användning till barn. Informationen och 
kunskapen om barns läkemedel ska också förbättras. Enligt barnförordningen ska 
företag som lämnar in en ansökan om marknadsföringstillstånd för ett nytt läkeme-
del ha sammanställt ett pediatriskt prövningsprogram som omfattar utveckling av 
läkemedlet specifikt för barn (1,2,3).

Läkemedelskommittén i Värmlands läns landsting har, i samarbete med läkeme-
delskommittéerna i de sju länen i Uppsala-Örebro-regionen, tagit fram en lista över 
rekommenderade läkemedel till barn. Rekommendationerna gäller i första hand 
läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården (4).

I detta kapitel kommer de värmländska barnens och ungdomarnas läkemedel-
sanvändning inom olika terapiområden att beskrivas både avseende utvecklingen 
över tid och jämfört med användningen i riket. Kapitlet fokuserar på läkemedel 
som förskrivs vid neuropsykiatriska tillstånd, sömnstörning, infektioner och astma, 
samt på preventivmedel och fluorläkemedel.

Vissa receptfria läkemedel får sedan november 2009 säljas även utanför apotek, 
t.ex. i mataffärer och bensinmackar. Tyvärr finns det ingen tillförlitlig statistik över 

LÄKEMEDELSANVÄNDNING är en viktig 

del i vården av barn, men fler studier krävs 

för att läkemedelsanvändningen ska bli ännu 

säkrare.

ANVÄNDNINGEN AV PSYKIATRISKA 

läkemedel till barn, t.ex. ADHD-läkemedel, 

antidepressiva och sömnmedel, har ökat under 

de senaste åren.

POJKAR ANVÄNDER MER ADHD-

läkemedel och sömnmedel än flickor, flickor 

använder mer antidepressiva än pojkar

SÖMNMEDEL SAKNAR INDIKATION för 

barn. Melatonin är det vanligaste sömnmedlet 

bland barn och användningen ökar.

FLICKOR I VÄRMLAND (15-19 år) använder 

mer preventivmedel än riksgenomsnittet

AV RESISTENSSKÄL ska luftvägs infektioner 

hos barn 0-6 år helst behandlas med fenoxime-

tylpenicillin. Detta har lyckats bra i Värmland 

då värmländska barn 0-6 år får störst andel 

fenoximetylpenicillin av luftvägsantibiotika 

jämfört med alla län i Sverige.
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denna försäljning. Flera smärtstillande läkemedel får säljas utanför apotek, t.ex. 
paracetamol, ibuprofen och diklofenak (5). Det vore intressant att kartlägga värm-
ländska barns användning av smärtläkemedel, men eftersom försäljningsstatistiken 
är bristfällig måste det i så fall göras med andra metoder. Även läkemedel mot 
allergi får säljas utanför apotek och konsumtionen är svår att studera med försälj-
ningsstatistik.

STATISTIK-KÄLLOR
Läkemedelsstatistiken har hämtats ur Socialstyrelsens läkemedelsregister. Läkeme-
delsregistret visar läkemedel som förskrivits på recept och hämtats ut på apotek. 
Läkemedel till patienter på sjukhusavdelningar och -mottagningar ingår inte i 
statistiken och heller inte receptfria läkemedel. Volymen i läkemedelsanvändningen 
mäts i form av definierade dygnsdoser (DDD) per tusen invånare. Världshälsoorga-
nisationen (WHO) fastställer en definierad dygnsdos för varje läkemedelssubstans. 
Den definierade dygnsdosen är den uppskattade genomsnittliga underhållsdosen 
per dygn för ett läkemedel vid användning mot läkemedlets huvudindikation hos 
vuxna. Det finns brister med att använda DDD som volymmått, t.ex. om läke-
medlet används i olika doser vid olika indikationer eller åldrar. Trots detta är DDD 
det bästa måttet för att följa hur mycket läkemedel som används. För enskilda 
läkemedelssubstanser kan man använda måttet ”antal patienter som behandlats 
med läkemedlet”. Vid sökning på en grupp med läkemedelssubstanser, exempelvis 
psykofarmaka, kommer dock patienter som använder två olika psykofarmaka, eller 
som byter preparat under tidsperioden, räknas två gånger och statistiken blir inte 
helt tillförlitlig. 

I Socialstyrelsens läkemedelsregister är åldersindelningen för barn och ungdo-
mar 0-4, 5-9, 10-14 och 15-19 år. På grund av denna indelning klassas 0-19-åringar 
som barn i detta kapitel. Kapitlet innehåller också information från DBH-, ELSA- 
och SELMA-studierna. Abortstatistiken har hämtats ur Socialstyrelsens statistikda-
tabas. 

LÄKEMEDELSANVÄNDNING HOS VÄRMLÄNDSKA BARN 
OCH UNGDOMAR:
Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister använder flickor i Värmland (0-19 
år) generellt mer receptförskrivna läkemedel, mätt i volym per tusen flickor, än 
riksgenomsnittet, se Figur 1. Figur 1 visar också att pojkar använder mindre volym 
läkemedel än flickor, både i hela Sverige och i Värmland. Skillnaderna i använd 
volym läkemedel kan förklaras av preventivmedel. Om man exkluderar preventiv-
medel från statistiken i Figur 1 utjämnas skillnaderna mellan flickor och pojkar, 
men också mellan flickor i Värmland respektive hela landet.
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Figur 1. Volym läkemedel på recept, mätt i definierade dygnsdoser per tusen barn (0-19 år). 

Figuren visar volymen per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan flickor och pojkar 

samt mellan riket och Värmland. Endast de läkemedel som hämtats ut på apotek ingår i 

statistiken.

Elevhälsodatabasen ELSA innehåller data från värmländska skolelevers hälsobe-
sök i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasiet årskurs 1 (6). Bland annat 
har skolbarnen intervjuats angående sin läkemedelsanvändning, se Tabell 1 och 2. 
Intervjuerna gjordes under läsåret 2011/2012. Materialet visar att gymnasieungdo-
marna har störst behov av att använda läkemedel generellt och också störst behov 
av värktablett vid menstruation.

Tabell 1. Behov av att använda läkemedel (ej preventivmedel), läsåret 2011/2012 (ELSA-

studien)

Ja (varje dag/ofta) Nej (sällan/aldrig) 
Årskurs 4 (10-åringar) 13% 87 % 

Årskurs 7 (13-åringar) 6 % 94 % 
Gymnasiet åk 1 (16-åringar) 20 % 80%

Tabell 2. Behov av värktablett vid menstruation, läsåret 2011/2012 (ELSA-studien)

Ja Nej 
Årskurs 7 (13-åringar) 36 % 64 % 
Gymnasiet åk 1 (16-åringar) 56 % 44 %
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Läkemedel vid ADHD (Attention Deficit Hyperacitvity Disorder)
Metylfenidat och atomoxetin är indicerade för behandling av ADHD hos barn 6 
år och äldre. Läkemedlen kan förskrivas när andra åtgärder inte räcker till och ska 
då vara del av ett komplett behandlingsprogram. Användningen av ADHD-läke-
medel hos barn 0-19 år har ökat kraftigt både i Värmland och i Sverige under de 
senaste åren, se Figur 2. Pojkar använder betydligt större volym av ADHD-medel 
per tusen barn än flickor, vilket troligen beror på den högre prevalensen av 
ADHD av hos pojkarna. Hos värmländska elever i årskurs 4 och 7 med ADHD, 
eller någon form av autismspektrumtillstånd, var könsfördelningen under läsåret 
2011/2012 en flicka per tre pojkar (6). 

Figur 2. Volym ADHD-läkemedel (metylfenidat och atomoxetin) på recept, mätt i 

definierade dygnsdoser per tusen barn (0-19 år). Figuren visar volymen per år under åren 

2006-2012. En jämförelse mellan flickor och pojkar samt mellan riket och Värmland. Endast 

de ADHD-läkemedel som hämtats ut på apotek ingår i statistiken.

Antidepressiva medel
Antidepressiva medel har flera indikationer utöver depression, exempelvis ångest, 
panik- och tvångssyndrom samt neuropatisk smärta. Socialstyrelsens läkemedelssta-
tistik visar inte vilken indikation ett läkemedel har förskrivits för, men hos ålders-
gruppen 0-19 år är ångest och depression troligen de vanligaste indikationerna för 
antidepressiva medel. Användningen av antidepressiva medel hos barn 0-19 år har 
ökat under de senaste åren, se Figur 3. Antidepressiva används i större volym av 
flickor än pojkar. 
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Figur 3. Volym antidepressiva läkemedel på recept, mätt i definierade dygnsdoser per tusen 

barn (0-19 år). Figuren visar volymen per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan 

flickor och pojkar samt mellan riket och Värmland. Endast de antidepressiva läkemedel som 

hämtats ut på apotek ingår i statistiken.

Sömnmedel
Barns och ungdomars användning av sömnmedel har ökat under de senaste åren, 
se Figur 4. Pojkar använder större volym av sömnmedel än flickor. Många sömn-
medel har ytterligare indikationer, exempelvis ångestdämpande, lugnande och mot 
allergi. Eftersom Socialstyrelsens läkemedelsstatistik inte visar vilken indikation 
läkemedlet förskrivits för kan förskrivningar av dessa medel på annan indikation 
ingå.

Figur 4. Volym sömnmedel* på recept, mätt i definierade dygnsdoser per tusen barn (0-19 

år). Figuren visar volymen per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan flickor och 

pojkar samt mellan riket och Värmland. Endast de sömnmedel som hämtats ut på apotek 

ingår i statistiken. *bensodiazepiner, bensodiazepinbesläktade medel, hydroxizin, melatonin, 

propiomazin, alimemazin och prometazin
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I Figur 5 är sömnmedlen indelade i tre grupper: antihistaminer och fentiazinde-
rivat som används mot sömnbesvär (alimemazin, propiomazin, hydroxizin och 
prometazin); bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel samt mela-
tonin. Ovanstående antihistaminer och fentiazinderivat används, förutom som 
sömnmedel, mot bland annat oro, klåda och allergier. Dessa läkemedel används 
dock troligen inte i första hand vid dessa indikationer, exempelvis rekommenderas 
andra allergipreparat i första hand enligt ”Rekommenderade läkemedel för barn 
2013-2014”. Bensodiazepiner, och med dem besläktade medel, kan användas bland 
annat som ångestdämpande, lugnande och kramplösande medel. Melatonin är 
indicerat som kortvarig behandling av insomningssvårigheter hos vuxna 55 år och 
äldre.

Figur 5. Volym av olika sorters sömnmedel på recept år 2012, mätt i definierade dygnsdoser 

per tusen barn (0-19 år). En jämförelse mellan flickor och pojkar samt mellan riket och 

Värmland. Endast de sömnmedel som hämtats ut på apotek ingår i statistiken.

Figur 5 visar att det vanligaste sömnmedlet som förskrivits till barn i Sverige år 
2012 är melatonin, trots att melatonin alltså saknar indikation för barn. Bra be-
handlingsalternativ saknas dock, eftersom övriga befintliga sömnmedel inte heller 
rekommenderas till barn. Melatoninanvändningen är högre hos pojkar än flickor 
och lägre i Värmland jämfört med riksgenomsnittet sett till både antal DDD och 
antal patienter. Fler studier behövs vad gäller melatonins effekt på sömnproblem 
hos barn, lämplig dosering och eventuella biverkningar vid långtidsanvändning 
(7,8). Cirka 15 procent av barn 5-9 år som behandlas med metylfenidat mot 
ADHD använder samtidigt melatonin mot sömnstörning. Motsvarande siffra för 
åldersgruppen 10-17 år är cirka 10 procent. (9)

Enligt statistiken i Läkemedelsregistret använder värmländska flickor 15-19 år 
mer bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade substanser än riksgenomsnittet, 
både avseende antal DDD och antal behandlade patienter (10). 
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Preventivmedel
Det förskrivs mer preventivmedel till flickor i Värmland än riksgenomsnittet, se 
Figur 6. Antal aborter per tusen kvinnor 19 år och yngre minskar från år 2006 till 
2011 och visar ingen tydlig korrelation till användningen av receptförskrivna pre-
ventivmedel. Antal aborter per tusen unga kvinnor i Värmland fluktuerar mer än i 
riket över tiden, men ligger i genomsnitt nära rikets siffror (11). De flesta landsting 
i Sverige subventionerar preventivmedel till unga kvinnor, men hittills har subven-
tionsreglerna skilt sig mellan länen. I Värmland har 50 procent av patientavgiften 
subventionerats för kvinnor upp till 25 år, under förutsättning att preventivmedlet 
ingår i läkemedelsförmånen. Åldersgränsen har skilt sig mellan länen, men ålders-
gruppen i Figur 6, 0-19 år, har subventionerats i alla län. Länens patientavgifter 
är inte helt enkla att jämföra, men Värmlands patientavgift verkar ligga i ungefär 
samma nivå som många övriga län. Skillnaderna i subventionsregler kan därför 
troligen inte förklara skillnaderna i användning av receptförskrivna preventivmedel 
i Värmland jämfört med riksgenomsnittet. Styrelsen för Sveriges kommuner och 
landsting har rekommenderat att landstingen ska ensa preventivmedelssubventio-
nerna och använda en gemensam enhetlig modell. Den nya rekommendationen 
innebär att subventionen gäller kvinnor till och med 25 års ålder och att självkost-
naden som mest blir 100 kronor per år. Från och med 2015 gäller dessa regler i 
alla landsting. P-piller förskrivs ibland mot dysmenorré, men detta sker troligen i 
ungefär samma utsträckning i hela landet. Den största preventivmedelsanvändning-
en bland värmländska flickor är i åldersgruppen 15-19 år, men även 10-14-åringarna 
får preventivmedel på recept (10). År 2012 var volymen cirka 3500 definierade 
dygnsdoser per tusen värmländska flickor i åldrarna 10-14 år (10). Även vuxna 
kvinnor i Värmland (20 år och äldre) använder större volym preventivmedel än 
riksgenomsnittet, men skillnaden är större i åldersgruppen 0-19 år (10).
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Figur 6. Volym preventivmedel på recept, mätt i definierade dygnsdoser per tusen flickor 

(15-19 år). Figuren visar volymen per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan riket 

och Värmland. Endast de preventivmedel som hämtats ut på apotek ingår i statistiken

Antibiotika
Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande 
folkhälsoproblem. Användningen av antibiotika är kopplad till både uppkomst och 
spridning av resistens och det är därför viktigt att använda antibiotika bara när det 
behövs och att välja rätt preparat. (12) 
Använd volym antibiotika mäts ofta i recept i stället för DDD. De antibiotika som 
helst ska användas ur resistenssynpunkt ges ofta i fler DDD per behandlingskur än 
antibiotika med större risk för resistensutveckling. Att bara följa utvecklingen av 
antal DDD kan därför bli missvisande. Figur 7 visar utvecklingen av antal antibio-
tikarecept per tusen flickor respektive pojkar i Värmland och i riket. 
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Figur 7. Volym antibiotika på recept, mätt i antal recept per tusen barn (0-19 år). Figuren 

visar volymen per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan flickor och pojkar 

samt mellan riket och Värmland. Endast de antibiotika som hämtats ut på apotek ingår i 

statistiken.

Vid antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner hos barn ska fenoximetylpenicil-
lin användas i första hand eftersom fenoximetylpenicillin utgör mindre risk för re-
sistensutveckling än övriga luftvägsantibiotika. Detta lyckas vi bra med i Värmland: 
Värmländska barn 0-6 år får störst andel fenoximetylpenicillin av luftvägsantibioti-
ka jämfört med alla län i Sverige (10). 

Astmaläkemedel
Pojkar använder generellt större volym av astmaläkemedel än flickor, se Figur 8. 
Användningen ändrar sig inte nämnvärt över tid. Socialstyrelsens statistik visar 
att skillnaden mellan könen är störst i åldrarna 0-14 år. I åldersgruppen 15-19 år 
har skillnaden jämnats ut (i denna grupp använder flickorna något större volym 
astmaläkemedel än pojkar) (10).
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Figur 8. Volym medel vid obstruktiva lungsjukdomar på recept, mätt i definierade 

dygnsdoser per tusen barn (0-19 år). Figuren visar volymen per år under åren 2006-2012. En 

jämförelse mellan flickor och pojkar samt mellan riket och Värmland. Endast de läkemedel 

som hämtats ut på apotek ingår i statistiken.

Fluorläkemedel
Värmländska barn får fluorläkemedel på recept i större utsträckning än riksgenom-
snittet. Folktandvården i Värmland strävar efter att alla barn som behöver extra 
fluor ska få tillgång till det. Tilläggsfluor är därför gratis i Värmland för barn och 
ungdomar med förhöjd risk för karies, vilket inte är fallet i alla län. Antal barn, per 
tusen barn i Värmland, som får fluorläkemedel på recept har minskat från år 2006 
till 2011, men ökar något 2012, Figur 9. De värmländska barnen har lägre andel 
karies än riksgenomsnittet (14) vilket delvis kan bero på deras större användning av 
kariesförebyggande fluorläkemedel. 
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Figur 9. Antal patienter som fått recept på fluorläkemedel per tusen barn (0-19 år). Figuren 

visar antal patienter per år under åren 2006-2012. En jämförelse mellan flickor och pojkar 

samt mellan riket och Värmland. Endast de fluorläkemedel som hämtats ut på apotek ingår i 

statistiken.
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BAKGRUND 
Kunskapsutvecklingen om orsaksmekanismer till tand- och munsjukdomar har 
gett ökade möjligheter att förebygga och behandla dessa sjukdomar. När det gäller 
karies har en anmärkningsvärd förbättring skett. Från att tandröta förr närmast 
betraktades som ett normaltillstånd har andelen barn och ungdomar utan karies 
stadigt ökat. I en rapport från de tidiga åren när folktandvården startade visar att i 
ett landsting var mindre än 1 procent av skolbarnen mellan 7 och 15 år kariesfria 
(1). Det kan jämföras med att 2011 var 71 procent av de värmländska 12-åringarna 
kariesfria.

Perioden 1904–1938 kännetecknades av ett allt mer ökat intresse för orala 
folkhälsofrågor och en vilja att göra tandvård tillgänglig för alla och överkomlig för 
flertalet (2). Tandvård för skolbarnen var tidigt en viktig fråga som ofta initierades 
av skollärarna. Den första offentliga kliniken för skolbarn öppnade 1905 i Köping. 
Flera skolkliniker följde i dess spår och 1913 fanns 35 kliniker runt om i Sverige. 
Ofta var det intresserade tandläkare som initierade tillkomsten av dessa. En av 
skoltandläkarens viktigaste uppgift ansågs vara munhygieniker, inte bara undersö-
kare och operatör. Det sas att ” Tandläkaren skall, utan att barn eller lärare vet af det 
helt oväntat inträda i klassrummet och företaga en ockularbesiktning av barnamunnarnes 
hygieniska tillstånd”. Det skulle dröja till 1938 innan riksdagen antog beslutet om att 
en folktandvård skulle organiseras med landstingen som huvudmän. Där angavs 
att vården i första hand skulle ges till barn mellan 7 år och 15 år. Långt senare har 

I VÄRMLAND har vi satsat på att skapa 

en gemensam plattform för barn- och 

ungdomstandvården med en länsövergripande 

vårdmodell. 

MED EN PROFYLAXINRIKTAD vård-

ideologi, teamarbete och utvärdering av 

insatta åtgärder har vi lyckats bra med vårt 

arbete att upprätthålla god oral munhälsa i 

samverkan med andra aktörer inom landsting 

och kommuner. Detta är dock ett arbete som 

ständigt måste pågå. 

NÅGRA UTVECKLINGSOMRÅDEN är 

att göra s.k. klusteranalyser där vi kan väga in 

socioekonomiska faktorer i vårt arbete med att 

nå bättre tandhälsa. 

EROSIONER ORSAKAT AV frekvent 

läskedrycksintag är ett område som behöver 
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den allmänna hälsan som för tandhälsan

VATTENPIPERÖKANDE utgör en hälsorisk.
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detta utvecklats till att fri tandvård gäller upp till och med 19 år. De första kliniker-
na i Värmland öppnade 1938 och fanns i Charlottenberg och Sysslebäck.

ATTITYDER TILL MUNHÄLSA OCH VETSKAP OM 
ORSAKSSAMBAND MELLAN MUNHYGIEN OCH KARIES
Kunskapen om vad som orsakar hål i tänderna(karies) och andra munsjukdomar 
har således gett oss ökade möjligheter till att förebygga och behandla dessa sjukdo-
mar. Enligt en studie i Uppland (3) bland 12 – 15-åringar var kunskaperna hos ung-
domarna om munhälsans betydelse relativt stor speciellt när det gällde munhygien. 
Den kunskapen hade de fått från tandvårdspersonal och föräldrar. De äldre hade 
mer kunskap än de yngre och de visste varför tandköttet blöder, namn på bakte-
rier, visste att bakterier producerar syra och vad parodontit (tandlossning) betyder. 
Flickor hade bättre kunskap än pojkar och de utlandsfödda hade sämre kunskap 
om orsakssamband och sämre kunskap om munhygienrutiner och hjälpmedel än 
de som var födda i Sverige. I en annan artikel om förhållandena i Storbritannien 
anges att deras “National Healthy Schools programme” utgör en perfekt plattform 
för information om munhälsa (4). Man påpekar att WHO:s principer om att infor-
mera och verka hälsofrämjande bör genomsyra alla skolor i Storbritannien. Detta 
för att uppnå ett heltäckande nationellt program som stimulerar god oral hälsa. 
Man fann i studien att undervisning i munhälsa påverkar barnens attityd till, och 
egen tro på, att de kan påverka sin munhälsa.

I studier där man tittat på matvanor, rökning och tandborstning i förhållande 
till karies (5) fann man att minst 95 procent borstade tänderna minst en gång om 
dagen men 20 procent borstade inte på kvällen. En tredjedel hoppade över fru-
kosten och hälften struntade i skollunchen. Man såg i denna studie ett signifikant 
samband mellan oregelbundna måltider, rökning och karies.

Andra studier visar att det fortfarande finns bristande kunskap om tandborst-
ning, användning av fluortandkräm och vilken roll fluoren har i kariesprocessen 
(6). Trots låg kunskap ansågs tandborstning som viktig och ett beteende man prio-
riterade. En drivkraft som många nämnde i undersökningen var att man ” borstar 
för att tänderna ska bli rena och hålla livet ut” och man ”undviker munsjukdomar 
och tandläkarbehandlingar”. Även om de flesta ungdomarna anser att tänderna är 
viktiga så svarade, på en fråga till 19-åringar om de tänkte gå regelbundet till tand-
vården när de själva fick bekosta den, 30 procent av de unga kvinnorna nej medan 
det hos männen var drygt 40 procent som svarade nej (7).

VÄRMLÄNDSK BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD
Den svenska folktandvården var den första offentligt organiserade tandvårdsorgani-
sationen med en uppgift att ge tandvård åt alla skolbarn. Behandlingsbehoven i de 
tidiga åren när folktandvården startade var stora. Redan tidigt insåg man vikten av 
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förebyggande arbete. Upptäckten av fluorens förebyggande effekt och införandet 
av fluorsköljningar i skolorna på 1960-talet har betytt mycket för det förebyggande 
arbetet. För att få ytterligare förbättringar i barns och ungdomars tandhälsa inför-
des i mitten på 70-talet förebyggande tandvård utifrån individens speciella behov. 
De som fortfarande fick mycket karies behövde särskild hjälp med munhygien och 
fluorlackning. I Värmland vidareutbildades tandsköterskor till profylaxtandsköter-
skor med inriktning att arbeta förebyggande med fram för allt barn och ungdom 
och detta har gjort att inte minst Värmland har varit framgångsrikt i att förbättra 
barns och ungdomars tandhälsa.
Denna utbildning spreds över hela Sverige och numera ingår profylaxutbildningen 
i grundutbildningen för tandsköterskor.

Värmland har en uttalad förebyggande vårdideologi och strävar ständigt att 
utveckla omhändertagandet i barn- och ungdomstandvården. Denna ambition blir 
verklighet genom det vårdprogram för barn och ungdomar som omfattar både den 
offentligt och privat utförda vården. Folktandvården ansvarar för cirka 92 procent 
av barn och ungdomarna i Värmland. Folktandvården Värmland har i många år 
legat i framkant nationellt när det gäller omhändertagandet och vi strävar efter 
tidig påverkan för att få en god munhälsoutveckling. Vikten av att grundlägga goda 
munhygienvanor poängteras.

Vi erbjuder de blivande föräldrarna ett kostnadsfritt hälsofrämjande besök och 
på barnavårdscentralerna delas det ut broschyrer med goda råd om barnets tänder. 

Vi kallar barn och ungdomar till tandvården för ett individuellt årligt besök 
från 1 års ålder. Det sker även munhälsoinformation i förskolor och skolor. De 
värmländska barnens munhälsa har genom åren stadigt förbättrats. En illustration 
av utvecklingen när det gäller antal karierade och fyllda ytor på 12-åringens tänder 
från 1964 till 1994 ses i figur 1.

 

Figur 1. En illustration som visar förbättringen över åren gällande genomsnittligt antal 

kariesskadade tandytor (Decayed, Filled Surfaces - DFS) hos 12-åringar (Per Axelsson)
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Av den senaste sammanställningen från Socialstyrelsen (8) som gäller år 2011 
framgår att 97 procent av länets undersökta 3-åringar var kariesfria vilket ger en 
tätposition i riket. När det gäller de värmländska 12-åringarna var 71 procent av de 
undersökta kariesfria vilket kan jämföras med riket som helhet på 65 procent. Ung-
domarna som lämnar den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården vid 19 år är till 
36 procent kariesfria. De har i genomsnitt två karierade eller fyllda tänder (DFT) 
vilket är bland det lägsta i Sverige. Våra värmländska 19-åringar lämnar alltså den 
organiserade tandvården med en god munhälsa.

BEFOLKNINGSSTRATEGIER OCH VÅRDPROGRAM I 
VÄRMLAND
I FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) slås fast att alla barn har lika rätt 
att få sina behov tillgodosedda och enligt tandvårdslagen (1985:125) är målet för 
tandvården en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vid de årliga besöken till tandvården bedöms barnens tandvårdsbehov och behov 
av uppföljande besök. Vi betonar föräldrarnas ansvar för de små barnens tandhälsa 
och uppmuntrar de större barnen och ungdomarna till att ta ett egenansvar. Vi 
strävar efter en tidig påverkan till en god munhälsoutveckling s.k. ”early-early” för 
att främja de friska och stödja barn med förhöjd risk.

Den värmländska vårdmodellen för barn- och ungdomstandvården utgör en ge-
mensam plattform för all tandvård som bedrivs i Värmland och skall vara ett stöd 
i den dagliga vården och vid utveckling av klinikernas egna rutiner för att uppnå 
det övergripande målet om en god munhälsa. Vårdmodellen utgår från en struktu-
rerad riskbedömning som görs på alla barn och ungdomar. För riskpatienter finns 
olika s.k. vårdlinjer med olika kallelseintervall beroende på bedömd risknivå där 
de kallas till tandvården för att få förebyggande insatser på individuell indikation. 
För barn och ungdomar med kraftigt förhöjd risk att utveckla karies och parodontit 
p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning finns speciella vårdrekommendationer. 
Folktandvården Värmland har också handlingsplaner vid misstanke om barn som 
far illa eller som inte kommer till tandvården trots stort behandlingsbehov. Asyl-
sökande och gömda barn och ungdomar ska få samma tillgång till tandvård som 
i Sverige bosatta barn och ungdomar och har rätt till fullständig behandling. I 
folktandvården Värmland gäller detta t.o.m. det kalenderår de fyller 19 år. Färska 
siffror (2012) från Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) visar 
att värmländska barn ligger i framkant när det gäller tandhälsa och de lämnar den 
organiserade tandvården med ett betydande hälsokapital.

CHRISTINA CARLSON, AGNETA ENGSTRÖM OCH PIA BORGENSTEDT



101BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

Figur 2. Medeltal antal tänder med karies eller fyllning hos ungdomar 12-19 år som 

behandlats i Folktandvården Värmland jämfört med motsvarande medelvärde i fyra andra 

organisationer. **Källa: SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit) 

MUNHÄLSA OCH SOCIOEKONOMI
Trots att förekomsten av karies hos barn och ungdomar generellt sett har minskat 
under de senaste årtiondena finns det fortfarande grupper där kariesförekomsten är 
hög. Undersökningar har visat att föräldrarnas socioekonomiska status, livsstilsfak-
torer och invandrarbakgrund kan vara riskfaktorer för barn och ungdomars utveck-
ling av karies. I en norsk studiehar man tittat på karies och bakgrundsfaktorer hos 
5-åringar (9). De riskfaktorer man såg var bl.a. om bägge eller en förälder hade låg 
utbildning, om föräldrar inte hade fasta rutiner för att borsta barnens tänder, om 
föräldrar borstade sina egna tänder mindre än 2 gånger/dag och om föräldrar hade 
ett högt sockerintag. Kombinationen föräldrar med invandrarbakgrund och låg 
utbildning var en hög risk för utveckling av karies.

För att tidigt kunna sätta in riktade åtgärder har flera län gjort s.k. klusteranaly-
ser där man delat in länet och ibland större städer i olika områden (kluster) med 
utgångspunkt från socioekonomiska faktorer. Man kan då studera t.ex. förekom-
sten av karies i vissa åldrar relaterat till vissa områden och sätta in riktade åtgärder 
där. Ett barnhälsoindex baserat på ett antal hälsoindikatorer har föreslagits för att 
följa utvecklingen av barnens hälsa och välbefinnande i ett område. Detta för att 
sedan kunna mäta effekten av de insatser som görs från samhällets sida. Det har 
prövats för olika områden i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg (10). I den delen 
av indexet som rör hälsotillstånd och välbefinnande ingick indikatorn kariesfria 

MUNHÄLSAN HOS BARN OCH UNGDOMAR – FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID
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6-åringar. Det visade sig att andelen kariesfria 6-åringar var markant lägre i de 
nordöstra statsdelarna jämfört med riket. Barnen i dessa stadsdelar levde i större ut-
sträckning i ekonomiskt utsatta hushåll och andelen barn med utländskt ursprung 
var högre.

Några studier i Värmland kring karisförekomst kopplat till socioekonomi, livsstil 
och invandrarbakgrund finns inte. Folktandvården har dock levererat data i ett 
samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården och enheten för Folkhälsa och Samhälls-
medicin. Man följer olika hälsoindikatorer på kommunnivå på samma sätt som i 
Göteborgsstudien och kan då följa kariesförekomsten i detta område.

 

Figur 3. Värmlands kommuner indelade i tre olika nivåer med avseende på medelvärde av 

antal karierade och fyllda tänder (DFT) hos 12-åringar.

TRENDER
Ungdomar i dag utsätts ständigt för nya intryck, utvecklingen går fort och nya 
trender dyker upp. Det finns studier som pekar på att flera av dessa trender kan 
påverka både kropp och munhälsa på ett icke önskvärt sätt. Det finns ingen anled-
ning att tro annat än att resultaten gäller också för värmländska förhållanden. 
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Läsk/sportdrycker och erosioner
Erosioner innebär förlust av tandsubstans orsakad av kemisk syrapåverkan utan 
inverkan av bakterier. Dessa skador är permanenta och tanden kan aldrig återta 
sin ursprungliga form genom självläkning. Skadorna kan åtgärdas med reparativ 
behandling och i vissa fall kommer det att behövas ett livslångt och stort behov 
av tandvård. Förekomster av erosioner har ökat och i en svensk undersökning 
(11) från 2010 såg man att 12 procent av 13–14-åringarna och 22 procent av 
18–19-åringarna uppvisade minst en gravt erosionsskadad tand. Bland 18–19-åring-
arna hade pojkar påtagligt gravare skador än flickor och de hade också en högre 
konsumtion av sura drycker. I undersökningen fanns ett tydligt samband mellan 
konsumtion av sura drycker och erosion. Konsumtionen av läskedryck och cider 
har de senaste årtiondena ökat kraftigt och har sen 1980 tredubblats och stannade 
2011 på 88 liter/person. Andelen sport- och energidrycker ökar stadigt och svarar 
nu för ca 1,5 procent av läskedrycks- och ciderkonsumtionen(12, 13). Enligt en 
undersökning som Livsmedelsverket gjort drack skolbarn i årskurs 5 i genomsnitt 
1,3 dl läsk per dag (14). De senaste åren har uppmärksamheten mer och mer riktats 
på riskbeteendet med stor läskedryckskonsumtion och erosionsskador hos framför 
allt ungdomar. 

Piercing
Oral piercing är ett fenomen som ökat bland ungdomar i väst de senaste åren (15). 
Piercingen görs i tungan, på läppen eller dess insida. Enligt en undersökning gjord 
i Holland 2012 var förekomsten av oral piercing 5,2 % bland unga vuxna (16). 
Tungpiercing är den vanligaste formen. 
De vanligaste komplikationerna är skador på tänderna i form av små sprickor, slit-
skador eller delar av tänder som fraktureras. Skadorna uppkommer när smycket slår 
mot tänderna och ofta förekommer ovanor att bita på det (se figur 4). Skador på 
tandköttet kan också uppkomma speciellt vid läppiercing i underkäken. Det finns 
även risk för infektioner.

Figur 4. Emaljfraktur av höger framtand i överkäken orsakat av frekvent bitande på ett 

piercingsmycke.

MUNHÄLSAN HOS BARN OCH UNGDOMAR – FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID
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Godis
I Sverige är vi storkonsumenter av godis, hela 17 kilo per person och år. På 30 
år har konsumtionen av choklad och godis fördubblats. Enligt livsmedelsverket 
undersökning 2003 åt skolbarn i årskurs 5 i genomsnitt 1,8 dl sötsaker/vecka (17). 
En trend som stadigt ökar är försäljningen av plockgodis (se figur 5). Det kan te 
sig motsägelsefullt att tandhälsan förbättrats under flera årtionden trots att socker-
konsumtionen ökat. Det torde kunna förklaras av att kunskaperna om vikten av en 
god munhygien ökat samt tillförseln av fluor genom användning av fluortandkräm 
eller kompletterande fluorsköljning. Tandvården arbetar ständigt med att påverka 
barn och ungdomar till ett hälsosamt beteende genom god munvård och minskat 
sockerintag. Minskat sockerintag har betydelse också för den allmänna hälsan. 

Figur 5. Plockgodis tar en allt större marknadsandel på den svenska godismarknaden.

Vattenpipa
Vattenpiperökning är en relativt ny trend i Sverige. Det finns en utbredd tro att vat-
tenpiperökning är mindre farligt än cigaretter och att vattnet filtrerar bort skadliga 
ämnen i röken. Rökning med vattenpipa sker dock under längre tid vilket ibland 
ger högre nikotinintag och vattnet filtrerar bort mindre än 5 procent av nikotinet. 
Ofta finns höga halter av kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkal-
lande ämnen i röken. En genomgång som gjorts av fem studier visar på ett signifi-
kant samband mellan vattenpipsrökning och tandsjukdomar(18). 

Vattenpiperökning är en form av tobaksrökning där man använder smaksatt 
tobak. Röken filtreras och kyls genom en vattenbehållare och röken dras in via ett 
munstycke som ofta delas av flera personer. Vattenpiperökning ger höga nivåer av 
kolmonoxid. Fem minuters piprökning ger mer är 4 gånger högre kolmonooxid än 
en hel cigarett(19). 

Det är vanligt i yngre åldrar att röka vattenpipa. Statistik från Örebro visade att 
det är lika vanligt bland alla unga oavsett ursprung att ha provat vattenpipa men 
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också att det var dubbelt så vanligt bland unga med ursprung från andra länder än 
Sverige att ha rökt vattenpipa mer än 50 gånger(20). Smaken och lukten är inbju-
dande och upplevs inte som farlig. Framtida risker är om det blir en trend som ökar 
och fler ungdomar initieras i ” konsten att röka” och vattenpipan blir inkörsporten 
till cigaretter.
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Fysisk aktivitet och rörelse bör vara en naturlig ingrediens i varje barns vardag. 
Inte minst med tanke på att regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha 

samband med en rad positiva hälsoeffekter. Daglig fysisk aktivitet, motsvarande att 
man blir svettig och andfådd, har bland annat visat sig förbättra hjärt- och lungka-
paciteten, öka skelettets hållfasthet, motverka fetma/övervikt, samt reducera risken 
att utveckla typ II diabetes (1, 2). Fysisk aktivitet medför inte bara medicinska för-
delar utan har även visat sig vara kopplad till ökad livskvalitet, en stark självkänsla 
och ett starkt självförtroende, bättre humör samt minskad upplevd stress, oro och 
nedstämdhet (3, 4). Genom att leka och aktivera sig fysiskt förbättras även balans 
och koordinationsförmågan och barnen lär sig succesivt att känna sin kropp. Att 
vara duktig i fysiskt krävande lekar och idrott är även något som värdesätts av de 
jämnåriga kamraterna och utgör därmed också en viktig förutsättning för att bli 
accepterad i kompisgruppen. 

Enligt de rekommendationer som har utarbetats och som grundar sig på tidiga-
re forskning, så bör barn och ungdomar vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 60 
minuter per dag, motsvarande måttlig till hård fysisk aktivitet för att erhålla ovan-
stående hälsoeffekter (5). Aktiviteten kan delas upp under dagen, och innehållet 
på aktiviteterna bör vara allsidiga, men dock ha en tonvikt på uthållighets- och 
konditionskrävande aktiviteter (2). 

Det tycks dock inte räcka med att vara fysisk aktiv för att främja en god hälsa. 
Senare forskning tyder på att det är minst lika viktigt att undvika en allt för stilla-
sittande vardag, oavsett i vilken grad man i övrigt är fysiskt aktiv (6). Det är med 
andra ord möjligt att vara fysiskt aktiv enligt rekommendationerna på 60 minuters 

EN KLAR MAJORITET (93 procent) av de 

värmländska barnen (12-16 år) är regelbundet 

fysiskt aktiva under en eller flera dagar i veckan

BARA DRYGT HÄLFTEN uppnår den 

rekommenderade dagliga dosen (60 minuter) 

av fysisk aktivitet under veckans samtliga dagar 

ÖVERVÄGANDE DELEN (70 procent) är 

aktiva i någon föreningsidrott 

EN STOR ANDEL (69 procent) idrottar 

spontant på fritiden någon eller några gånger 

i veckan

DE ALLRA FLESTA (91 procent) värmländska 

barn deltar regelbundet på idrottslektionerna

ENDAST 1 PROCENT av de värmländska 

barnen kan klassas som helt fysiskt inaktiva

DET FÖRELIGGER INGA större köns-

skillnader i fysisk aktivitetsgrad, däremot 

minskar aktivitetsgraden med åldern 

VÄRMLÄNDSKA BARNS fysiska aktivitets-

vanor liknar de från övriga delar av landet
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måttlig till hård fysisk aktivitet varje dag, men ändå ha en livsstil som är förenat 
med vissa hälsorisker. 

En viktig förutsättning för ungas möjligheter att kunna hantera sin vardag och 
utvecklas som individer är således starkt förknippat med deras fysiska aktivitetsnivå. 
Hur ser det då ut hos värmländska barn? Hur mycket rör de på sig i sin vardag och 
hur mycket tid tillbringar de stillasittande framför datorer eller TV-apparater? 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med föreliggande kapitel är att kartlägga i vilken grad barn i Värmland ägnar 
sig åt fysiska aktiviteter kopplat till resor till och från skolan, aktiviteter i samband 
ämnet Idrott & hälsa, lek- och spontanidrott samt idrott i organiserad form. Där-
utöver har ett delsyfte varit att ge en bild av i vilken utsträckning barn och unga i 
Värmland ägnar tid åt stillasittande aktiviteter.

METOD
Data från Bostad-Barn-Hälsa studien (7) som omfattade 3565 barn i åldrarna 12-16 
år, jämt fördelat mellan pojkar och flickor har använts vid våra analyser. Även om 
det är vanskligt att jämföra olika studier med varandra, speciellt när man använt 
olika frågor och svarsalternativ för att fånga in samma fenomen, ger ändå en 
jämförelse med data på riksnivå en fingervisning om hur värmländska barns fysiska 
aktivitetsnivå står sig gentemot övriga delar av Sverige. För att kunna göra dessa 
jämförelser har vi i huvudsak använt oss av data från undersökningen ”Skolbarns 
hälsovanor” (5), ”Barns levnadsförhållanden” (8) samt ”Idrotten i siffror” (9). 

RESULTAT
Värmländska barns dagliga motion
När de värmländska barnen tillfrågades om hur mycket de motionerade (t ex 
simmat, sprungit, cyklat) under den föregående veckan svarade den övervägande 
delen (52 %) att de motionerade ”Mycket” eller ”Jättemycket”, medan endast en 
mindre andel (7 %) uppgav att de ”Inte alls” motionerade. Följaktligen motione-
rade 93 procent av barnen någon gång i veckan. När dessa siffor ställs i relation 
till resultat på riksnivå, kan vi se att värmländska barns fysiska aktivitetsnivå tycks 
vara densamma som för barn (7-14 år) i övriga delar av Sverige (93 %) (9). Vid en 
jämförelse mellan värmländska pojkar och flickor så märks inga tydliga skillna-
der, förutom i gruppen som motionerar ”Jättemycket”, där vi finner 24 procent av 
pojkarna respektive 18 procent av flickorna. Däremot tenderar den fysiska aktivi-
tetsgraden att minska med åldern. I åldern 12 år uppger exempelvis 4 procent att 
de inte motionerar, medan motsvarande andel i 16 årsåldern uppgår till 12 procent 
(se figur 1). 
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Figur 1. Andelen värmländska barn (n=3 565) som motionerade under den föregående 

veckan, uppdelat på ålder och grad av aktivitet. Procent.

Egentransport 
De flesta barn har flera olika möjligheter att aktivera sig fysiskt under en dag. Bland 
annat genom att för egen kraft transportera sig mellan olika aktiviteter (t ex springa, 
gå eller cykla till skolan eller till kompisar). När de värmländska barnen tillfrågades 
om hur många timmar de rörde sig i detta syfte visade det sig att en relativt stor 
andel (62 %) ägnar ”30-60 minuter” eller mer per dag åt sådana former av fysiska ak-
tiviteter. Inte heller här visade resultaten på några tydliga könsskillnader, samtidigt 
som åldersjämförelserna visade på liknande tendenser som redovisats ovan d v s att 
aktivitetsgraden sjunker något med åldern.

Organiserad idrott
Även om man inte kan sätta ett likhetstecken mellan föreningsidrottande och 
fysik aktivitet, så präglas ett deltagande i idrott i de flesta fall av inslag av rörelse i 
olika former, något som i förlängningen kan främja ungas hälsoutveckling. När de 
värmländska barnen tillfrågades om de sysslar med någon sport eller annan fysisk 
aktivitet på sin fritid där det finns en ledare, visade det sig att en klart övervägande 
del (70 %) är aktiva inom någon form av organiserad verksamhet som präglas av 
fysiska aktiviteter. Värt att notera är att det är ungefär lika många flickor som pojkar 
som är involverade i denna typ av verksamhet, vilket också stämmer överens med 
hur det ser ut i övriga delar av landet (8). Vidare ser vi att idrottandet sjunker i 
takt med åldern, där knappt över hälften (56 %) av 16-åringarna finns kvar inom 
idrotten jämfört med 82 procent vid 12 års ålder (se figur 2). 

Barnen fick även ta ställning till vilka idrotter de är med i och hur mycket tid de 
ägnar dig åt dessa en vanlig vecka under sommaren och vintern. Här visade resul-
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taten att de främst deltog i idrotterna: fotboll (44 %), innebandy (25 %), ridsport 
(14 %), dans (12 %), ishockey (8 %), handboll (7 %) och golf (6 %). I genomsnitt 
ägnade man 4,2 h/vecka åt idrottsliga aktiviteter, varav 35 % tillbringades mellan 
0-1h/vecka, 15 % mellan 2-4h/vecka, 16 % mellan 5-7h/vecka samt resterande 20 
% mellan 8-42 h/vecka.

Figur 2. Andelen värmländska barn som sysslar med någon sport eller annan fysisk aktivitet 

på sin fritid, där det finns en ledare, uppdelat på kön och ålder. Procent.

Spontanidrott
Utöver att barn idrottar och är fysiskt aktiva under organiserade former, så kan 
idrottandet ske spontant på fritiden. När barnen tillfrågades hur ofta detta sker så 
svarade merparten (69 %) att de ”1-2 ggr/vecka” eller oftare, sysslar med någon sport 
eller annan fysisk aktivitet på sin fritid där det inte finns någon ledare. Sponta-
nidrottandet hos värmländska barn verkar således vara lika omfattande som den 
organiserade idrotten. Detta väcker frågan om spontanidrottandet främst attraherar 
de som vi redan finner inom den organiserade idrotten, eller om denna form av 
idrott lockar andra grupper av barn? När dessa två aktivitetsformer ställs i relation 
till varandra visar det sig att det förvisso är större andel föreningsidrottare som även 
utövar spontanidrott, men även att en betydande del (58 %) av de icke förening-
sidrottande barnen utövar idrott spontant ”1-2 ggr/vecka” eller oftare. Det är dock 
12 % (n=441) av hela urvalsgruppen som uppger att de varken föreningsidrottar 
eller spontanidrottar. Till skillnad mot vad tidigare undersökningar har visat (10) 
kunde endast små könsskillnader märkas, där en något större andel pojkar (72 %) 
jämfört med flickor (68 %) uppgav att de spontanidrottade (1-2ggr/vecka eller 
oftare). I enlighet med tidigare beskrivna tendenser minskade spontanidrottandet 
med åldern.

STEFAN WAGNSSON OCH HENRIK GUSTAFSSON
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Idrott i skolan
Eftersom skolämnet Idrott & hälsa, till skillnad från ovan beskrivna områden 
kräver obligatorisk närvaro så utgör den en ytterst betydelsefull arena i avseende på 
barns fysiska aktivitetsnivå, både på kort och på lång sikt. Förutom att barnen får 
röra på sig under lektionerna, ges de framförallt möjligheter att utveckla kunskaper 
som förhoppningsvis kan leda till anammandet av en aktiv livsstil. När barnen 
fick svara på om de brukar vara med på idrotten i skolan, visade det sig att de allra 
flesta (91 %) deltar ”Flera gånger i veckan”1 och där endast 2 procent (n=86) uppgav 
att de ”Sällan” eller ”Aldrig” deltar i skolämnet Idrott & hälsa. Resterande delen, 7 
procent uppgav att de ”Deltar en gång i veckan”.  Här kunde inga tydliga könsskillna-
der och endast marginella åldersskillnader märkas.

Fysisk inaktivitet
För att få en bild över hur stor andel barn som inte alls, eller i mycket liten grad är 
fysiskt aktiva sorterades de individer ut som uppgav att de inte alls motionerar, inte 
deltar i föreningsidrott, eller inte deltar i spontanidrott och som sällan eller aldrig 
deltar under idrottslektionerna i skolan. Här visade det sig att endast ett ytterst fåtal 
värmländska barn (1 %, n=32) tillhör denna kategori. 

Skärmbundna aktiviteter
Barn stöter dagligen på en rad olika aktiviteter och tekniska apparater som lockar 
till en stillasittande vardag, där TV-tittande, datorspelande, användandet av mobil-
telefoner, läx- och bokläsning tillhör några av de vanligaste aktiviteterna. För att få 
en bild av i vilken omfattning värmländska barn är stillasittande tillfrågades de hur 
många timmar per dygn de tittar på TV, film, spelar TV-spel, eller sitter framför en 
dator. Här uppgav en stor andel av barnen (75 %) att de under vardagarna tillbring-
ar i genomsnitt 3 timmar eller mer av dygnets timmar åt skärmbundna aktiviteter. 
Motsvarande andel under helgen var så mycket som 86 procent. Om man sätter en 
gräns vid 6,5 timmar, som uppskattningsvis motsvarar hälften av barnens vakna tid 
under vardagar (7.00–20.00) så framgår det att 15 procent av barnen tillbringar en 
ansenlig mängd timmar stillasittande framför skärmbundna aktiviteter. En fortsatt 
analys, där denna grupp ställs i förhållande till deras fysiska aktivitetsgrad inom de 
ovan beskrivna aktivitetsområdena, visar på ett samband i den förväntade riktning-
en, det vill säga att denna grupp inte är lika fysiskt aktiv jämfört med den grupp av 
barn som inte tillbringar så mycket tid framför skärmbundna aktiviteter. Skillna-
derna är dock inte så stora som man kan föranledas att tro (mellan 2-17 %), vilket 
å ena sidan visar att en stor dos av skärmbundna aktiviteter inte behöver inskränka 
på barns dagliga dos av fysisk aktivitet. Å andra sidan finns det forskning som 
pekar på att även personer som under en kort period av dagen är mycket fysiskt 

1  På de flesta skolor innebär detta högst två lektioner i veckan.

VÄRMLÄNDSKA BARN I RÖRELSE
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aktiva (t ex under en timmes fotbollsträning), löper en större risk att utveckla hälso-
problem om de i övrigt är stillasittande under resterande delen av dygnet (6).

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den övervägande delen värmländska barn 
förefaller vara fysiskt aktiva under en eller flera dagar i veckan inom en rad olika 
aktivitetsområden, och att endast ett fåtal av barnen uppger sig vara fysiskt inakti-
va. Inga större könsskillnader kunde märkas, medan en tydlig ålderstrend visar att 
den fysiska aktivitetsnivån minskar i takt med åldern inom de flesta aktivitetsom-
rådena. Vid ett första åseende verkar de värmländska barnens fysiska aktivitetsgrad 
vara hög och följer även i stort samma mönster som barn från övriga delar av 
landet, där man sedan i början av 2000-talet har kunnat notera en liten uppåtgå-
ende trend (5). Man bör dock ha i åtanke att det, utifrån datamaterialet som vi har 
haft tillgång till, inte har varit möjligt att undersöka med vilken intensitetsnivå 
som barnen har utfört de fysiska aktiviteterna. Vidare visar en sammantagen bild 
av resultaten att bara drygt hälften av de värmländska barnen uppnår den rekom-
menderade dagliga dosen (60 minuter) av fysisk aktivitet under veckans samtliga 
dagar. Med utgångspunkt i den forskning som har visat att barn behöver minst 
60 minuters daglig fysisk aktivitet motsvarande måttlig till hård fysisk aktivitet för 
att erhålla ovanstående hälsoeffekter (5), pekar dessa resultat på vikten av att man 
fortsätter det långsiktiga arbetet med att försöka få fler barn att öka sin fysiska 
aktivitetsgrad. 

Även om resultaten tyder på att det är en ytterst begränsad andel barn som är 
helt inaktiva bör man, med tanke på den stora hälsorisk som en sådan livsstil kan 
medföra, rikta speciellt fokus mot att identifiera denna grupp av barn så att lämpli-
ga åtgärder kan sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Mjaavatn och Gundersen 
(11) har exempelvis visat att den främsta hälsovinsten nås genom att öka intensi-
tetsnivån från låg- till medelhög nivå. Med tanke på de senaste forskningsrönen 
som visat på en ökad hälsorisk vid långvariga stillasittande fritidsaktiviteter, bör 
man i det hälsopromotiva arbetet även fokusera på att få barnen att vilja aktivera 
sig vid flera tillfällen under dagen, och inte enbart under en kort period. 

För att det hälsofrämjande arbetet ska få önskade effekter har det visat sig att 
man behöver rikta åtgärder på flera olika nivåer i samhället (12, 13). Det räcker 
med andra ord inte att enbart fokusera på åtgärder i barnets omedelbara närmiljö 
(t ex genom motiverande samtal eller att försöka få föräldrarna att röra på sig i 
syfte att agera rollmodeller för sina barn) (14). Minst lika viktigt är det att få till 
stånd beslut som gynnar utbyggnad och förbättring av faciliteter t ex upprustning 
av idrottsanläggningar och gång- och cykelvägar, och beslut som ger utökad tid för 
skolämnet idrott och hälsa, eller som ger stöd till icke föreningsanknutna aktivite-
ter, i form av så kallade idrottsskolor, där barn utan kostnad och krav på närvaro 
tillåts att aktivera sig fysiskt efter skoltid (15). Ju fler instanser och personer som är 
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kopplade till barnets miljö och som verkar i samma riktning (d v s med syftet att 
öka de värmländska barnens fysiska aktivitetsnivå), desto större blir också sanno-
likheten att de värmländska barnens fysiska aktivitetsgrad ökar, och i och med det 
deras hälsostatus, både nu och i framtiden. 
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FÖRFATTARE

K A P I T E L 10

Övervikt och fetma 
bland barn och unga
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TITEL

Övervikt och fetma bland barn och unga har ökat betydligt de senaste decen-
nierna både i Sverige och i omvärlden. Världshälsoorganisationen (1) benäm-

ner det som en global epidemi. Trots att ökningen av fetma hos barn och unga har 
planat av något de senaste åren är förekomsten fortfarande oroväckande hög. Om 
fetman kvarstår i vuxen ålder medför det en ökad risk för ohälsa. Att många i unga 
år är överviktiga innebär i ett framtidsperspektiv en ökad risk för sämre folkhälsa. 
Det är dubbelt så vanligt idag med övervikt hos 16–24-åringar jämfört med för 
tjugo år sedan. Om övervikten ska minska menar Socialstyrelsen att mat- och mo-
tionsvanor behöver förändras (2).

FÖREKOMST AV ÖVERVIKT OCH FETMA
I Folkhälsorapporten 2009 anges att 15-20 procent av barnen i Sverige är övervik-
tiga, 3-5 procent har fetma. Andelen barn i Sverige med övervikt har fördubblats 
under de två senaste decennierna och andelen feta barn har ökat fyra till fem 
gånger. Av de barn som var överviktiga i 6-7-årsåldern var 80 procent fortfaran-
de överviktiga i sena tonåren. I nationella rapporter från 2008 framkommer att 
andelen barn med fetma har stannat upp, till och med minskat en del (3).

I Värmland var 25,6 procent av barnen i åk 4 (10,5 år) läsåret 2010/2011 över-
viktiga varav 5,8 procent var feta, vilket innebär att andelen barn med övervikt i 
Värmland kan ses som högre i jämförelse med övriga Sverige. 

I Värmland finns sedan flera år tillbaka sammanställd statistik över antalet barn 
och unga med övervikt och fetma. Detta möjliggörs genom att både Barnhälsovår-
den och Elevhälsan regelbundet samlar in uppgifter om längd och vikt. Dessa data 
inkluderar alla barn och unga mellan 0-17 år. 

ÖVERVIKT OCH FETMA bland barn och 

unga har ökat betydligt de senaste decennierna 

både i Sverige och i omvärlden 

ORSAKEN TILL ÖVERVIKT och fetma är 

multifaktoriell. Faktorer som livsstil, miljö och 

genetik inverkar.

HÄLSOKONSEKVENSER för barn med 

övervikt och fetma är bland annat lägre 

självkänsla, sämre livskvalitet samt riskfaktor 

för utveckling mot en sämre folkhälsa

FÖREKOMSTEN AV ÖVERVIKT och fetma 

bland barn i Värmland är högre än i övriga 

Sverige

I VÄRMLAND HAR ett hälsofrämjande 

och förebyggande arbete påbörjats genom 

ett strategidokument som grund för en bred 

länssamverkan
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Figur 1 nedan visar övervikt och fetma baserat på Iso-BMI1 hos 4-åringar i 
Värmland. Andelen 4-åringar med övervikt och fetma varierar mellan åren 2004 
och 2012 för både pojkar och flickor. För både pojkar och flickor utmärker sig år 
2004 med den högsta andelen övervikt och fetma. Pojkar hade den lägsta andelen 
med övervikt och fetma år 2012. I jämförelse med pojkar har en högre andel flickor 
övervikt och fetma. Ingen tydlig trend syns för flickor utan det varierar från år till 
år. 

Figur 1. Andelen 4-åringar med övervikt och fetma i Värmland, 2004-2012. Källa: 

Barnhälsovårdens årsrapport med statistik, 2012 Värmland.

Även bland 5 ½ åringarna utmärker sig år 2004 med hög andel övervikt och fetma 
i jämförelse med övriga år, särskilt bland flickorna (figur 2). Andelen 5 ½ åringar 
med övervikt har minskat något sedan år 2004, men varierar dock mellan åren. 
Bland flickor ses en tendens till minskning av fetma mellan åren 2004 och 2012.

1  Iso-BMI är ett mått på övervikt anpassad till barn och ungdomar upp till 18 år. Iso-BMI 25 motsvarar 

övervikt och Iso-BMI 30 motsvarar fetma för barn.
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Figur 2. Andelen 5½ åringar med övervikt och fetma i Värmland, 2004-2012. Källa: 

Barnhälsovårdens årsrapport med statistik, 2012 Värmland.

Andelen barn i årskurs 4 med övervikt (inklusive fetma) för fyra läsår 2010/2011 
tom 2013/2014 visas i Figur 3. Det skiljer sig inte särskilt mellan läsåren. 
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Figur 3. Andelen barn i årskurs 4 med övervikt och fetma i Värmland. Källa: 

Elevhälsodatabasen ELSA

Andelen barn i Värmland med övervikt inklusive fetma under läsåret 2012/2013 
var i förskoleklass 19 procent, i årskurs 4, 26 procent och i årskurs 7, 25 procent. I 
skolåldern var det vanligare med fetma hos pojkar än hos flickor. 

Figur 4. Elevers Iso-BMI i förhållande till rörelse- och frukostvanor i årskurs 7 läsåret 

2012/2013 (N=2174). Källa: Elevhälsodatabasen ELSA

Bland barn i 13-årsåldern med övervikt, inklusive fetma, uppger 18,1 procent att 
de inte rör sig på fritiden i jämförelse med 24,1 procent för elever med normalvikt 

LISBET ENGH KRAFT, CRISTINA GILLÅ OCH JANNETTE GRAHN VERA
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(p=.002). Även frukostvanorna är sämre hos barn med övervikt där 14,6 procent 
uppger att de inte äter frukost varje dag i jämförelse med 10,8 procent för barn 
med normalvikt (p=.017). Över 11 procent av barn med övervikt svarade att de 
inte kände sig nöjda med sig själva i jämförelse med 7,1 procent för övriga barn 
(p=.001) (figur 4). 

MÅNGA FAKTORER HAR BETYDELSE
Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen av övervikt och fetma. Ett 
tydligt samband finns mellan livsstilsfaktorer, miljöpåverkan samt genetiska fakto-
rer. Med livsstil avses kost- och motionsvanor. Miljöpåverkan innebär att vi lever 
i ett samhälle som gynnar konsumtion av lättillgänglig energität föda, inaktivitet 
och stress. Det finns också en ökande oro för att exponering av kemikalier med 
hormonstörande egenskaper under känsliga skeden i fosterlivet kan påverka det 
metabola systemet med högre tillväxt under barndom och övervikt senare i livet 
(se kapitel 15). Genetiska faktorer gör att vissa individer har lättare att utveckla 
övervikt och fetma än andra.

Vi vet att fetma orsakas av att man äter och dricker mer än man förbrukar. Vet-
skapen om faktorerna som gör att energiintaget över skrider energiförbrukningen är 
mindre tydliga och svårare att komma åt. Rasmussen et al (4) menar att låg själv-
känsla hos en del barn med övervikt och fetma kan påverka deras levnadsvanor. 
Det kan vara så att barn med övervikt och fetma inte orkar röra sig på samma sätt 
som andra barn. Andra faktorer som blivit alltmer uppmärksammade är sambandet 
mellan övervikt, fetma och socioekonomi, etnicitet och kultur. Övervikt uppges 
vara vanligare bland barn som bor på landet och i socioekonomiskt utsatta grupper 
(3). I en annan svensk studie, där 4 600 barn från slumpmässigt utvalda skolor, från 
norr till söder i Sverige ingick, framkom att 14 procent av 7-9-åringar var övervikti-
ga och 3 procent var feta (5). Denna studie visar också på ett samband mellan låg 
utbildningsnivå hos föräldrar och övervikt hos barn. Förekomsten av övervikt och 
fetma hos barn och unga som är utlandsfödda eller har invandrarbakgrund, tros 
ha ett samband med så kallade akulturation2 (6). I detta sammanhang handlar det 
om att livsstil och matvanor påverkas av anpassningen i det ”nya” samhället. Att 
invandra till ett annat land innebär stora förändringar i en persons eller familjs liv. 
Det tar ofta tid att anpassa sig till den nya kulturen, förstå hur landet fungerar och 
att lära sig språket. Matvanor från det egna hemlandet kan ändras på grund av att 
nya livsmedel tillkommer eller att man inte har tillgång till samma livsmedel som 
i hemlandet. Förändrade matvanor kan vara positivt, men kan ibland bidra till 
övervikt och fetma 

2  Akulturation är ett socialantropologiskt begrepp som innebär förändring som folkgrupper eller perso-

ner genomgår när de kommer i kontakt med andra kulturer än den egna.

ÖVERVIKT OCH FETMA BLAND BARN OCH UNGA
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Det man kan se i Värmland (7) och som även stöds av nationella studier (8) är 
att det finns en ojämlikhet i fördelningen av övervikt och fetma bland barn. Barn 
till föräldrar med socioekonomiska svårigheter är oftare överviktiga eller feta än 
barn till föräldrar med starkare socioekonomiska resurser. 

HÄLSOKONSEKVENSER
Fetma leder till många negativa följder för barn. Det är inte enbart fysiska och häl-
somässiga problem utan även psykiska problem såsom lägre självkänsla och livskva-
litet (4). Risken för att barn med fetma utvecklar andra sjukdomar under sin livstid 
är större än om de utvecklar fetma i vuxen ålder. De vanligaste följdsjukdomarna 
på grund av fetma är typ 2-diabetes, tidiga hjärtproblem eller andra sjukdomar 
kopplade till fetma. Livslängden för personer som har fetma i ungdomen har visat 
sig vara förkortad. Detta leder till både ett personligt lidande och stora kostnader 
för samhället (3). 

HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE STRATEGIER
Det finns goda förutsättningar för att barn i Sverige ska få växa upp med en hälso-
sam vikt. Fetma hos barn är svårt att behandla och det är därför väsentligt att satsa 
på förebyggande åtgärder för att förhindra att barn utvecklar fetma (3). 

Barns hälsa är ett gemensamt samhällsansvar som kräver engagemang, kom-
petens och samverkan mellan olika aktörer. Barn och föräldrar måste tidigt göras 
delaktiga och ges det stöd de har behov av. Insatser kan behövas på flera nivåer där 
både kommuner och landstinget samverkar med föreningsliv och frivilligorganisa-
tioner. 

Det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den oroväckande utvecklingen av 
övervikt och fetma bland barn och unga i Värmland. Enligt Sjöberg et al (5) är det 
betydelsefullt att identifiera de grupper i befolkningen som har störst behov av 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, framförallt grupper med låg socioeko-
nomisk status och i glesbygd. 

I Värmland har ett hälsofrämjande och förebyggande arbete påbörjats. Ett strate-
gidokument har arbetats fram i samarbete mellan Landstinget i Värmland, samtliga 
16 kommuner, Värmlands idrottsförbund och Friskvården i Värmland. Strategi-
dokumentet tydliggör vikten av samverkan mellan kommun och landsting för att 
utveckla strategier som främjar goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar. Exempel på främjande och förebyggande arenor är barnmorskemot-
tagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), förskola, skola, elevhälsa, folktandvård, 
familjecentral och ungdomsmottagning (UM) och frivilligorgansationer.

LISBET ENGH KRAFT, CRISTINA GILLÅ OCH JANNETTE GRAHN VERA
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Figur 5. Strategidokument för att förebygga samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar i Värmland 2012-2016 3. Källa www.liv.se.

Strategidokumentet är unikt i sitt slag eftersom det handlar om en intersektoriell 
och interprofessionell samverkan, vilket innebär samverkan mellan olika verk-
samheter, organisationer och mellan olika professioner. Målet är att främja goda 
matvanor och fysik aktivitet samt förebygga och minska övervikten bland barn och 
unga i Värmland. Strategidokumentet är indelat i fyra delmål: främja goda mat-
vanor, främja ökad fysisk aktivitet, utvecklad samverkan mellan förebyggande och 
behandling samt ökad kunskap och utvecklad kommunikation. Varje delmål har en 
aktivitetsplan med de insatser som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Det har 
dock varit svårt att implementera strategidokumentet eftersom det saknas en länsö-
vergripande organisation för frågan. Detta är något som försvårar möjligheterna att 
påverka den oroväckande förekomsten av övervikt och fetma hos de värmländska 
barnen.
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INLEDNING
Införandet av mellanölet 1965 (1) och försöket med fri starkölsförsäljning 1967-68 i 
Värmlands län samt i Göteborgs och Bohus län (2) gjorde ungdomars alkoholkon-
sumtion till en het politisk fråga som fick stor medial uppmärksamhet. I spåren av 
1990-talets ekonomiska kris har också ungas psykiska ohälsa präglat den politiska 
debatten och medierapporteringen. Ungdomars drogvanor och psykiska hälsa har i 
decennier också varit centrala frågor för folkhälsoarbetet. Återkommande mätning-
ar av ungdomars drogvanor och psykiska hälsa har i Värmland gjorts sedan slutet 
av 1980-talet, inom ramen för undersökningen Ung i Värmland som riktar sig till 
skolelever i årskurs nio (3, 4).

I föreliggande kapitel redovisas data om drogvanor och om psykosomatiska 
besvär från Ung i Värmland för perioden 1988–2011. Under denna tidsperiod ägde 
stora förändringar rum i Sverige och i världen. 1988 var arbetslösheten i Sverige 
låg. Fem år senare präglades Sverige av massarbetslöshet och svår ekonomisk kris. 
Ungdomarna drabbades särskilt hårt av den höga arbetslösheten. I krisens spår 
följde ekonomiska nedskärningar i skolor och andra offentliga verksamheter (5). 
Under början och mitten av 1990-talet ökade ”barnfattigdomen”. Under den stude-
rade tidsperioden har också migrationen ökat, och familjestrukturen förändrats. 

Sveriges EU-inträde 1995 förändrade förutsättningarna för den svenska alko-
holpolitiken. Sverige har steg för steg tvingats acceptera EU:s regler för införsel av 
alkohol. Från 2001 till 2004 steg den årliga totala konsumtionen av ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre med cirka 20 %, till 10,56 liter (6). Därefter minskade 
konsumtionen till en lägstanivå år 2012, 9,1 liter. Från 2012 till 2013 ökade kon-
sumtionen med 8 % och uppgick 2013 till 9,9 liter ren alkohol per invånare 15 år 
och äldre.

Syftet med kapitlet är att beskriva psykosomatiska besvär och alkohol- och 
narkotikavanor bland värmländska ungdomar i 15–16-årsåldern, med fokus på 
förändringar över tid, skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan ungdomar 
med olika studieinriktningar. Undersökningsgruppen i Värmland jämförs även med 
riksgenomsnittet gällande alkohol- och narkotikavanor bland niondeklassare. 

DEN SJÄLVRAPPORTERADE psykiska 

ohälsan och alkoholkonsumtionen bland 

ungdomar i Värmland ökade under 1990-talet.

DEN PSYKISKA OHÄLSAN bland flickor 

fortsatte att öka fram till 2005 medan ökningen 

bland pojkar planade ut efter slutet av 1990-talet. 

ALKOHOLKURVAN FÖR POJKAR OCH 

FLICKOR vände nedåt efter millennieskiftet.

ALKOHOLKONSUMTIONEN bland 

ungdomar var 2011 den lägsta någonsin sedan 

Ung i Värmland undersökningen startade 

1988.
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RESULTAT
Psykosomatiska besvär
I figur 1a och 1b redovisas förändringen av andelen pojkar och flickor i årskurs 9 
med högre respektive lägre grad av psykosomatiska besvär1 1988–2011.

1a) 1b)
 

Figur 1a och b. Förekomst av högre respektive lägre grad av psykosomatiska besvär bland 

pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9, fördelat efter undersökningsår. Ung i Värmland 

1988–2011.

Andelen pojkar och flickor med högre grad av psykosomatiska besvär har ökat från 
1988 till 2011. Den kraftigaste ökningen bland flickor ägde rum från 1998 till 2005, 
och den kraftigaste ökningen bland pojkar skedde från 1991 till 1998. Andelen 
flickor med besvär var som högst år 2005 varefter en minskning skett både 2008 
och 2011. Andelen pojkar och flickor med högre grad av psykosomatiska besvär 
2011 var ungefär densamma som 2002. Bland pojkar ökade andelen med lägre grad 
av psykosomatiska besvär från 1988 till 2002, varefter den minskat. Andelen flickor 
med lägre grad av psykosomatiska besvär har legat på en konstant nivå under hela 
undersökningsperioden, med undantag för 2011 då det skedde en ökning. 

I figur 2a och 2b redovisas andelen elever i årskurs 9 med högre grad av psy-
kosomatiska besvär 1995–2011, fördelat efter studieinriktning.2

1  Högre grad av psykosomatiska besvär: Andelen elever på/över cut off värdet för den 90:e percentilen 

(=de med sämst psykosomatisk hälsa) vid det första undersökningstillfället 1988.

Lägre grad av psykosomatiska besvär: Andelen elever på/under cut off värdet för den 10:e percentilen (=de 

med bäst psykosomatisk hälsa) vid det första undersökningstillfället 1988.

2  Förstahandsval av gymnasieprogram.
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DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011

2a) 2b)
 

Figur 2a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 med högre grad av 

psykosomatiska besvär, fördelat efter studieinriktning. Ung i Värmland, 1995–2011.

Såväl bland pojkar som bland flickor är psykosomatiska besvär vanligare bland 
studerande som valt icke-teoretiska gymnasieprogram. Detta gäller under hela den 
undersökta tidsperioden 1995–2011. I förhållande till kön framgår det att utbred-
ningen av högre grad av psykosomatiska besvär är mer än dubbelt så vanligt bland 
flickor som bland pojkar. Förändringarna över tid har varit relativt små – med un-
dantag för flickor med icke-teoretisk studieinriktning. De psykosomatiska besvären 
ökade i denna grupp kraftigt fram till 2005, varefter en tydlig minskning följde. 
Bland pojkar med teoretisk studieinriktning och bland pojkar med icke-teoretisk 
studieinriktning har förändringarna över tid varit relativt små. Bland flickor med 
teoretisk studieinriktning ökade den psykosomatiska ohälsan svagt från 1995 fram 
till mitten av 2000-talet för att därefter minska. 
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Alkohol och narkotika
I figur 3 redovivsas andelen elever i årskurs 9 som inte druckit starköl, vin eller 
sprit någon gång under läsåret 1988–2011, fördelat efter kön.

Figur 3. Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 9 som inte druckit starköl, vin eller sprit 

någon gång under läsåret. Ung i Värmland, 1988–2011.

Av figuren framgår att andelen icke-konsumenter var högre 2011 än 1988 både 
bland pojkar och flickor. År 2011 var andelen icke-konsumenter högre bland pojkar 
än bland flickor medan förhållandet var det omvända 1988. Andelen icke-kon-
sumenter av alkohol minskade kraftigt mellan 1988 och 1998 för att därefter öka 
mellan 1998 och 2011. 

CURT HAGQUIST
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I figur 4 redovisas andelen elever i årskurs 9 som druckit starköl, vin eller sprit 
minst en gång i månaden under läsåret 1988–2011, fördelat efter kön.

Figur 4. Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 9 som druckit starköl, vin eller sprit minst 

en gång i månaden under läsåret. Ung i Värmland, 1988–2011.

Figuren visar att andelen elever som regelbundet druckit alkohol ökade med 50 % 
under perioden 1988 till 1998. Mellan 1998 och 2011 skedde en kraftig minskning 
av andelen elever som uppger att de regelbundet druckit starköl, vin eller sprit. 
Andelen regelbundna konsumenter av alkohol var 2011 högre bland flickor än 
bland pojkar, medan den 1988 var högre bland pojkar.

DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011
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I figur 5a och 5b redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som intensivkon-
sumerat alkohol minst en gång i månaden 2002–2011, fördelat efter studieinrikt-
ning.

5a) 5b)
 

Figur 5a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 som minst en gång i månaden 

druckit alkohol motsvarande minst: en halv flaska sprit (fr.o.m. 2005: halv halvflaska), eller 

en hel flaska vin, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar öl klass II, vid samma tillfälle, 

fördelat efter studieinriktning. (Fr.o.m. 2005 ingår också ”fyra stora flaskor starkcider/

alkoläsk” i exemplifieringen). Ung i Värmland, 2002–2011.

Figurerna visar att vid samtliga undersökningstillfällen är andelen som intensivkon-
sumerar alkohol cirka dubbelt så stor bland sökande till icke-teoretiska gymnasie-
program som bland sökande till teoretiska program, både bland pojkar och bland 
flickor. Andelen elever som uppgivit att de minst en gång i månaden intensivkon-
sumerar alkohol minskade mellan 2002 och 2011 i samtliga undersökningsgrupper, 
framförallt bland pojkar.

CURT HAGQUIST
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I figur 6a och 6b redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som någon gång 
blivit bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar 2008–2011, fördelat efter 
studieriktning.

6a) 6b)
 

Figur 6a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 som uppger att de blivit bjudna 

på alkohol i hemmet av sina föräldrar (sammanslagning av tre ja-alternativ), fördelat efter 

studieinriktning. Ung i Värmland 2008–2011.

Figurerna visar att andelen elever som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar är 
lägre bland pojkar och flickor med teoretisk studieinriktning, än bland pojkar och 
flickor med icke-teoretisk inriktning, såväl 2008 som 2011. Andelen elever som 
blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar är lägre 2011 än 2008 i samtliga redovis-
ningsgrupper. 

DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011
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I figur 7a och 7b redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 i Värmland 
respektive i riket som intensivkonsumerat alkohol minst en gång i månaden 
2002–2011.

7a) 7b)
 

Figur 7a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 i Värmland respektive i riket 

som minst en gång i månaden druckit alkohol motsvarande minst en halvflaska sprit (fr.o.m. 

2005: halv halvflaska), eller en helflaska vin, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar öl 

klass II, vid samma tillfälle. (Fr.o.m. 2005 ingår även ”fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk” i 

exemplifieringen). Ung i Värmland och CAN, 2002–2011. 

Av figurerna framgår det att intensivkonsumtionen av alkohol har minskat kraftigt 
sedan 2002 bland niondeklassare i Värmland, framför allt bland pojkar. År 2011 
låg intensivkonsumtionen på samma nivå i Värmland som i riket såväl bland 
pojkar som bland flickor, efter att nio år tidigare varit betydligt högre än i riket som 
helhet. 

 

CURT HAGQUIST
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I figur 8a och 8b redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 i Värmland och i 
riket som någon gång använt narkotika 1998–2011.

8a) 8b)

Figur 8a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 i Värmland respektive i riket 

som svarat att de någon gång använt narkotika. Ung i Värmland och CAN, 1998–2011. 

Av figurerna framgår det att andelen elever i Värmland som använt narkotika 2011 
var lägre än 1998. Med undantag för 1998 (flickor) är andelen pojkar och flickor 
som någon gång använt narkotika något högre för riket än för Värmland vid samt-
liga undersökningstillfällen.

 

DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011
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I figur 9a och 9b redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 i Värmland och 
i riket som någon gång blivit bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar 2008–
2011.

9a) 9b)
 

Figur 9a och b. Andelen pojkar (a) och flickor (b) i årskurs 9 i Värmland respektive i riket 

som uppger att de blivit bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar (sammanslagning av 

tre ja-alternativ). Ung i Värmland och CAN, 2008–2011.

Figurerna visar att andelen elever som blivit bjudna på alkohol hemma av sina 
föräldrar är lägre i Värmland än i riket både bland pojkar och bland flickor, såväl 
2008 som 2011. Andelen elever som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar var 
2011 lägre än 2008 i samtliga redovisningsgrupper.

CURT HAGQUIST
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I figur 10 redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som intensivkonsumerat 
alkohol minst en gång i månaden under 2011, fördelat efter kommunerna i Värm-
land. 

Figur 10. Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som minst en gång i månaden druckit 

alkohol motsvarande minst: en halv flaska sprit (fr.o.m. 2005: halv halvflaska), eller en hel 

flaska vin, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar öl klass II, vid samma tillfälle, fördelat 

efter kommun. Ung i Värmland, 2011

Figuren visar att skillnaderna är stora mellan kommunerna i Värmland när det 
gäller ungdomars intensivkonsumtion av alkohol. Den lägsta andelen elever som 
intensivkonsumerar alkohol fanns i Karlstads och Storfors kommuner. Den högsta 
andelen elever som intensivkonsumerar alkohol fanns 2011 i Eda kommun. 

DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011
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I figur 11 redovisas andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som någon gång använt 
narkotika under 2011, fördelat efter kommunerna i Värmland. 

Figur 11. Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som svarat att de någon gång använt 

narkotika, fördelat efter kommun. Om en, två eller tre elever svarat att de använt narkotika 

kan den faktiska procentandelen vara lägre (Munkfors, Storfors och Filipstad). Ung i 

Värmland, 2011.

Figuren visar att skillnaderna är stora mellan kommunerna i Värmland även när det 
gäller narkotikaanvändning. Den lägsta andelen ungdomar som någon gång använt 
narkotika fanns 2011 i Hagfors kommun. Den högsta andelen ungdomar som 
någon gång använt narkotika fanns i Grums kommun.

SAMMANFATTNING
Alkohol och narkotika
Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Värmland var 2011 den lägsta någonsin 
sedan Ung i Värmland undersökningen startade 1988. Detta återspeglas både i 
att andelen icke-konsumeter av alkohol var högre och i att andelen regelbundna 
alkoholkonsumenter var lägre. Efter 1998 har alkoholkonsumtionen minskat vid 
varje undersökningsår. Till skillnad från 1988 var alkoholkonsumtion 2011 högre 
bland flickor än bland pojkar. Användning av narkotika visar också en nedåtgående 
trend. Andelen som använt narkotika var 2011 den lägsta sedan 1998 då frågor om 
narkotika började ställas i Ung i Värmland undersökningen.

CURT HAGQUIST
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Studieinriktning och drogvanor
Det är mycket stora skillnader i alkoholvanor sett utifrån ungdomars studieinrikt-
ning. Bland pojkar och flickor är andelen som regelbundet intensivkonsumerar 
alkohol dubbelt så stor bland elever som sökt till icke-teoretiska gymnasieprogram 
som bland elever som sökt till teoretiska program. Liknande, fast mindre, skillnader 
framträder också för användning av narkotika.

Jämförelse mellan Värmland och riket
Intensivkonsumtionen av alkohol har minskat i betydligt större utsträckning i 
Värmland än i riket som helhet sedan 2002 och låg 2011 på samma nivå som i riket 
som helhet. Trenden för användning av narkotika har i huvudsak varit densamma i 
Värmland som i riket som helhet. 

Resultaten för 2014 från CAN:s nationella undersökning visar en fortsatt 
nedgång av alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs nio (7, 8). Andelarna 
pojkar (43 %) och flickor ( 50 %) som druckit alkohol under de senaste 12 måna-
derna är de lägsta sedan undersökningarna startade 1971. Narkotikaanvändningen 
har dock ökat. Andelen pojkar i årskurs 9 som någon använt narkotika var 7 % 2013 
och 9 % 2014. Motsvarande siffror för flickor i årskurs 9 var 6 % respektive 7 %. 

Psykosomatiska besvär
Den självrapporterade psykiska hälsan har som helhet försämrats under perioden 
1988–2011. Andelen elever som uppger sig ha haft psykosomatiska besvär som 
huvudvärk och magbesvär är väsentligt högre 2011 än 1988. Samtidigt indikerade 
redan resultaten år 2008 att den tidigare stadiga ökningen av psykosomatiska besvär 
planat ut, och 2011 års resultat visar som helhet en minskning av andelen elever 
med psykosomatiska besvär. Trendmönstren för pojkar och flickor är delvis olika. 
Psykosomatiska besvär har ökat mer bland flickor än bland pojkar. Ökningen bland 
pojkar sammanföll med den ekonomiska krisen under 1990-talet, medan största 
ökningarna bland flickor skedde senare (9). 

Studieinriktning och psykosomatiska besvär
Tidstrenden ser också olika ut utifrån ungdomarnas studieinriktning. Fram till 2005 
ökade den psykosomatiska ohälsan mest bland flickor med icke-teoretisk studie-
inriktning. Samtidigt är det också i denna grupp som den psykosomatiska ohälsan 
minskat mest sedan 2005.

Jämförelse mellan Värmland och riket
Trender liknande de i Ung i Värmland undersökningen framkommer i den euro-
peiska WHO-studien Skolbarns hälsovanor (10). Undersökningen har i Sverige 
genomförts vart fjärde år sedan 1985, i årskurserna 5, 7 och 9. I den äldsta ung-
domsgruppen har den psykiska ohälsan ökat väsentligt framförallt bland flickor. 
Efter en utplaning vid 2009/10 noterades en kraftig ökning vid det senaste under-

DROGVANOR OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR I VÄRMLAND 1988 – 2011
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sökningstillfället 2014, både i årskurs 7 och 9 och såväl bland pojkar som bland 
flickor (11). För årskurs 5 är trenderna i WHO-studien mindre entydiga och endast 
små förändringar har ägt rum över tid.

Även resultaten från Statistiska centralbyråns levnadsnivåundersökningar (ULF) 
indikerar att psykisk ohälsa ökat under de senaste decennierna bland ungdomar i 
åldern 16-24 år. Resultaten från 2012 indikerar en nedgång i besvär i åldersgruppen 
16-24 år, framförallt bland kvinnor. Den redovisade nivån för 2012 i denna grupp 
är den lägsta sedan slutet av 1990-talet (12).

Den bild av försämrad psykisk hälsa över tid bland 15-16 åringar som förmedlas 
av Ung i Värmland undersökningen och av Skolbarns hälsovanor överensstämmer 
i huvudsak med slutsatserna från Kungl. Vetenskapsakademiens State of the Scien-
ce-konferens om trender i april 2010: ”Panelens bedömning är att det har skett en 
ökning av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar, till exempel nedstämdhet 
och oro, från mitten av 1980-talet till mitten av 2000-talet.” (13).

Den kommande datainsamlingen 2015 i Ung i Värmland får utvisa om den 
psykiska ohälsan åter ökar bland ungdomar i Värmland såsom nu skett på nationell 
nivå, och om de tidigare trendmönstren för ungdomars alkohol- och narkotikava-
nor består.
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BAKGRUND
Synen på sexualitet i samhället är viktig för att kunna främja hälsa och förebygga 
ohälsa relaterad till Sexuell, Reproduktiv hälsa och Rättigheter – SRHR. Sverige 
har sedan 2006 en strategi för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter (1). I denna definieras sexuell hälsa, sexuella rättigheter, reproduktiv hälsa och 
reproduktiva rättigheter på följande sätt utifrån internationella överenskommelser:
• Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning 

och hälsovård.
• Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin 

egen kropp och sexualitet.
• Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och 
inte bara frånvaro av sjukdom.

• Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma 
antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

En del i SRHR arbetet är det förebyggande arbete mot hiv och sexuellt överförbara 
sjukdomar (STI) som i Sverige ska ske på bred front i samhället. Arbetet utgår från 
en nationell strategi (2) där Smittskyddsinstitutet har haft uppdraget att samordna 
och följa upp de breda förebyggande insatser mot hiv och STI som sker nationellt, 
regionalt och lokalt. Från och med 2014-01-01 ligger uppdraget inom Folkhäl-
somyndigheten. Hälso- och sjukvården, skolan och olika delar av utbildningsyste-
met, ideella organisationer och flera myndigheter är nyckelaktörer i förebyggande 
och stödjande STI arbete. Medborgarnas kunskap om hiv och andra STI bör öka 
och konsekvenser av att ha oskyddat sex måste uppmärksammas. Aktörerna ska 
även verka för ökad kondomanvändning och ökad tillgänglighet av kondomer och 

KLAMYDIA ÄR DEN vanligaste sexuellt 

överförbara sjukdomen (STI) som lyder under 

smittskyddslagen och kan ses som en markör 

för ökat risktagande vilket kan leda till andra 

STI som exempelvis gonorré och som är 

svårare att behandla på grund av utvecklingen 

med antibiotikaresistens.

FÖREKOMST AV KLAMYDIA är högre 

bland kvinnor jämfört med män samtidigt 

som det antas att det finns ett högre mörkertal 

bland män jämfört med kvinnor.

EN MINDRE GRUPP ungdomar står för de 

flesta STI. Dessa ungdomar verkar också vara 

mer benägna att utsätta sig för andra typer av 

risker.

I VÄRMLAND BEDRIVS ett förebyggande 

arbete mot STI som grundar sig i en bred 

samverkan mellan kommuner, landstinget och 

frivilligorganisationer. Flera nätverk har byggts 

upp som stöd för arbetet.
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för att ge förutsättningar att främja den sexuella hälsan. Arbetet är ofta integrerat 
med arbete för sexuell hälsa och inom området sexualitet och samlevnad i stort, 
exempelvis i skolan.

SEXUELLT ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR - STI
Begreppet STI innefattar klamydia, gonorré, syfilis, hepatit, hiv, herpes och kon-
dylom. Klamydia, gonorré, syfilis, hepatit och hiv lyder under smittskyddslagen. 
Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen i statistik av dessa sjukdomar både när 
det gäller på län och nationell nivå. Statistiken följs i åldersgrupperna ≤ 14 år, 
15-19 år när det gäller barn och unga varför detta görs även i detta kapitel. Smitt-
skydd Värmland följer statistik på läns och kommunnivå. Statistik på kommunnivå 
redovisas inte i detta kapitel eftersom den visar var provet är taget och inte var 
personen bor. Kondylom och herpes lyder inte under smittskyddslagen och kan 
därför inte följas på samma sätt.

Klamydia är vanligast av de sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. 
Sedan 1997 har antalet klamydiafall ökat i Sverige. Den största ökningen har skett 
bland ungdomar i åldern 15 till 24 år. Samma tendens ses inom hela EU-området. 
I Värmland ligger incidensen på samma nivå som riksgenomsnittet.  

Figur 1. Antal fall av klamydia i Värmland över tid. Källa: Smittskydd Värmland 2014

Förekomst av klamydia är högre bland kvinnor jämfört med män. Detta gäller både 
i riket och för Värmland. De flesta klamydiafallen bland män i Värmland upptäcks 
via kontaktspårning och det antas att det finns ett högre mörkertal bland män 
jämfört med kvinnor. Förekomsten är högst i åldersgruppen 20-24 för både män 
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och kvinnor. Man ser en generell minskning i åldersgruppen 15-19 år under år 2013 
i Värmland. Från år 2009 har skolorna i länet arbetat aktivt med STI-prevention.

Figur 2. Antal fall Klamydia i Värmland år 2013 fördelade på ålder och kön. Källa: 

Smittskydd Värmland 2014

Gonorré var under 1970-talet en vanlig STI som efter massiva informationskam-
panjer sjönk till en låg nivå. Sen början av 2000-talet har dock antalet diagnos-
tiserade fall av gonorré i Sverige stadigt ökat år från år. Diagnosen är vanligare 
bland män beroende på smittspridning mellan män som har sex med män. Sedan 
2005 finns en tendens till en ökning bland yngre personer och kvinnor. De flesta 
har smittats via utlandskontakter. Incidensen är högst i storstäderna, men samma 
tendens ses i Värmland. Bakterierna är ofta motståndskraftiga mot flera antibiotika-
sorter vilket innebär svårigheter med behandling.

Hiv, idag lever cirka 6 200 personer med känd hiv diagnos och kontakt med 
infektionssjukvården i Sverige. Av dem är ca 90 personer bosatta i Värmland. Hiv 
är i Värmland till största delen en smitta bland heterosexuella med smitta från 
annat land. Åldersfördelningen är mellan 13 - >70. De år när antalet nya hiv fall är 
högre görs kopplingen till invandring. Behandling med bromsmediciner finns men 
innebär livslång behandling med läkemedel. Idag finns inget botemedel.

Syfilis var tidigare en vanligt förekommande sexuellt överförd infektion i 
Sverige, men under senare delen av 1900-talet minskade incidensen och i slutet av 
1990-talet rapporterades färre än 50 fall om året. Syfilisfallen har dock ökat under 
2000-talet och årligen rapporteras nu omkring 200 fall i Sverige, en trend som är 
gemensam med många andra länder i Europa. I Värmland är syfilis en smitta som 
främst är kopplad till migranter och ligger på en mycket låg nivå.
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Denna bild av utbredningen av STI i Värmland är grund till att diskussionen 
när det gäller ungdomar främst handlar om klamydia. Klamydia är en markör på 
ökat risktagande som kan leda till andra STI som ex gonorré och som är svårare att 
behandla på grund av utvecklingen med antibiotikaresistens. Därför är det viktigt 
att öka medvetenheten om risker för samtliga STI vid oskyddat sex och att risken 
är större vid oskyddat sex utomlands. 

VILKA UNGDOMAR UTSÄTTER SIG FÖR RISKER ATT FÅ STI?
Flera studier visar att det är en mindre grupp ungdomar som står för de flesta STI 
(3, 4). Dessa ungdomar verkar också vara mer benägna att utsätta sig för risker av 
olika slag. Det positiva är att dessa ungdomar beskriver att de redan har en kontakt 
med elevhälsa eller ungdomsmottagning och därför kan nås på dessa arenor för att 
förebygga STI. Samband som noterats är mellan olika risktagande som alkohol, 
personer som köper och säljer sex och risker i samband med utladsresor.  En 
tendens är att ungdomar bedömer risken att smittas för klamydia som mindre från 
år till år. Ungdomar är överlag mer oroade för en graviditet än för att drabbas av 
sexuellt överförda infektioner (3, 4). 

I den nationella handlingsplanen identifieras största riskgrupperna för STI till 
utlandsresenärer, invandrade, intravenösa missbrukare, personer som köper och 
säljer sex. Dessa riskgrupper återfinns i alla åldrar och även i ungdomsgrupper. Det 
är viktigt att det förebyggande arbetet utformas utifrån specifika behov och resurser 
såsom kön, ålder, kulturell bakgrund samt sexuell erfarenhet och sexuell läggning. 
Vissa unga är mer utsatta för risk än andra. Det kan gälla ungdomar som är socialt 
utsatta, saknar förtroendefulla vuxna att kommunicera med, presterar dåligt i 
skolan och saknar möjlighet för socialt engagemang (5, 6).

I Värmland har arbetet med nationella handlingsplanen utmynnat i att risksitua-
tioner identifierats 
• I samband med studentresor med intag av större alkoholmängder, grupptryck 

och beteenden som är annorlunda jämfört med när man är på hemmaplan. 
• Ensamkommande flyktingbarn en grupp som är mer riskutsatta eftersom de 

inte självklart får den kunskap inom området sex- och samlevnad som ungdo-
mar uppväxta i Sverige har fått. 

• Gruppen ungdomar som köper och säljer sex. Det kan handla om att byta 
sex mot att få ömhet eller tak över huvudet, att byta till sig tjänster eller att 
förstärka ekonomin under studieperioden. 

ANNA-CARIN JOHANSSON
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HIV/STI PREVENTIVT ARBETE RIKTAT TILL UNGDOMAR I 
VÄRMLAND
Det preventiva hiv/STI-arbetet i Värmland är grundat i samverkan mellan kommu-
ner, landsting och frivilligorganisationer. Under de senaste åren har flera nätverk 
byggts upp för att möjliggöra samverkan på bred front.

Attityder, normer och värderingar har betydelse för olika beteenden. Normer 
kan vara olika i olika grupperingar. Ofta saknas en medvetenhet kring vilka normer 
som förekommer. Att synliggöra dessa och tillsammans reflektera över hur det ser 
ut, hur det ska se ut och vad som kan göras är ett sätt att jobba preventivt för att 
minska hiv/STI. I Värmland strävas efter ett normkritiskt förhållningssätt i allt hiv/
STI preventivt arbete. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, 
och förändra, begränsande struk turer och normer, i stället för att försöka få enskil-
da individer att passa in i mallen.

Exempel på normer som förändrats över tid är att gruppen ungdomar och 
unga vuxna har fler partners och fler har erfarenhet av sex efter ”första kvällen”.  
Kopplingen mellan kärlek och sexualitet har förändrats. Det finns en ökad tole-
rans för tillfälliga sexuella förbildelser.  Ungdomsperioden är idag mer utsträckt 
och attityder, värderingar och förändrade sexuella beteenden har betydelse för hur 
den sexuella hälsan utvecklas. En större rörlighet och ökat resande utanför Sverige 
bland ungdomar som grupp utgör en ökad risk för smittspridning. Normerna som 
råder under studentresor ser annorlunda ut jämfört med de normer som finns i 
vardagen hemma. Internet spelar roll för ungdomars sexualitet och de normer som 
byggs upp. Dels har ungdomarna stor tillgänglighet till information om sexualitet, 
bilder med sexuellt innehåll men även pornografi. Dels skapar internet nya möj-
ligheter till kontakt. Mot bakgrund av detta har utbildningsinsatser genomförts 
kring unga, sex och internet, till personal som möter ungdomar i samverkan med 
brottsförebyggande centrum och aktörer i länet.

År 2011 kom en ny skollag med nya läroplaner och kursplaner som förtydligar 
kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Sex- och samlevnadsarbetet i skolan 
består av tre delar:
• Ämnesintegrering i de olika ämnena och lärarledda diskussioner.
• Vardagsarbete i skolan till exempel att arbeta mot kränkningar, hot och ryktes-

spridningar. 
• Enskilda lektioner eller dagar, där elever har möjlighet att diskutera olika fråge-

ställningar som hör till sex- och samlevnadsundervisningen. För att skolan ska 
kunna klara sitt uppdrag krävs ett samarbete med hälso- och sjukvården som 
kan ge uppdaterad fakta inom området. 

I Värmland har drygt 50 olika team på länets skolor byggts upp, som arbetar med 
sex- och samlevnadsundervisning. Till teamen har kopplats resurser från ungdoms-
mottagningarna. Teamen erbjuds inspirationsdagar som sen byggs på med kunskap 
kring olika teman utifrån teamens behov men också utifrån behov som identifie-

SEXUALITET OCH REPRODUKTIV HÄLSA
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rats genom olika underlag i form av statistik, rapporter mm. Metoden motiverande 
samtal (MI) och normkritisk pedagogik är grundstenar i arbetet.

Det ska vara enkelt att ta prover för STI. Utöver alla vårdcentraler och ung-
domsmottagningar kan man sedan något år tillbaka även ta klamydiatest som 
beställs via www.klamydia.se.  Ett provtagningskit beställs och kommer hem via 
posten. Provet skickas in och svaret hämtas ut med hjälp av en kod. Från 2013 
kontrolleras inlämnade klamydiaprover även för gonorré på mikrobiologiska labo-
ratoriet.
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MOBBNING SOM FENOMEN 
Ordet mobbning (från början mobbing men blev sedermera mobbning) introduce-
rades först i det svenska språket av läkaren Peter-Paul Heinemann (1). Han kom att 
använda mobbing för att beskriva ett plötsligt uppstående och lika hastigt avtagan-
de gruppvåld mot en avvikande individ. Heinemann skapade debatt och vände sig 
mot samhällets acceptans av ett sådant beteende och krävde att mobbningen skulle 
betraktas som ett oacceptabelt beteende och motarbetas på alla fronter. Detta var 
början till en nationell och internationell skol- och samhällsdiskussion om mobb-
ning (2). Ungefär samtidigt med Heinemann så började den svenska psykologen 
Dan Olweus (3) också att studera mobbningsfenomenet och blev sedermera en 
pionjär inom forskningsområdet. Olweus forskning bidrog till att öka befolkning-
ens medvetenhet om mobbning och belyste det som ett känslomässigt och viktigt 
ämne. Olweus (4) definition på mobbning är också den som är mest använd i 
världen. Den inkluderar tre kriterier som avser skilja mobbning från aggressivt 
beteende: i) mobbning är ett beteende som inkluderar avsiktliga, oönskade och 
negativa handlingar; ii) mobbning är ett beteendemönster som upprepar sig över 
en längre tid; och iii) mobbning innebär en obalans i makt och/eller styrka mellan 
den som utsätter och den som blir utsatt. 

Formerna för kränkningar och mobbning har förändrats i takt med den globala 
utveckling av teknologin och då i synnerhet internet. Internet är en integrerad del 
av ungdomars liv och det är endast ett fåtal som inte har tillgång till internet via 
mobiltelefoner och datorer hemma. Barn och ungdomar skapar och upprätthåller 
idag sociala relationer via informations- och kommunikationsmedel som bloggar, 
twitter, chatt och sociala nätverk. Trots att det finns många fördelar med denna nya 
form av kommunikation så finns det också samband mellan hög internetanvänd-
ning och kränkningar på nätet (5,6). Överlappet mellan vad vi kallar ’traditionell’ 
mobbning och nätmobbning är stort, dvs. ungdomar som är utsatta på nätet är 
ofta också utsatta i den fysiska världen (7).

ELEVER I ÅRSKURS 7-9 i Karlstads kommun 

rapporterar mobbning och kränkningar i 

ungefär lika stor omfattning som elever i övriga 

Sverige.

ANDELEN POJKAR I Karlstad som mobbar 

andra har sjunkit något sedan slutet på 1980-

talet medan andelen flickor som uppger att de 

har blivit mobbade har ökat något.

EN STÖRRE ANDEL flickor, jämfört med 

pojkar, i Karlstad, svarar att de har blivit 

utsatta för nätmobbning, men det är ingen 

skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller att 

nätmobba andra. 

DEN VANLIGASTE PLATSEN där elever 

blir mobbade eller kränkta är i korridorerna på 

deras skola.



152 BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

LINDA BECKMAN OCH LISA HELLSTRÖM

Från ett folkhälsoperspektiv är mobbning ett allvarligt problem som berör inte 
bara de som blir utsatta men också vänner och familj. Sambandet mellan mobb-
ning och psykisk ohälsa är väl dokumenterat. En stor mängd studier visar att de 
som blir utsatta rapporterar högre grad av psykisk ohälsa såsom inåtvända problem, 
t.ex. ensamhet, depression, oro och ångest (8) och de som mobbar andra uppvi-
sar högre grad av utåtriktade problem som aggressivitet, alkoholkonsumtion och 
rökning (9, 10). Att mobba andra kan ses som ytterligare ett utåtriktat problembe-
teende.

LAGAR, SKOLANS ROLL OCH MOBBNINGSPREVENTION 
Eftersom mobbning framförallt blev uppmärksammat i skolans värld blev det 
under 1980-talet – men särskilt under senare år – skolans uppgift att arbeta förebyg-
gande mot mobbning, något som också lyfts fram i läroplaner och lagtexter. Det 
finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering och trakasse-
rier i skolan; skollagen (kapitel 6) och diskrimineringslagen. År 2006 trädde Barn- 
och elevskyddslagen i kraft som innebär att skolor måste utreda och vidta åtgärder 
så snart de får kännedom om att ett barn eller en elev har blivit kränkt. Från och 
med 2009 behandlas kränkande behandling i skollagen och diskriminering i diskri-
mineringslagen (11). Skolan är även ansvarig att utreda händelser som skett mellan 
elever utanför skoltid om de har anknytning till skolans verksamhet. Det betyder 
vidare att skolan har ansvar att utreda situationer som t.ex. händer på nätet, på 
helgen eller fritiden om de inkluderar elever från samma skola. I den nya skolla-
gen, 2010:800, (12) som började tillämpas 1 juli 2011 har personalens skyldigheter 
förtydligats om att de måste informera rektorn så snart de får kännedom om att en 
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 

Under 1980-talet var Sverige och Norge pionjärer i arbetet med mobbningspre-
vention i skolor. Under 1990-talet utformades flera olika program som syftade till 
att få bort mobbning från skolorna och idag arbetar de flesta skolor med nolltole-
rans mot mobbning. Effektiviteten av sådana program har dock ifrågasatts. För att 
undersöka detta genomförde Ttofi och Farrington (13) en meta-analys baserat på 
44 skolbaserade program för att studera olika komponenters effekt på mobbning. 
Resultatet visade att de flesta program faktiskt hade effekt och minskade andelen 
elever som mobbade andra med 20–23 procent och andelen som blev utsatta av 
mobbning med 17–20 procent. 

SOCIODEMOGRAFISKA SKILLNADER
I mobbningslitteraturen har det under åren framhållits att pojkar är mer involve-
rade i mobbning än vad flickor är, både vad det gäller att mobba andra men också 
att vara utsatta för mobbning (4, 14). Flickors mobbningsbeteende verkar dock vara 
mer indirekt, relationsbaserat och psykiskt i sin natur (t.ex. att utestänga någon 
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eller att sprida rykten om någon) och således svårare att upptäcka medan pojkar 
är mer involverade i direkt fysisk mobbning (15,16). I fråga om nätmobbning är 
skillnaderna mellan pojkar och flickor inte helt tydliga.

Traditionella former av mobbning har visat sig vara åldersrelaterade (17) där 
fysisk utsatthet för mobbning sjunker med stigande ålder (18), men att psykisk 
utsatthet för mobbning ökar mellan 11 och 15 års ålder (19, 20). Även nätmobb-
ningen tenderar att öka med åldern (21). Vad gäller nätmobbning kan det dock 
handla om att tillgången till mobil och dator ökar med stigande ålder samt att det 
kan krävas mer verbal och måhända teknisk kompetens, jämfört med att utsätta 
andra traditionellt.   

Barn och ungdomar som bor i hem med ensamstående föräldrar har en ökad 
risk för att utsätta andra för, eller bli utsatta för, mobbning (22, 23). Det behöver 
dock inte betyda att det är den ensamma föräldern eller skilsmässan i sig som 
orsakar problemet utan det kan vara andra faktorer som hushållsekonomi, uppfost-
ringsmetod eller föräldrarnas egna psykiska hälsa som gör att de inte har tid eller 
förutsättningar att engagera sig i barnets skolgång (24). 

UNDERSÖKNINGEN SKOLAN FÖREBYGGER
Under drygt tre år (2009-2012) bedrev Karlstads kommun och Karlstads universitet 
ett gemensamt projekt med syfte att främja den psykiska hälsan bland skolelever. 
Karlstad ingick som en av sex kommuner i en 50-miljoners satsning från regeringen 
med syfte att stärka lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete. Elevunder-
sökningar genomfördes 2009 och 2010 i årskurs 7-9 bland alla högstadieskolor i 
Karlstads kommun. I undersökningen 2009 deltog sammanlagt 1760 elever. Det 
totala bortfallet utgjorde drygt 18 procent. I undersökningen 2010 deltog samman-
lagt 1981 elever. Bortfallet 2010 utgjorde 10 procent. Då resultaten var överstäm-
mande för de två undersökningsåren har vi i resultatredovisningen valt att endast 
redovisa resultaten från undersökningen år 2010. På frågorna om mobbning och 
kränkningar har vi också valt att slå samman svarsalternativen ”någon enstaka 
gång”, ”två till tre gånger i månaden”, ”ungefär en gång i veckan” och ”flera gånger 
i veckan”.

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN SKOLAN 
FÖREBYGGER 2010
Figur 1 visar att andelen elever som svarat att de blivit mobbade någon enstaka 
gång eller oftare är något större för flickor jämfört med pojkar både vad det gäller 
traditionella former av mobbning och nätmobbning. Fler pojkar än flickor uppger 
att de har mobbat andra med traditionella medel medan en lika stor andel flickor 
som pojkar uppger att de har nätmobbat andra. Resultaten visade också att en 
något större andel elever i årskurs 7 uppger att de blivit traditionellt utsatta för 
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mobbning medan andelen elever som uppger att de nätmobbat andra är störst i 
årskurs 8. 

Figur 1. Andel elever som uppger att de blivit utsatta för traditionell mobbning eller 

nätmobbning samt om de mobbat eller nätmobbat någon annan elev någon enstaka gång 

eller oftare de senaste månaderna, fördelat på kön.

Figur 2. Andel elever som uppger vilken typ av nätmobbning de blivit utsatta för bland 

dem som uppgett att de blivit nätmobbade någon enstaka gång eller oftare, fördelat på kön. 

Eleverna hade möjlighet att svara på flera alternativ. 

LINDA BECKMAN OCH LISA HELLSTRÖM
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Figur 2 visar att bland de elever som uppger att de blivit nätmobbade är det 
vanligast att flickor blir nätmobbade via SMS. Bland pojkar är det vanligast att 
bli nätmobbad via SMS eller webbsidor. Minst vanligt är det att bli nätmobbad 
via e-post vilket gäller för både flickor och pojkar. Resultaten visar också att bland 
elever i årskurs 7 och 8 är det vanligast att bli nätmobbad via SMS medan det i 
årskurs 9 är störst andel som uppger att de blivit nätmobbade via webbsidor på 
internet. I formuläret som användes i undersökningen fanns ingen fråga om speci-
fika sociala medier, t.ex. inga frågor om de blivit utsatta eller utsätter via Instagram 
eller facebook. Möjligen kan mobbning via facebook och Instagram finnas under 
stapeln ”webbsidor”.

Platser där mobbning sker

Figur 3. Andel flickor och pojkar som uppgett var mobbningen har skett bland elever som 

uppgett att de blivit utsatta för traditionella former av mobbning någon enstaka gång eller 

oftare. Eleverna hade möjlighet att svara på flera alternativ.

Figur 3 visar att bland de elever som blivit utsatta för traditionella former av mobb-
ning är det vanligast att bli utsatt i korridorerna, tätt följt av klassrummet. Bland 
pojkar är det också en stor andel som uppger att de blivit mobbade på skolgården. 
Resultaten visar att fördelningen bland yngre och äldre elever inte skiljer sig nämn-
värt åt. Den största skillnaden är mobbning i klassrummet samt i samband med att 
ta sig till eller från skolan där en större andel elever i årskurs 8 och 9 uppger att de 
blivit utsatta jämfört med elever i årskurs 7. 

Kränkningar
I undersökningen ställdes, förutom frågor om mobbning, också frågor om ungdo-
marna hade blivit utsatta för olika typer av kränkningar. I dessa frågor utelämnades 
ordet mobbning. 

MOBBNING BLAND HÖGSTADIELEVER
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Figur 4. Andel av alla flickor och pojkar som uppgett att de blivit utsatta för olika typer av 

kränkningar någon enstaka gång eller oftare.

Figur 4 visar att det är vanligast att bli hånad och retad och minst vanligast att bli 
hotad eller tvingad att göra saker man inte ville göra. Andelen som uppger att de 
blivit utsatta för olika typer av kränkningar är generellt större för flickor, förutom 
att bli slagen eller hotad där andelen som uppger att de blivit utsatta är något större 
bland pojkar. Resultaten visade inte på några variationer med avseende på årskurs. 

Hur länge mobbningen har pågått
Eleverna fick svara på hur länge mobbningen har pågått. Då frågan i formuläret 
ställdes i samband med frågan om traditionell mobbning redovisas endast resultat 
för de som uppgett att de blivit traditionellt mobbade någon enstaka gång eller 
oftare de senaste månaderna, fördelat på kön och årskurs. Resultaten visade att det 
i genomsnitt var vanligast att ha blivit utsatt ”1-2 veckor” (35%), följt av ”flera år” 
(18%),”en månad”(18%), ”ca ett år” (10%) och ”ca ett halvt år” (9%). 

Vilka är det som mobbar?
Av de som blivit utsatta för traditionella former av mobbning någon enstaka gång 
eller oftare de senaste månaderna så visade resultaten att det var vanligast att den 
som blev mobbad blev utsatt av någon/några ”i samma klass”, följt av ”någon i 
annan klass men samma årskurs”, ”någon i högre årskurs” och sist ”någon i en 
lägre årskurs”. Resultaten visade också att det vanligaste är att flickor blir mobbade 
av flickor och pojkar av pojkar. I årskurs 7 och 8 är det vanligast att bli mobbad 
av flera pojkar, medan det i årskurs 9 är vanligast att bli mobbad av flera flickor. 
Då frågan i formuläret ställdes i samband med frågan om traditionell mobbning 
redovisas endast resultat för de som uppgett traditionell mobbning. 

LINDA BECKMAN OCH LISA HELLSTRÖM

Hånad,
förlöjligad, kallad 

öknamn

Utstestängd
andra elever har

stuntat i mig

Slagen, sparkad
knuffad eller 
innestängd

Utsatt för  
lögner eller 

falska rykten

Fråntagen 
pengar, fått 

saker förstörda

Hotad, tvingad 
att göra saker 
som jag inte  

ville göra



157BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

Mobbning över tid
Nedan visas davta från undersökningen Ung i Värmland som genomförts vart 
tredje år bland Värmlands niondeklassare från år 1988-2011 (25) (figur 8a och 8b). 

Figur 8a. Andel värmländska pojkar respektive flickor i årskurs 9 som uppger att de vid 

upprepade tillfällen blivit retade, utfrysta, slagna eller på annat sätt mobbade av elever vid 

sin skola, redovisat efter undersökningsår.

Figur 8b. Andel värmländska pojkar respektive flickor i årskurs 9 som uppger att de själva har 

varit med om att mobba någon elev vid sin skola, redovisat efter undersökningsår.

MOBBNING BLAND HÖGSTADIELEVER

%

%
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Andelen pojkar och flickor som uppger att de vid upprepade tillfällen mobbats 
i skolan ökade för varje år från lägsta noteringen 1998 till 2008. Andelen som 
mobbats upprepade gånger bland pojkar är 2011 densamma som 1988, medan den 
bland flickor är högre 2011 än 1988. Andelen pojkar och flickor som uppger att de 
varit med om att mobba någon elev vid sin skola har inte förändrats mycket över 
tid fram till 2008, varefter det skedde en kraftig minskning till 2011. Bland flickor 
har det skett en mindre minskning sedan toppåret 2005. Under hela tidsperioden 
är andelen som uppger att de själva varit med om att mobba någon elev vid sin 
egen skola mellan två och tre gånger så stor bland pojkar som bland flickor. 

AVSLUTANDE REFLEKTION
Resultaten visar att omfattningen av mobbning bland skolelever i Karlstads 
kommun är ungefär lika stor som bland andra skolelever i Sverige (26, 27). Mönst-
ret vad det gäller mobbningens förekomst i Värmland över tid är inte entydigt. 
Andelen pojkar som mobbar andra har sjunkit något sedan slutet på 1980-talet 
medan andelen flickor som uppger att de har blivit mobbade har ökat något. Karl-
stads kommun har sedan 2006 genomfört omfattade utbildningsinsatser riktade till 
lärare i skolan med syfte att öka arbetsro, välmående och sociala relationer bland 
elever. Även om vi kan hoppas att dessa insatser har lett till en större ansträngning 
och ökad medvetenhet på skolorna kan vi inte dra några slutsatser om eller hur 
detta arbete har påverkat skolornas arbete med mobbning. 

Vi ser också att flickorna i något högre grad än pojkarna i Karlstads kommun 
är involverade i nätmobbning där de vanligaste metoderna uppges vara text-med-
delanden (SMS) via mobiltelefonen. En intressant aspekt, som tyvärr inte fanns 
med i detta formulär, hade varit att ha haft mer specifika frågor om mobbning 
via sociala nätverkssidor. Den senaste tiden har media uppmärksammat fall där 
barn och ungdomar har kränkts på nätet via sociala nätverkssidor som Instagram 
och Facebook (28, 29). I båda fallen har flickor spelat huvudrollerna. Pojkar har 
traditionellt sett använt fysiska och verbala metoder för att mobba medan flickor 
har använt sig av indirekta typer av mobbning och beteenden som angriper sociala 
relationer (15,16). I dag ser vi att flickor ägnar mer tid åt kommunikation på nätet 
som att chatta, blogga och lägga upp bilder på sig själva medan pojkar spelar mer 
spel och tittar på filmklipp. Detta bidrar till att flickor är mer exponerade för risken 
att bli utsatta för kränkningar och mobbning på nätet jämfört med pojkar. Därut-
över kan flickors benägenhet för indirekta mobbningsmetoder också spegla detta.. 
Den stora andel elever som uppgav att mobbning sker i klassrummet skulle kunna 
vara en följd av nätmobbningens utveckling, om eleverna har tillåtelse att ha mo-
biltelefonerna påslagna. 

Mobbning innebär, per definition, negativa handlingar under en längre tid. 
Ändå är det störst andel elever som uppger att mobbningen har pågått i 1-2 veckor. 
Vidare är andelen elever som blir utsatta för någon form av kränkningar i skolan 

LINDA BECKMAN OCH LISA HELLSTRÖM
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i vissa fall mer än dubbelt så stor som andelen elever som uppger att de blivit 
mobbade. Sannolikt är det mycket skam involverat i att erkänna sig själv som 
mobbad vilket kan betyda stora mörkertal för självrapported mobbning. Det kan 
också vara så att den rådande definitionen på mobbning inte på ett rättvist sätt 
beskriver mobbning bland dagens ungdomar utan utelämnar en stor grupp elever 
som riskerar att fara illa. Mer kunskap om mobbningens uttryck och dess konse-
kvenser kan hjälpa till att förbättra och utveckla skolans förebyggande insatser mot 
kränkningar och mobbning.
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BAKGRUND
Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem. Världshälsoorganisationen (1) 
uppskattar att 25-50 procent av världens barn utsätts för fysisk misshandel någon 
gång under sitt liv och att 20 procent av alla kvinnor och 5-10 procent av alla män 
utsatts för någon form av sexuella övergrepp. Många barn utsätts för emotionell 
misshandel, försummelse och vanvård, men omfattningen av detta problem är 
okänt. I vissa länder utgör försummelse den största andelen rapporterade fall av 
barnmisshandel.

Det finns ingen universell definition av barnmisshandel. Världshälsoorganisatio-
nens definition från 1999 används ofta internationellt: ”Misshandel eller skadlig be-
handling av barn utgörs av alla former av fysisk och/eller känslomässig misshandel, sexuella 
övergrepp, försummelse eller försumlig behandling, kommersiellt eller annat utnyttjande, som 
leder till faktisk eller potentiell skada på barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet 
inom ramen för en relation av ansvarighet, förtroende eller makt” (2).

I Sverige används ofta Kommitteen mot barnmisshandels definition: ”Barn-
misshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” (3). 
Kommitteen mot barnmisshandel inkluderar också att bevittna våld mellan föräld-
rarna i definitionen, då det kan ses som psykiskt våld.

Hittills har 43 länder i världen totalförbjudit aga. Sverige var först i världen 
att införa förbud mot aga 1979 och som följd av förbudet minskade kroppsliga 
bestraffningar kraftigt fram till början av 2000-talet. Utifrån de tre nationella kart-
läggningar (elevundersökningar) av barnmisshandel som genomförts under 2000-
talet har det dock inte skett någon fortsatt minskning. Mildare former av fysisk 
misshandel verkar ligga relativt stabilt mellan 13-18 procent. I elevundersökningen 
i den nationella kartläggningen av barnmisshandel 2011 rapporterade 18 procent 
av skolelever i årskurs 9 i Sverige att de någon gång blivit slagna av sina föräldrar. 
Nästintill en tredjedel av dem har blivit allvarligt misshandlade; utsatta för kraf-
tiga slag, sparkar, skållning, struptag eller blivit slagen med tillhygge vilket är en 

BARNMISSHANDEL HAR NEGATIVA 

effekter på barns utveckling och psykiska hälsa.

RISKFAKTORER för barnmisshandel 

är våld mellan vuxna i familjen, svaga 
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sjukdom/funktionsnedsättning hos barnet, 

invandrarbakgrund, ensamstående förälder  

och alkoholmissbruk. 
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skiljer sig inte avsevärt i jämförelse med riket.
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vad gäller hälsoproblem på både kort och lång 
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ökning från 2006. Totalt tre procent har blivit slagna många gånger. Sju procent 
av eleverna angav att de bevittnat våld mellan föräldrarna vid minst ett tillfälle (4). 
Dessutom rapporterade många elever att de utsatts för flera typer av misshandel 
i sin hemmiljö. Tio procent rapporterade att de utsatts för två eller fler typer av 
misshandel. Bland de som upplevde att föräldrarna inte brydde sig om dem (emo-
tionell försummelse) hade 74 procent utsatts för tre eller fler typer av misshandel. 
Det fanns en stark koppling mellan våldets allvarlighetsgrad (oavsett om det gällde 
fysisk eller psykisk misshandel) och att man utsatts för flera typer av misshandel. 
Detsamma gällde för upprepat våld. Bland de elever som rapporterat att de flera 
gånger bevittnat våld mellan föräldrarna hade 92 procent utsatts för två eller fler 
typer av misshandel.

De stora riskfaktorerna för barnmisshandel är våld mellan vuxna i familjen, 
svaga socio-ekonomiska förutsättningar, kronisk sjukdom/funktionsnedsättning hos 
barnet, ensamstående förälder och alkoholmissbruk. Den största riskfaktorn för att 
utsättas för fysisk misshandel är när det förekommer våld i hemmet mellan vuxna. 
Nästintill 70 procent av de barn som rapporterat att de bevittnat våld mellan för-
äldrarna har själva blivit slagna.

EFFEKTER PÅ UTVECKLING OCH PSYKISK HÄLSA NÄR 
BARN FAR ILLA
Det finns idag en samstämmig internationell forskning som visar att barn som far 
illa på olika sätt löper mycket hög risk att få en avvikande utveckling, särskilt störd 
emotionell regleringsförmåga, uppmärksamhetsstörningar och beteendestörningar 
(5). Barn som utsatts för misshandel, nyckfull behandling och försummelse får ofta 
en dålig skoltid och löper högre risk för kriminalitet och missbruk. Olika former 
av omsorgssvikt innebär att samspelet mellan barn och omsorgsperson utgör en 
riskfaktor och en hög andel av barn som far illa har en otrygg anknytning. Samti-
digt ökar risken för att barnet ska utsättas för upprepade övergrepp mycket kraftigt 
om en förälder eller nära anhörig är den som utsätter barnet för övervåld. Framför 
allt tycks det finnas ett samband mellan att barn far illa och att de utvecklar ett så 
kallat desorganiserat anknytningsmönster och det är desorganiserad anknytning som 
har starkast samband med framtida beteendestörningar och psykisk ohälsa (6).

Barn som far illa löper risk att utveckla svårigheter med reglering av både emo-
tioner och kroppsliga tillstånd, och denna svårighet ses som bakgrunden till en rad 
olika symtomuttryck (7). Svårigheterna att reglera sig själv leder även till sömnstör-
ningar, svårigheter med maten och en allmän oförmåga till att etablera inre struktur 
och regelbundenhet. När man har svårigheter att reglera starka känslor som ilska 
och förtvivlan innebär det dels att man i ökad grad agerar med utgångspunkt i 
känslan, dels att man har svårare att lugna ner sig igen. Det innebär både en ökad 
risk för olika utagerande beteenden (till exempel att använda våld mot andra eller 



165BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

BARNMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT

att skada sig själv), och en risk för att fastna i starka känslor, till exempel depression 
(8). 

Barn som utsatts för misshandel och övergrepp får ofta svårigheter med färdig-
heter som påverkar deras möjligheter att klara skolarbete och inlärning, till exempel 
sänkt kognitiv förmåga och bristande uppmärksamhet. Svårigheter att klara skolan 
och att många lämnar skolan i förtid är väldokumenterade problem (8) och svenska 
studier har visat att få barn som placeras i familjehem klarar att genomföra gym-
nasiestudier eller att studera vidare. Barn som har utsatts för våld och övergrepp i 
barndomen visar även brister när det gäller förmåga till problemlösning, uppmärk-
samhet, abstrakt tänkande och exekutiva funktioner. Cook med flera (2005) beskri-
ver att nedsättningarna i kognitiva och exekutiva förmågor visats i en rad studier 
av barn som farit illa och inte kan förklaras av andra omständigheter. Till skillnad 
från barn som utsatts för fysisk misshandel, som i större utsträckning är aggressiva, 
bråkiga och trotsiga, har försummade barn en tendens att utveckla internalisera-
de symtom, vilket gör att de inte heller uppmärksammas på samma sätt i skolan 
(9). Sambandet mellan att barn far illa i tidig barndom och att de utvecklar olika 
former av anti-socialt och aggressivt beteende är också starkt (10).

Små barn som utsätts för upprepade skrämmande erfarenheter utan att få skydd 
och omsorg riskerar att få en avvikande utveckling av hjärnan så att kapaciteten för 
att modulera affekter och stress varaktigt blir sämre än vad deras genetiska potential 
innebar. Höga stressnivåer i den späda barndomen kan förändra neurotransmittor-
systemen som reglerar nivåerna av noradrenalin, serotonin och dopamin vilket kan 
påverka aggressiv benägenhet i vuxen ålder. Forskningen är relativt samstämmig om 
att vissa delar av hjärnan inte utvecklas till sin fulla volym om barn utsätts för svår 
omsorgssvikt de första åren av livet, och att detta kan påverka olika funktioner som 
minne, uppmärksamhet och språkutveckling negativt (11). Man har även konstate-
rat att barn som far illa löper hög risk att få en avvikande hälsoutveckling generellt, 
med högre nivåer av såväl hjärt-kärlsjukdomar, cancer, astma med flera allvarliga 
sjukdomar och med betydligt kortare livslängd än genomsnittet av befolkningen. 
Den högre benägenheten att hamna i missbruk och att omkomma i olyckor eller 
av självmord leder även till att barn som farit illa under sin uppväxt har en förvän-
tat kortare livslängd (7).

SJÄLVRAPPORTERAD BARNMISSHANDEL AV ELEVER I 
ÅRSKURS 9 I VÄRMLAND OCH SVERIGE
I den nationella kartläggningen av barnmisshandel som genomfördes 2011 ingick 
92 skolor i Sverige med totalt 3202 antal elever i 9e klass. Av dessa var 165 elever 
från fyra värmländska skolor. Det visade sig dock att det värmländska urvalet som 
ingick i den nationella kartläggningen inte var representativt med övriga Sverige 
avseende ekonomi och familjeförhållanden. Signifikant fler barn i det värmländska 
urvalet upplevde att familjen bekymrade sig över ekonomin än i övriga Sverige 
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och fler barn i Värmland rapporterade att de inte bodde med båda sina föräldrar 
jämfört med övriga Sverige. Trots detta skiljer sig inte Värmland särskilt från övriga 
Sverige när de olika typerna av barnmisshandel jämförs (figur 1). Fler värmländska 
skolungdomar rapporterar emotionell försummelse än i övriga Sverige och denna 
skillnad var den enda som var signifikant (p<0,01).

Figur 1. Andelen utsatta elever i 9e klass i Värmland och övriga Sverige.

POLISANMÄLD BARNMISSHANDEL I VÄRMLAND OCH 
SVERIGE
Den polisanmälda misshandeln mot barn i Sverige fortsätter att öka, vilket troligt-
vis beror på den ökade anmälningsbenägenheten hos förskolor och skolor. Den 
polisanmälda misshandeln av barn 0-6 år där offret varit bekant med förövaren 
ökade med nio procent från 2011 till 2012. När det gäller den åldersgruppen är 
förövaren oftast en förälder eller styvförälder. När det gäller åldern 7-14 år så är de 
flesta misstänkta jämnåriga med offren. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar 
att ungefär 70 procent av de misstänkta för brotten mot den äldre åldersgruppen är 
20 år eller yngre.

Figur 2 visar att det är inga större skillnader mellan Värmland och Sverige sett 
över tid när det gäller den polisanmälda misshandeln av barn 0-6 år. Däremot så 
är det inte lika många polisanmälda fall av misshandel av barn 7-14 år i Värmland 
som i övriga Sverige sett över en femårsperiod, men som tidigare nämnts så har de 
flesta av dessa brott begåtts i skolan av jämnåriga och inte av vuxen i hemmet. 

Det är viktigt att komma ihåg att mörkertalet är stort och endast ungefär en 
fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. 

BIRGITTA SVENSSON, CAROLINA JERNBRO, KJERSTIN ALMQVIST OCH STAFFAN JANSON



167BARNS LIV OCH HÄLSA I VÄRMLAND 2014

Figur 2. Antalet polisanmälda fall av misshandel (inklusive grov misshandel) per 100 000 där 

gärningsmannen är bekant med offret i Värmland och i Sverige uppdelat i åldrarna 0-6 år 

och 7-14 år. Källa: Brottsförebyggande rådet 

ORO FÖR BARNS HEMFÖRHÅLLANDEN
År 2010 startade SOFIA-studien1 i Karlstad kommun som är den första studien 
i Sverige som följer förskolepersonals och lärares oro för barns hemförhållanden 
över tid. Målgruppen är ca 2100 barn födda under åren 2005-2007. Data från 
SOFIA-studiens tre första datainsamlingar (år 2010, 2011 och 2012) visar att det 
finns en oro för barns hemförhållanden för cirka 10 procent av barnen vid varje 
mätning. Faktorer som relaterar till oro för hemförhållanden följer samma mönster 
som i andra studier om barnmisshandel. Oron är vanligare för utlandsfödda barn, 
barn med långvarig sjukdom/ funktionsnedsättning och för barn som inte bor med 
båda föräldrarna. Oron är också något vanligare bland pojkar än bland flickor. 

Totalt under de tre mätningarna har förskolepersonal rapporterat oro för barns 
hemförhållande för 20 procent av barnen. För majoriteten av dessa barn (18 
procent) har oron varit tillfällig och för 2 procent har oron varit bestående över 
tid.  Vid bestående oro för barns hemförhållanden rapporterar även förskoleperso-
nalens bestående och betydligt högre grad av oro för barnens hälsa och utveckling 
över tid än för övriga barn. Det är tydliga och stegvisa skillnader från ”ingen oro 
för hemförhållanden”, över ”tillfällig oro för hemförhållanden” till ”bestående 
oro för hemförhållanden” och det sker också en ökning över tid vad gäller oro för 
flera aspekter av barnets hälsa och utveckling. Figur 3 illustrerar förskolepersonals 
oro för barns inlärningsförmåga, ett mönster som även gäller för övriga studerade 

1  SOFIA står för Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. SOFIA-studien är en tvärveten-

skaplig longitudinell studie som genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet 

och Karlstad kommun. Vetenskapligt ansvarig är professor Henrik Andershed vid Örebro universitet.

BARNMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT
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aspekter av barns hälsa och utveckling2. Oron är oftast multipel och rör tre eller 
fler aspekter. 

Figur 3. Andel barn som förskolepersonal rapporterat oro för barns inlärningsförmåga 

(ganska till mycket stor oro) i förhållande till ingen, tillfällig respektive bestående oro för 

barns hemförhållanden. 

SOFIA-studien visar också att behov av särskilt stöd i förskolan är störst bland de 
barn där oron för hemförhållanden varit bestående och klart minst där det inte 
funnits någon oro för hemförhållanden, under de tre mätningarna (figur 4). Det är 
också en förhållandevis stor andel barn som förskolepersonalen upplever behöver 
särskilt stöd i förskolan men som ännu inte fått det; 17 procent vid bestående oro, 
14 procent vid tillfällig oro och 3,5 procent vid ingen oro för barns hemförhållan-
den. Anmälningar till socialtjänsten har endast gjorts i en minoritet av fallen och 
då huvudsakligen vid bestående oro för barnets hemförhållanden (23 procent). 

2  Fysisk hälsa, inlärning, språklig förmåga, socialt samspel, känslomässig utveckling, beteendemässig 

utveckling och psykisk hälsa

BIRGITTA SVENSSON, CAROLINA JERNBRO, KJERSTIN ALMQVIST OCH STAFFAN JANSON
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Figur 4. Andelen barn som har särskilt stöd i förskolan i förhållande till oro för barns 

hemförhållanden.

ATT UPPTÄCKA OCH HANTERA BARNMISSHANDEL INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
I de tidigare nämnda nationella skolstudierna av kroppslig misshandel och annan 
kränkning av barn svarar eleverna också på frågor om deras utsatthet blivit känd 
inom sjukvården. Åtminstone en tredjedel av den kroppsloga misshandeln och mer 
än hälften av de sexuella övergreppen förblir okända för sjukvården. Anledningen 
till detta är dels att man inte söker för barnens skador eller att man anger att det 
rört sig om olycksfall och dels att de flesta barn i lojalitet med sina vårdnadshavare 
inte berättar spontant vad som skett. Troligen har en inte obetydlig andel av de 
misshandlade barnen och ungdomarna haft kontakt med hälso- och sjukvården för 
problem som varit direkt eller indirekt relaterade till övergreppen såsom buksmär-
tor, sömnsvårigheter, nedstämdhet, bristande längd – viktutveckling, sårskador, 
frakturer och blåmärken. Eftersom den bakomliggande egentliga orsaken till 
barnets besvär i dessa fall sällan yppas, åtminstone inte vid den första kontakten 
med sjukvården, krävs särskild kunskap hos sjukvårdens personal, i synnerhet hos 
barnläkare och kirurger om barnmisshandelns mångfacetterade uttryck och konse-
kvenser. Tyvärr är inte utbildningsnivån den önskvärda. I en nationell undersök-
ning som gjordes år 2009 visade det sig att bara en fjärdedel av landets barnläkare 
fått utbildning om misshandel och vanvård av barn (12). 

De få registrerade misshandelsdiagnoserna talar också för en låg upptäcktsgrad. 
Antalet skador till följd av registrerade övergrepp mot barn och ungdomar 0-14 år 
i Värmland är genomsnittligt ett fall per år mellan åren 2001-2011 med en årsva-
riation från O – 3, vilket genomsnittligt motsvarar 2,5 fall per 100 000 invånare i 
denna åldersgrupp vilket är något lägre än genomsnittet för landet med 2,8 fall per 

BARNMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT
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100 000 invånare. Till detta skall man dock med stor säkerhet lägga de skadehän-
delser som registrerats ha oklar avsikt vilka är något fler per år än de som fått miss-
handelsdiagnosen. Men fortfarande rör det sig bar om 2 -3 fall per år i Värmland, 
vilket med största sannolikhet är en betydande underdiagnostik. 

Det som kanske är allra svårast att diagnosticera är skadorna på de minsta 
barnen, som inte har någon förmåga att berätta om vad som skett. I ett ST-arbete 
som utfördes av barnläkaren Ana Rufino vid Centralsjukhuset i Karlstad gick hon 
igenom de journalerna på de barn som lagts in för skallskador åren 1997 – 2008 
och samtidigt gjordes en parallell studie vid Centralsjukhuset i Falun.  Sammanta-
get rörde det sig om 338 barn (varav 166 i Karlstad). Majoriteten av dessa spädbarn 
hade fallit från sängar, soffor, skötbord, från stolar och i trappor. Endast i ett fall 
hade man konstaterat misshandel och anmält till socialtjänsten. Klart uttalade 
misstankar beskrevs för ytterligare fyra fall och i fem fall fanns en lägre grad av 
misstanke. Inte i något av dessa fall hade man angett någon misshandelsdiagnos 
eller kontaktat sociala myndigheter. 

Den sammanlagda bilden är således att antalet barn som bedöms vid sjukhusen 
för misshandel är mycket lågt och med stor sannolikhet missar man många fall 
som istället uppfattas som oavsiktliga skador. Situationen är likartad i hela landet. 
Förhoppningsvis kommer situationen att förbättras då alltfler barnläkare numera 
får en bättre utbildning om misshandel och vanvård av barn, men denna utbild-
ning borde även erbjudas andra yrkesgrupper som kirurger och ortopeder.          

INSATSER FÖR BARN OCH UNGA SOM FAR ILLA ELLER 
RISKERAR ATT FARA ILLA I SIN HEMMILJÖ
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. Om det finns risk för att barnets hälsa och utveckling kan 
skadas i hemmiljön ska nämnden, i nära samarbete med hemmen, sörja för att det 
får det skydd och det stöd som de behöver. Socialtjänstlagen (2001:453), fortsätt-
ningsvis förkortad SoL, är den lag som i första hand reglerar socialtjänstens insatser 
för barn och ungdomar. Om vården är ofrivillig kan Lagen med särskilda bestäm-
melser om vård av unga (1990:52), fortsättningsvis förkortad LVU, tillämpas. En 
grundläggande förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar är att an-
mälningsskyldigheten följs. Enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1 § (SFS 2001:453) 
har all personal som i sin verksamhet möter barn skyldighet att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet, exempelvis inom förskola, skola och 
hälso- och sjukvård, får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd.

Det saknas idag tillförlitlig statisk över antalet anmälningar till socialtjänsten 
och i vilken utsträckning en anmälan leder till insats. Inom ramen för ett regerings-
uppdrag pågår ett utvecklingsarbete i hela landet för att skapa bättre förutsättningar 
för systematisk uppföljning och bättre möjligheter till statistikuttag. 

BIRGITTA SVENSSON, CAROLINA JERNBRO, KJERSTIN ALMQVIST OCH STAFFAN JANSON
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Barn och unga i samhällsvård
Under år 2011 påbörjade cirka 11 100 barn och unga i Sverige heldygnsinsatser 
(placering för vård utanför det egna hemmet) enligt SoL och/eller LVU. Av dessa 
var ungefär 8 100 barn nytillkomna, vilket menas att de inte under föregående fem 
år erhållit heldygnsinsatser. Nästintill 26 200 barn och unga i Sverige hade heldygn-
sinsats någon gång under året 2011. Andelen barn i åldrarna 0-12 år som har erhål-
lit heldygnsinsats har i stort sett legat på samma nivå de senaste åren. Däremot har 
andelen barn i åldern 13-17 år som påbörjat heldygnsinsats ökat kraftigt de senaste 
åren, främst bland pojkarna. Ökningen beror med stor sannolikhet av mottagandet 
av ensamkommande flyktingbarn som oftast är pojkar mellan 15 och 17 år.

För barn i åldern 0–12 år var skälet till heldygnsinsats i regel brister i hemmil-
jön. Ju högre ålder desto högre andel av ungdomarna som erhåller insats på grund 
av eget beteende. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn 
och unga med insats den 1 november 2011. 66 procent av de SoL-vårdade och 68 
procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var familjehemsplacerade 
den dagen. Bland flickor var familjehem något vanligare än bland pojkar, medan 
pojkarna i något högre utsträckning än flickor var placerade på hem för vård eller 
boende (HVB)(13).

Tabell 1 visar att det är några fler barn per 1000 i åldrarna 0-12 år i Värmland 
som erhållit heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU än i övriga Sverige under 
året 2011. Det är också fler i åldrarna 13-17 år i Värmland som erhållit heldygnsin-
satser än i övriga Sverige samma år. Det senare beror sannolikt på att vissa kommu-
ner i Värmland tar emot en högre andel ensamkommande flyktingbarn än andra. 
Filipstad kommun tar emot flest antal ensamkommande flyktingbarn i länet, vilket 
speglas av de höga siffrorna.

BARNMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT
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Tabell 1. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2011 fick vård enligt SoL 

eller insats enligt LVU (13). 

Insatser enligt SoL och /eller LVU per 1000 barn och unga  
i befolkningen i åldrarna

0-12 år 13-17 år

Hela Sverige 5,4 22,8
Värmland 8,1 29,5
   Arvika 12,1 27,8
   Eda 13,6 18,8
   Filipstad 15,6 114,4
   Forshaga 6,6 23,8
   Grums 13,5 60,7
   Hagfors 12,4 30,8
   Hammarö 6,2 20,1
   Karlstad 6,2 22,5
   Kil 5,2 16,5
   Kristinehamn 11,5 26,8
   Munkfors 9,7 60,6
   Storfors 11,8 44,1
   Sunne 4,3 24,1
   Säffle 6,3 17,7
   Torsby 7,3 44,3
   Årjäng 3,8 18,9

Barn och unga som är placerade i den sociala barn- och ungdomsvården en hög-
riskgrupp vad gäller hälsoproblem på både kort och lång sikt (14). På nationell nivå 
är dödligheten bland 15-24 åringar nästan fyra gånger så hög bland barn och unga 
som varit placerade jämfört med övriga barn och unga (0,14 procent jämfört med 
0,04 procent). I Värmland ligger dödligheten bland 15-24 åringar över riksgenom-
snittet och är fem gånger så hög bland barn och unga som varit placerade (0,34 
procent jämfört med 0,7 procent). 

Jämfört med barn och unga i hela befolkningen är andelen som vårdats för 
självskadebeteende tio gånger högre bland de som varit placerade i HVB och sju 
gånger högre för de som varit placerade i familjehem. Motsvarande förhållanden 
i Värmland är något högre för barn och unga i HVB men betydligt lägre för barn 
och unga placerade i familjehem, se tabell 2. 

För barn som är placerade i HVB är användningen av psykofarmaka och 
ADHD-läkemedel upp till 19 gånger högre och för barn i familjehem upp till sju 
gånger högre, jämfört med övriga barn och unga i befolkningen.  Användningen av 
läkemedel ligger på i stort sett samma nivåer i Värmland som i riket i övrigt, med 
undantag för ADHD-läkemedel, som ligger något högre i Värmland (se tabell 2).

BIRGITTA SVENSSON, CAROLINA JERNBRO, KJERSTIN ALMQVIST OCH STAFFAN JANSON
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Tabell 2. Vårdbehov och läkemedelsanvändning* för barn och unga 11-20 år, år 2008-2010.

Riket
Barn och 
unga i be-
folkningen

Riket
Placerade 
HVB 

Värmland 
Placerade 
HVB 

Riket Place-
rade famil-
jehem 

Värmland 
Placerade 
familjehem 

Vård för självskade-
beteende

0,25 2,9 3,6 1,5 0,7

Antidepressiva 
läkemedel

1,1 8,7 9,1 3.7 4,0

Sömnmedel 0,25 4,4 5,3 1,2 1,2
Melatonin 0,26 2,4 2,8 0,9 1,0
Ångest-dämpande 0,25 3,1 2,7 0,9 0,7
ADHD-läkemedel 1,5 11,8 13,7 7,9 11,2
Antipsykotiska 
läkemedel

0,28 5,6 4,0 2,0 2,7

*Uthämtat vid minst tre tillfällen under 12 månader

Socialstyrelsens rapport visar också att det går betydligt sämre för de placerade 
barnen i skolan jämfört med övriga barn. Bland de 17-åringar som placerats före 
10 års ålder hade 62 procent i riket och i Värmland grundläggande behörighet till 
gymnasiet. Motsvarande siffror för 17-åringar som placerats första gången efter 12 
års ålder är 40 procent i riket och 44 procent i Värmland. Att placerade barn har 
stora behov i skolan bekräftas också av länsdata från skolsköterskors hälsosamtal 
med elever (ELSA). Enligt data från 2011/12 hade barn som lever med ”annan 
vårdnadshavare” 3 betydligt oftare behov av åtgärdsprogram i skolan jämfört med 
övriga barn. Detta gäller i samtliga årskurser men särskilt tydligt i årskurs 7 och 
första året på gymnasiet, se figur 5.

3  Inför datainsamling år 2012/13 har svarsalternativet ändrats till ”familjehem”

BARNMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT
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Figur 5. Andel elever med åtgärdsprogram i skolan i förhållande till boendesituation.

Sedan hösten 2011 pågår utvecklingsarbeten i hela landet för att skapa bättre förut-
sättningar för barn i samhällsvård. I Värmland har regionala samverkansrutiner och 
överenskommelser tagits fram med fokus på placerade barns hälsa och skolgång. 
Rutiner och överenskommelser rör samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola 
och hälso- och sjukvård. Målsättningen är att undvika att barn som omhändertas 
faller mellan stolarna och att säkerställa att barnen får den hälso- och sjukvård och 
det stöd i förskola och skola, som de behöver och har rätt till.
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VÅR HÄLSA BESTÄMS TIDIGT I LIVET
Vi vet idag att en stor del av vår hälsa genom livet grundläggs tidigt i livet. Fostret, 
spädbarnet och barnet är i flera avseende känsligare än en vuxen individ vilket 
delvis beror på att vi under denna del av livet genomgår mycket viktiga utveck-
lingsskeden som är känsliga för påverkan, en påverkan som kan vara avgörande för 
hälsoutvecklingen långt senare i livet. Påfrestningar under det tidiga livet kan vara 
av olika slag. Vi utsätts för fysiska riskfaktorer där det kan handla om miljökemika-
lier, luftföroreningar, tobaksrök, mm. Men det handlar också om faktorer av typen 
stress och oro som i flera avseende kan liknas vid miljöexponeringars påverkan. 

För inte alltför länge sedan var en allmän uppfattning att fostret var skyddat från 
miljöexponeringar i livmodern, men idag vet vi att detta inte stämmer. Moderka-
kan utgör förvisso en barriär, men det blir mer och mer klart att t ex en rad sub-
stanser kan transporteras över till fostret. Vidare vet vi att spädbarnet exponeras för 
en rad kemiska ämnen via modersmjölken vid amning. Det är till exempel känt att 
ämnen som lagrats upp i kvinnans skelett och fettvävnad långt tidigare kan frigöras 
under graviditet och vid amning och därmed överföras till foster och spädbarn. 
Här kan nämnas persistenta och bioackumulerande föroreningar såsom PCB och 
DDT, ämnen som förbjöds på 70-talet och där upptaget skedde ännu tidigare men 
där vi idag kan mäta dessa ämnen i gravida kvinnor, i navelsträngsblod och i blod 
hos spädbarn. Detta innebär att det som den gravida kvinnan och den ammande 
mamman exponeras för eller har exponerats för i många fall överförs till fostret och 
spädbarnet. 

Flera organsystem är särskilt känsliga eftersom utveckling, tillväxt och mognad 
pågår under relativt lång tid både före och efter födseln. Nämnas kan nervsystemet 
med betydelse för hjärnans utveckling och beteende vilket i förlängningen kan ha 
betydelse för psykisk ohälsa, immunsystemet som har betydelse för bland annat 
allergiska sjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd, det metaboliska systemet 
som är av stor betydelse för tillväxt och senare övervikt och fetma, och reproduk-
tionssystemet innefattande könsutveckling och fertilitetsproblem senare i livet. 

En viktig aspekt när det gäller miljöexponeringar är också att de i många fall är 
högre för barn än för vuxna individer. Spädbarn och förskolebarn har en högre 

RISKEN FÖR ATT utveckla kroniska 

sjukdomar i livet kan avgöras tidigt i livet

EPIGENETIKEN KAN VARA ett verktyg 

för att förstå hur påverkan av kemikalier, stress 

mm. tidigt i livet kan programmera om viktiga 

biologiska system med risk för ohälsa senare

HORMONSTÖRANDE kemikalier 

misstänks för att på epigenetisk väg öka risken 

för hälsoeffekter

VI BEHÖVER BÄTTRE riskvärderings-

metoder för hormonstörande ämnen
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ämnesomsättning och till följd av detta ett större energibehov vilket innebär att de 
äter och dricker mer i relation till kroppsstorlek än vuxna. Barn har också en högre 
andningsfrekvens vilket innebär att även upptag denna väg är högre för barn än för 
vuxna. Upptag av ämnen genom huden slutligen är också högre för barn eftersom 
de har en större hudyta i relation till kroppsvikt jämfört med en vuxen. Det är 
dessutom så att fördelningen mellan de olika upptagsvägarna kan vara olika för 
barn och vuxna till följd av olika beteenden, barn kryper på golvet och exponeras 
för damm och olika material på ett helt annat sätt än vuxna. 

Barker´s hypotes
En av de mest kända företrädarna för det tidiga livets betydelse för ohälsa senare 
den är engelske läkaren och epidemiologen David Barker (1938-2013) som formu-
lerade en hypotes som har blivit livligt diskuterad och vetenskapligt undersökt i 
stora befolkningsstudier världen över (1). Barker´s tankar är i vid mening en utvid-
gning av det paradigm som introducerades av Sigmund Freud (1856-1939) inom 
psykiatrin nästan hundra år tidigare. Enligt Freud härstammar psykiska störningar 
från negativa upplevelser under kritiska psykiska utvecklingsstadier i barndomen. 
Barker menade på ett liknande sätt att flera somatiska sjukdomar har sina rötter i 
fosterstadiet och den tidiga barndomen, dvs under kritiska biologiska utvecklings-
skeden. 

Barker kom fram till sina slutsatser bland annat genom att studera hjärt- och 
kärlsjukdom i olika regioner i Wales och England där han upptäckte att områden 
med hög spädbarnsdödlighet under 1920-talet hade den största dödligheten i 
kranskärlssjukdom 60 år senare. Studier med liknande resultat har genomförts på 
en rad ställen i världen, inte minst i Sverige och Finland. Hög spädbarnsdödlighet 
kan ofta kopplas till fattigdom, bristande hygien och inte minst undernäring. Men 
Barker gick längre och framhöll att näringsbrist även har betydelse för fostret, vilket 
naturligtvis är en avgörande faktor för låg födelsevikt. 

I linje med Barker´s hypotes har ett samband mellan låg födelsevikt (justerat 
med hänsyn till gestationsålder) och ett flertal stora folkhälsoproblem i vuxen ålder 
rapporterats i många studier världen över. Låg födelsevikt har visat sig vara relaterat 
till för tidig död (2). Vidare har låg födelsevikt kopplats till hjärt- och kärlsjukdom 
(3), typ 2-diabetes (4) som i sin tur är en betydande riskfaktor för kranskärlssjuk-
dom, och högt blodtryck (5) som har ett samband med både hjärt- och kärlsjuk-
dom och typ 2-diabetes. När det gäller övervikt och fetma senare i livet är bilden 
mer komplicerad där låg födelsevikt inte verkar vara direkt kopplad till övervikt 
senare, snarare ökar risken vid hög födelsevikt (6). Sammantaget finns således en 
ganska solid vetenskaplig litteratur som visar att födelsevikten är viktig och att den 
kan kopplas till både för tidig död och till en rad sjukdomar senare i livet. 

Men Barker gick vidare med sin hypotes och visade senare att det inte framfö-
rallt är låg tillväxt under fostertiden och därtill kopplad låg födelsevikt som har be-
tydelse. Av större betydelse verkar tillväxten under spädbarnstiden och barndomen 
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vara (Figur 1). Det är till exempel känt att barn som växer snabbt under den första 
tiden (efter att amningen avslutats) har högre risk för att senare i livet insjukna i till 
exempel typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdomar (7) och inte minst för att utveckla 
överviktsproblem redan i barndomen eller senare (8). Men mest allvarligt synes 
kombinationen av låg födelsevikt och hög tillväxt under spädbarnstid eller barndo-
men vara, och tillväxten under barndomen förefaller vara mer riskfylld ju tidigare 
den sker (9). Ur en preventiv synvinkel verkar det således finnas skäl att identifiera 
de barn som föds lågviktiga och som växer till snabbt under den tidiga delen av 
livet, s.k. ”kanalbytare”.

Figur 1. Undernäring i fosterstadiet som resulterar i låg födelsevikt och snabb tillväxt under 

barndom utgör risk för ohälsa senare i livet. Låg födelsevikt kan till viss del bero på en 

epigenetisk omprogrammering av det metabola systemet för att möta en situation med brist 

på föda. Men om denna brist på föda inte existerar så sker en snabb tillväxt med ökad risk 

för ohälsa senare. En frågeställning är om exponering för hormonstörande ämnen under 

fostertid på epigenetisk väg kan programmera om biologiska system med en ökad risk för en 

rad hälsoeffekter senare. 

Låg födelsevikt kan till viss del ses som ett tecken på tillväxtstörning och närings-
brist under fostertiden. Om näringstillförseln är liten sker det normalt en omför-
delning av näring till de viktiga organen, t ex hjärnan, vilket troligen är evolutio-
närt funktionellt. Men detta kan leda till en permanent omprogrammering av olika 
hormonella system med konsekvenser för det fortsatta livet (10,11).

Barkers idéer kring kombinationen av låg födelsevikt och snabb tillväxt tidigt i 
barndomen kan beskrivas som att det sker en omprogrammering av det metabola 
systemet - en omprogrammering som skulle kunna vara evolutionärt funktionell 
genom att den förbereder fostret för ett liv med mindre tillgång till föda. Men om 
denna näringsbrist inte finns när barnet kommer till världen utan istället finns god 
tillgång eller ett överflöd av föda så kommer livsstilen att bli den utlösande faktorn. 
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Några är då programmerade så att de inte klarar denna exponering utan kommer 
att utveckla övervikt och fetma och andra hälsoeffekter som är relaterade till den 
metaboliska funktionen. De biologiska mekanismerna för en sådan programmering 
är inte kända, och det är viktigt att påpeka att det inte är sjukdomarna som pro-
grammeras under fostertiden; det är risken att insjukna! Andra livsstilsrelaterade 
faktorer spelar den avgörande betydelsen senare i livet (11). Det är här epigenetiken 
kommer in.

EPIGNETIK – GENER SOM SLÅS AV OCH PÅ
Varje människa har en unik genetisk DNA-kod i sina celler (genotyp) som vi bär 
med oss genom livet. Denna DNA-kod är avgörande för biologisk utveckling 
och replikeras och förs vidare till nästa cellgeneration vid varje delning. Oftast 
sker detta utan problem, men ibland kan yttre påverkan ge upphov till effekter 
(fenotyp) som kan innebära mutationer eller cancer där det i båda fallen kan inne-
bära att DNA-informationen förändras på ett permanent sätt. Exempel på faktorer 
som kan ge upphov till sådana genetiska mutationer och cancerogena effekter är 
strålning och vissa kemikalier. 

Men nyare evidens tyder på att miljöfaktorer under viktiga utvecklingsfaser kan 
inducera förändringar som likt genetiska mutationer blir permanenta och till och 
med kan transfereras till nästa generation (så kallade epigenetiska förändringar) 
utan att genomet förändras. Detta kan förklara varför celler med exakt samma 
arvsmassa kan utvecklas helt olika för helt olika funktioner! Det skulle också kunna 
förklara varför enäggstvillingar, trots att de har samma genotyp, ändå uppvisar en 
rad olikheter och där de kan reagera på miljön på olika sätt och utveckla olika sjuk-
domar, dvs de har olika fenotyp. Epigenetiken skulle alltså kunna förklara hur våra 
gener används och mer och mer forskning tyder på att påverkan av miljöfaktorer 
såsom undernäring (Barker´s hypotes), men även kemikalier, stress och livsstil i vid 
mening kan ha att göra med epigenetisk programmering i kritiska utvecklingsske-
den tidigt i livet vilka i förlängningen kan orsaka sjukdom.

Sammantaget finns det en ökad mängd vetenskapliga studier som visar att 
epigenetisk programmering av genetiskt material under tidig utveckling kan orsaka 
permanenta förändringar av hur genomet fungerar med en ökad risk för en rad 
sjukdomar (12). Epigenetiken kan alltså vara en mycket viktig mekanism för att 
förstå kopplingar mellan miljöexponeringar och sjukdomsutfall, dvs epigenetiken 
utgör bryggan mellan miljön och det genetiska arvet (13). Epigenetiska fenomen 
handlar således inte om klassisk toxicitet utan mer om en omprogrammering av 
viktiga system under utveckling. Mycket tyder på att det kan vara sådana föränd-
ringar som förklarar Barker´s observationer där alltså individens sätt att reagera 
ändras på epigenetisk väg. 

CARL-GUSTAF BORNEHAG
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KAN EXPONERING FÖR HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER 
TIDIGT I LIVET ÖKA RISKEN FÖR KRONISK SJUKDOM 
SENARE?
Idag vet vi också att ett väl fungerande hormonsystem är helt avgörande för 
människans liv och hälsa från ögonblicket för befruktning och genom livet fram 
till vår död. Det är därför mycket allvarligt om det i vår miljö finns kemikalier som 
kan störa detta känsliga system. En allt större oro har därför uppstått beroende på 
att det finns hundratals syntetiska kemikalier i vår omgivning som kan ha sådan 
påverkan på de hormonella systemen med risk för allvarlig skada på organismer, 
populationer eller ekosystem. 

Kemikalier med hormonstörande egenskaper kan definieras som en kroppsfräm-
mande substans eller blandning som påverkar funktionen av hormonsystemet och 
som leder till hälsoeffekter hos en individ eller dess avkomma (14). En mer specifik 
definition är att det är kemikalier som interagerar med vårt naturliga hormonsys-
tem (t ex genom att binda till olika cellreceptorer) vilket i sin tur kan ge upphov 
till hälsoeffekter direkt eller senare i livet. Hormonstörande kemikalier kan akti-
vera eller hämma funktionen av specifika hormonreceptorer men också påverka 
metabolismen av naturligt förekommande hormon. Mycket fokus har riktats mot 
kemikalier som är östrogenlika och som därmed kan ge upphov till anti-androgena 
egenskaper, t ex en rad ftalater som finns i mjukgjord PVC-plast. 

Programmering snarare än toxiska effekter 
Det är här viktigt att förstå att effekten av en påverkan på det endokrina systemet 
troligen inte ska ses som en traditionell toxisk skada. Det är snarare att likna vid 
en omprogrammering av ett biologiskt system. En omprogrammering som innebär 
att systemet reagerar annorlunda på omgivningen och där effekterna av en sådan 
omprogrammering ofta blir synliga först senare. Påverkan av hormonstörande 
kemikalier är därmed förenligt med en epigenetisk mekanism.

Hormonstörande kemikalier skiljer sig från klassisk kemikalieproblematik genom 
att exponeringen sker till följd av läckage från varor och produkter som finns i 
våra vardagsmiljöer, framförallt inomhus i våra bostäder, förskolor, skolor, sjukhus, 
mm. Detta innebär att alla är exponerade hela tiden. Detta skiljer sig markant från 
klassisk kemikalieproblematik som framförallt var relaterad till smutsiga industrier 
och hantering av gifter inom jordbruk där arbetare (vuxna män) var exponerade 
under arbetstid. Exempel på misstänkta eller visade hormonstörande ämnen och 
deras huvudsakliga källor är;
• ftalater som används som mjukgörare i PVC-plast, leksaker, rengöringsmedel, 

kosmetika, textilier, mm. 
• bisfenol a som finns i hård karbonatplast, tandlagningar av kompositmaterial, 

kassakvitton, epoxy som finns i byggnadsmaterial mm.
• triclosan som är bakteriebekämpande och som finns i hygienartiklar (tand-

kräm) mm.

MILJÖEXPONERINGAR TIDIGT I LIVET, EPIGENETISKA FÖRÄNDRINGAR OCH RISKEN FÖR...
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• perfluorerade ämnen som är vatten-, fett- och smutsavvisande och som finns 
i en rad konsumtionsprodukter såsom förpackningar, textilier, teflon, mm.

• flamskyddsmedel som finns i textilier, byggnadsmaterial, elektronikutrust-
ning, mm.

Det finns idag en vetenskapligt grundad oro internationellt för att exponering 
för hormonstörande ämnen tidigt i livet kan öka risken för en lång rad kroniska 
sjukdomar senare i livet. Detta är också en av slutsatserna i en nyligen publicerade 
WHO-rapport (14) som har gått igenom den samlade vetenskapliga litteraturen där 
mer än 700 referenser ingår. Det som startade med reproduktionseffekter (kemi-
kalier med anti-androgena och androgena egenskaper) för tjugo år sedan har idag 
utökats till att innefatta neurokognitiva problem såsom autism, ADHD och andra 
beteenderelaterade effekter, immunologiska effekter såsom astma och allergi, och 
metaboliska effekter såsom övervikt och fetma och diabetes. Dessutom som ett 
raster över all denna forskning finns intresset för genetikens och framförallt epi-
genetikens roll i sammanhanget. 

SELMA-studien
Inom ramen för SELMA-studien studerar vi om exponering för hormonstörande 
ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. 
SELMA genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värm-
land och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper. Vi följer 
drygt 2,000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern 
för barnen där vi samlar in data för den gravida kvinnan och förlossningen och 
senare för barnet (15).

Vi har undersökt förekomsten av en rad hormonstörande ämnen i blod och urin 
från cirka 2,300 gravida kvinnor där proverna togs under vecka 10 av graviditeten. 
Dessa mätningar visar att ett tjugotal hormonstörande ämnen (eller metaboliter av 
dessa) kunde hittas i urin eller blod hos alla 2,300 kvinnorna (Tabell 1). Det gällde 
ftalater från t ex mjukgjord PVC-plast, bisfenol a från hård klar plast och ett antal 
perfluorerade ämnen (PFCs) som finns i förpackningar, textilier mm. Dessa resultat 
visar således att alla är exponerade i låga doser vilket också är vad man kan förvänta 
sig med hänsyn till att källorna till dessa ämnen finns omkring oss hela tiden i våra 
vardagsmiljöer. Studier visar också att ett flertal av dessa ämnen passerar placenta 
och därmed exponerar fostret (16). 

SELMA-studien går nu vidare och vi kommer att följa barnen och deras hälso-
utveckling där det finns fyra hälsospår. Det handlar om könsutveckling och i för-
längningen reproduktionsstörningar och fertilitetsaspekter, neurologisk utveckling 
och beteende, immunologiska effekter inklusive astma och allergi, samt metabol-
iska effekter inklusive övervikt och fetma. 
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Tabell 1. Koncentration av ftalater och alkylfenoler i urin (n=2 356) och perfluorerade 

ämnen (PFCs) i serum (n=2 373) hos gravid kvinnor i SELMA studien där urin- och 

blodprover togs i vecka 10 av graviditeten. De flesta av de analyserade ämnena (metaboliter) 

kunde identifieras hos alla kvinnorna vilket visar att alla är exponerade hela tiden.

Kemikalie Metabolit 
Antal över 

detektions-
gräns

GM (95% CI)

(ng/mL)

DEP MEP 2,356 67.97 (60.30 - 76.60)

DBP MBP 2,356 63.99 (57.72 - 70.94)

BBzP MBzP 2,356 16.11 (14.17 - 18.32)

DEHP

MEHP 2,356 3.28 (2.98 - 3.61)

MEHHP 2,356 14.49 (13.23 - 15.87)

MEOHP 2,356 9.73 (8.86 - 10.68)

MECCP 2,356 14.25 (13.03 - 15.58)

DiNP

7OH-MMeOP 2,356 6.82 (6.14 - 7.58)

7OXO-MMeOP 2,356 3.06 (2.81 - 3.34)

7CX-MMeOP 2,356 10.84 (10.00 - 11.75)

Phenols
BPA 2,356 1.54 (1.48 - 1.91)

Triclosan 2,356 0.75 (0.61 - 1.18)

PFCs

PFNA 2,372 0.54 (0.53 - 0.54)

PFDA 2,373 0.26 (0.25 - 0.26)

PFUnDA 2,373 0.21 (0.20 - 0.21)

PFDoDA 2,244 0.03 (0.02 - 0.03)

PFHxS 2,373 1.31 (1.29 - 1.33)

PFHpA 2,297 0.02 (0.02 - 0.02)

PFOA 2,373 1.61 (1.58 - 1.63)

PFOS 2,373 5.24 (5.17 - 5.32)

Kemikalier och låg födelsevikt
Inom det metaboliska spåret har vi undersökt om det finns något samband mellan 
prenatal exponering för ett antal hormonstörande ämnen (Tabell 1) och barnens 
födelsevikt. Vi fann härvid att exponering för majoriteten av de perfluorerade 
ämnena kunde kopplas till en lägre födelsevikt. Ett sådant samband har visats tidi-
gare men inte för så många PFCs som vi har data för i SELMA-studien. Ett sådant 
fynd kan mycket väl passa in i ett epigenetiskt perspektiv där det metaboliska 
systemet programmeras om under tidig graviditet men där effekterna blir synliga 
först senare.

Vi kommer nu att gå vidare med detta fynd och undersöka om det finns ett 
samband mellan PFC-exponering under tidig graviditet och snabb tillväxt för 
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barnen med låg födelsevikt, och om sådan exponering kan kopplas till kanalbytar-
na. 

Kemikalier och könsutveckling hos pojkar
Inom ramen för reproduktionsspåret har vi undersökt om det finns ett samband 
mellan exponering för ftalater under tidig graviditet och könsutveckling hos pojkar. 
Ftalater är en grupp av kemikalier som har estrogenliknande egenskaper och där 
flera binder till estrogenreceptorer och därför misstänks vara hormonstörande, 
dvs de kan ha ett antiandrogent effektmönster och därmed reglera ner testosteron. 
Tidigare studier har också visat att prenatal exponering för en mycket använd 
ftalat (DEHP) kunde kopplas till ett kortare anogenitalt avstånd (AGD) hos pojkar 
men inte hos flickor (17). AGD är måttet mellan anus och könsorganet på pojkar 
och har i djurförsök visat sig spegla den androgena miljön under fostertid. Vi 
undersökte detta i SELMA och fann stöd för hypotesen (18). Vi mätte AGD på 
196 pojkar när de var 21 månader gamla där vi hade exponering för ftalater under 
tidig graviditet (Tabell 1). Vi kunde se att de pojkar som hade högre exponering för 
DEHP men framförallt DINP under tidig graviditet hade ett kortare AGD än de 
som hade lägre exponering. 

Fyndet med ett samband mellan prenatal exponering för ftalater och förkortat 
AGD hos pojkar passar också väl in i ett epigenetiskt perspektiv. Det handlar här 
inte om vanlig toxicitet, utan snarare om en programmeringseffekt tidigt i gravi-
diteten. Det finns sedan tidigare rapporter om att pojkar med skador på könsor-
ganen (hypospadi som innebär att urinröret inte mynnar ut vid toppen av penis, 
och kryptorkism som innebär att testiklarna inte har vandrat ner i pungen) har ett 
kortare AGD än pojkar utan sådana problem (19,20). Det finns vidare studier som 
visar att vuxna män med fertilitetsproblem har kortare AGD än män utan sådana 
problem (21). Men den stora frågan är om ett kortare AGD i tidig barndom har 
betydelse för dessa barns vidare könsutveckling och fertilitet senare i livet vilket vi 
hoppas kunna studera i SELMA-studien

DET BEHÖVS NYA TOXIKOLOGISKA METODER FÖR ATT 
RISKVÄRDERA HORMONSTÖRANDE ÄMNEN
Det framgår av ovanstående genomgång att det finns en rad svårigheter att över-
vinna när det gäller hälsorisker med hormonstörande ämnen. Detta inte minst 
eftersom exponering för sådana kemikalier inte primärt handlar om toxiska risker 
utan om programmeringseffekter men där riskbedömning normalt fokuserar just 
på toxicitetet. Det torde stå klart att nya metoder måste utvecklas som hanterar 
lågdosproblematik, fördröjda effekter och epigenetisk programmering. Därtill finns 
problemet med exponering för blandningar av hormonstörande ämnen. Vi vet idag 
att människor inte är exponerade för en kemikalie i taget, utan vi är alltid expo-
nerade för en lång rad ämnen samtidigt i mycket komplexa blandningar (Tabell 1) 
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och i kombination med andra belastningar såsom stress, oro, infektioner mm. Trots 
detta så är nästan all toxikologisk riskvärdering inriktat på att undersöka en kemika-
lie i taget. Det finns således en rad goda argument för att utveckla bättre metoder 
för att riskvärdera kemikalier med hormonstörande egenskaper.

KONKLUSIONER
Föreliggande kapitel har visat att det tidiga livet – både under foster-, spädbarns- 
och barndomstid - är känsliga för olika typer av miljöexponeringar eftersom de 
flesta biologiska system hos människan utvecklas under denna tid. Påverkan under 
denna känsliga del av livet kan ge omedelbara effekter men också visa sig som 
kroniska sjukdomar långt senare. En möjlig förklaring som får alltmer utrymme 
vetenskapligt är så kallade epigenetiska mekanismer som innebär att viss typ 
av exponering under känsliga utvecklingsskeden kan innebära permanenta om-
programmeringar av viktiga system och där hälsoeffekterna kan komma långt 
senare. Exponering för hormonstörande ämnen är härvid ett exempel där epi-
genetisk omprogrammering misstänks kunna ske. Sådana kemikalier kan interagera 
med människans (och djurens) hormonsystem med en lång rad kroniska sjukdomar 
som följd. Eftersom denna typ av mekanismer inte följer traditionella toxikologiska 
principer behövs det bättre metoder för riskvärdering som innefattar bland annat 
lågdosexponering, fördröjda effekter, blandningar och programmeringsfenomen. 
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Inom ämnet Folkhälsovetenskap bedrivs en omfattande forskning om barns 
liv och hälsa med fokus på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt 

orsaker till kronisk sjukdom och barns utsatthet. Flera av studierna bedrivs i nära 
samarbete med landstinget och kommunerna i länet. Inom ramen för examens-
arbeten finns möjlighet att arbeta med redan insamlade data. På detta vis länkas 
forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt. 

Masterprogrammet i hälsovetenskap innebär studier på avancerad nivå och 
bygger alltså på en tidigare akademisk grundexamen. Det är ett s.k. skalmaster-
program, där studenten tillsammans med studievägledaren gör en individuell 
studieplan. Studierna kan bedrivas i olika takt från halv- till helfart. Masterexamen 
motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Man kan även ta ut en magis-
terexamen efter motsvarande ett års studier på heltid (60 högskolepoäng). Kurserna 
ingående i programmet omfattar vardera 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart (10 
kursveckor). Inom programmet har utvecklats åtta kurser med inriktning mot barns 
liv och hälsa, vilka ges över en period av två läsår, vilket innebär att kurserna ges 
vartannat år. Det ges med andra ord två kurser per termin förutom metodkurserna 
och examensarbetet. Kurserna går också att läsa som fristående kurser och även 
som kurser inom andra program. Exempelvis har sjuksköterskestudenter deltagit i 
flera av kurserna, då de har möjlighet att välja valbara kurser i sin grundutbildning.

Studenterna har utnyttjat möjligheten att använda redan insamlat datamaterial 
och göra egna analyser. Till exempel har en student använt sig av den värmländ-
ska elevhälsodatabasen ELSA och studerat skolfrånvaro hos värmländska elever 
och dess samband med sociala relationer och delaktighet. En annan har tittat på 
sambandet mellan våld och psykosocial hälsa utifrån den nationella kartläggning-
en om våld mot barn. Någon student har i stället använt datamaterial insamlat 
av landstinget och studerat det interprofessionella samarbetet i skolornas sex- och 
samlevnadsundervisning. Många studenter har också gjort egna datainsamlingar 
i form av enkäter, individuella eller fokusgruppsintervjuer. Respondenter kan ha 
varit föräldrar till för tidigt födda barn, personal inom skolan samt hälso- och sjuk-
vården, golfspelande kvinnor och mödrar i ett krigshärjat Irak. 

Nedan följer en kort presentation av de åtta kurserna som erbjuds inom pro-
grammet.

HÖSTTERMINEN 2011 startade ett unikt 

utbildningsprogram med fokus på Barns liv 

och hälsa vid Karlstads universitet. Programmet 

vänder sig till studenter och professionella som 

är intresserade av eller arbetar med barn och 

unga i olika verksamheter inom exempelvis 

skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Det 

unika med programmet är den praktiknära 

kunskapen där aktuell forskning inom området 

knyts ihop med studenternas erfarenheter och 

återförs till den egna verksamheten.
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ULLA-BRITT ERIKSSON

BARNS HÄLSA UR ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV 
Kursen genomsyras av ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv med utgångs-
punkt i FN:s barnkonvention. Inom ramen för kursen diskuteras hur det mänskliga 
arvet interagerar med fysiska, psykiska och sociala bestämningsfaktorer för att 
förklara barns hälsa och utveckling.

BARN MED LÅNGVARIG SJUKDOM OCH 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kursen ger kunskap om barn med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning 
utifrån ett folkhälsovetenskapligt och barnrättsligt perspektiv.  I kursen gås genom 
funktionsnedsättning och långvarig sjukdom hos barn ur ett historiskt perspektiv 
samt begreppsbildning, förekomst och utbredning. Även generella behov och 
konsekvenser för barnet, familjen och samhället behandlas liksom professionellas 
bemötande och barnets och familjernas rättigheter i förhållande till samhällets 
stödinsatser.

BARN OCH MILJÖ
Kursen ger kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för barns liv och hälsa. 
Kursen ska öka förståelsen för att det finns både likheter och skillnader i miljörisker 
för foster, barn och vuxna, vilket är en avgörande kunskap för framtagande av olika 
insatser och åtgärder.

SÅRBARA BARN OCH FAMILJER. SOCIALT OCH 
PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV PÅ BARNS HÄLSA
Kursen ger en fördjupad kunskap om hur vi kan förstå barns hälsa utifrån ett 
socialt och psykologiskt perspektiv. Kursen innefattar teoretisk förståelse om såväl 
risk- som skyddsfaktorer för barns sociala utveckling och psykiska hälsa och dess 
praktiska tillämpning i arbetet med barn.

HÄLSOPROMOTION. ATT FRÄMJA HÄLSA
I kursen behandlas fem block. (1) Det holistiska hälsobegreppets omfattning och 
innehåll. (2) Psykologisk, kollektiv och organisatorisk empowerment ställt mot 
maktlöshet. (3) Rättvis hälsa beskriven genom socioekonomiska faktorer och 
mänskliga rättigheter samt jämställdhet i form av samhälleliga maktstrukturer och 
genusteorier. (4) Teorier kring förändringsprocesser på individ-, populations- och 
samhällsnivå. (5)  Mål och policys som styr hälsofrämjande arbete. 
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BARNS LIV OCH HÄLSA – MASTERPROGRAM VID KARLSTADS UNIVERSITET

BARNSÄKERHET
Kursen tar utgångspunkt i barnsäkerhetsbegreppets breddning liksom barn-

säkerhetsarbetets utveckling, såväl nationellt som internationellt. Även begrepp 
som skada, olycka, risk och säkerhet behandlas. Vidare belyses skadepanoramat 
bland barn och unga, nationellt och internationellt, inklusive konsekvenser på kort 
och lång sikt. Kursen tar också upp allmänna principer för skadeprevention, med 
hänsyn tagen till barns utveckling och mognad. 

VÅLD I NÄRA RELATIONER
I kursen belyses våld i nära relationer, dess omfattning och konsekvenser, professi-
onellas bemötande samt insatser mot våld i nära relationer. Kursen tar också upp 
olika teorier och förklaringsmodeller på individ-, grupp- och samhällsnivå. Teorier 
som tas upp är genusteorier/könsmaktsperspektiv, samhällsteorier och psykologiska 
teorier ur ett folkhälsoperspektiv.

PROFESSIONELLT SAMARBETE KRING BARN OCH 
FAMILJER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Kursen belyser olika former och grader av samarbete och samverkan, grundläggan-
de teorier, möjligheter och hinder samt praktiska analys- och utvärderingsmetoder 
för att utveckla samarbete och samverkan. Kursen genomsyras av samarbete och 
samverkan utifrån professionellas perspektiv och barn/familjeperspektiv. Studenter-
na ges möjlighet att pröva olika analysmetoder i ett konkret förbättringsarbete där 
samverkan och samarbete behövs. 

RÖSTER OM UTBILDNINGEN FRÅN NÅGRA 
KURSDELTAGARE: 
”Det har varit berikande att vi har olika bakgrund och jag har lärt mig mycket av de andra 
yrkesgrupperna. ”

”Jag kommer att ha stor nytta av denna kursen i mitt jobb och efter varje föreläsning brukar 
jag påbörja någon diskussion, när jag kommit tillbaka till jobbet. På så vis hålls också arbets-
platsen à jour med vad som händer inom forskningen .”

”Jag har fått ny motivation i mitt jobb av kursen och fått hoppet tillbaka att mitt jobb är 
viktigt.”

”Jag har fått nya glasögon och nya argument att ta med mig.”

Mer information finns på programmets hemsida: kau.se/barns-liv-och-halsa



Denna rapport om barns liv och hälsa i Värmland är ett led i den folkhälso

rapportering som sker i samarbete mellan Landstinget i Värmland (LiV) och 

Karlstads universitet (KAU). Under de sista tjugo åren har det inte skett 

någon specifik sammanställning om barns hälsa i Värmland, varför den nu 

aktuella rapporten fyller ett stort tomrum. 

För tjugo år sedan var data om barns hälsa bristfälliga, medan vi nu haft 

tillgång till välutvecklade databanker över dödlighet, slutenvård, skador, 

infektioner, munhälsa, drogvanor, mödra och barnhälsovård, elevhälsa 

m.m. Dessutom finns data från upprepade studier av ungdomars psykiska 

hälsa och longitudinella studier om vad olika miljöfaktorer betyder för 

utveckling av kroniska sjukdomar som exempelvis astma och allergi, 

övervikt och fetma och neuropsykiatriska åkommor.

Förutom att presentera hur de värmländska barnen mår är en bärande idé i 

denna rapport att beskriva hur arv och miljö samspelar, vilken betydelse det 

har för barnens liv och utveckling och vilka möjligheter vi har att påverka 

detta komplexa samspel.

Det är vår förhoppning att alla inom kommuner och landsting – politiker, 

tjänstemän och praktiker – skall kunna dra nytta av denna rapport.
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