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Bakgrund till 3 års teambesök på BVC

Tre års teambesök


Planeringsgrupp Evelina bildas 2009 som tar fram områden i behov av
utveckling februari 2010.



I september 2010 skapas arbetsgrupper vid BHV-dagar i Karlskrona



I oktober 2010 lyfter arbetsgrupper prioriterade områden i behov av
ökad kunskap, att lämna till Socialstyrelsen.



I januari 2011 träffar Evelinagruppen och representanter för
respektive arbetsgrupp Socialstyrelsen, vilket leder till en
sammanställning med föreliggande behov tillsammans med
mödrahälsovården och elevhälsan



Två av arbetsgrupperna lyfter BHV-ssk och läkarens uppdrag i BHV
programmet; metoder, antal läkarbesök, nyckelåldrar, medicinskt
basprogram- Vem gör vad och när?

Barns utveckling
2. Medicinskt basprogram
1.



Antal ssk besök var relativt lika i landet medan antal läkarbesök
varierade mellan 3-5 i antal.



Socialstyrelsen och arbetsgrupperna startar ett parallellt arbete med
återkommande avstämningar via referensgrupp och Evelinas
styrgrupp.



Båda arbetsgrupperna föreslår dec 2011/jan 2012 ett fjärde
läkarbesök efter 18 mån – någon gång runt 3 år ålder, vilket
förtydligas augusti 2012 med tidpunkt för besöket vid 2 – 3 år.



Enas 2013-06-17 vid ett referensgruppsmöte efter lång diskussion om
läkarbesök vid 4 v, 6 mån, 12 mån och vid 3 år samt ytterligare besök
efter behov. Ej samtidigt som BHV-ssk besöket.



Socialstyrelsen gör samma bedömning 2013 efter sin genomgång.
(Sthlm 2013- Björn Kadesjö)

Diskussionen som pågick om och kring
läkarbesöket vid 2½-3 års ålder…


Ändrar pågående rutiner



Tydliggör olikheter i vad BHV erbjuder – 3-5 läkarbesök



Tidpunkt ngn gång mellan 18 – 36 mån, 4 år



Läkarens roll på BVC – somatisk undersökning, identifiera och/eller
bekräfta avvikelser, ha ett bredare uppdrag, bidra med sina kunskaper
i övrigt, delta i hälsosamtalet, socialpediatiker, samverka i team,
träffa också friska barn…………



Är läkare med bristande barnkunskap en belastning vid besöket?



Ett besök för alla barn garantera att avsatt läkartid finns i
programmet och ligger i linje med en bärande idé för svensk BHV;
genom att erbjuda alla når vi de som behöver mer (80/20)



Bristande resurser möjliggör inte ett ytterligare besök



Träffa de barn som är i behov av ytterligare läkarbesök, inte alla barn?



Vi behöver ta fram innehåll för besöket (Umeå 2014)

Socialstyrelsen- Läkarmedverkan
inom BHV


Läkarmedverkan? Kompetens avgörande! (Nationell målbeskrivning för
läkartjänstgöring inom barnhälsovården)


uppgifter i samband med hälsobesök förutsätter läkarmedverkan,
praktiska förhållanden och kompetens avgör vem som ansvarar för
andra uppgifter



tillsammans med BVC-sjuksköterskan ge råd, vägledning och
information till föräldrar



Hälsoundersökning (hälsa och utveckling) vid 4 veckors ålder, 6 och 12
månader (höftledluxation, kongenital katarakt, testis retention,
hjärtfel), 12 månader och 2½ - 3 års ålder



Behov avgör övriga tillfällen för läkarmedverkan.

(

)

Björn Kadesjö Socialstyrelsen Sthlm, 2013

Fortsättning…..


BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i BHV-arbetet



Läkaren har definierade uppgifter (men kan göra mer)



Läkaren har en roll i teamet på BVC vilket ställer krav på kunskap och
arbetssätt



Motiverat med ett läkarbesök inom BHV efter 18 mån



I stort bör medfödda medicinska avvikelser vara identifierade.
Hälsoproblemen under förskoleåren handlar om annat och då
otillfredsställande att det inte finns någon inplanerad läkarmedverkan
innan skolstart.



2½-3 års ålder är en kritisk ålder för att känna igen sådant som i yngre
åldrar är svårbedömt.



Avstämning med Björn Kadesjö september 2017

Socialstyrelsen-Vägledning för
barnhälsovården




Vissa uppgifter i samband med hälsobesök förutsätter
läkarmedverkan, medan praktiska förhållanden och kompetens avgör
vem som ansvarar för andra uppgifter. För att genomföra de uppgifter
som beskrivs i avsnittet om somatiska hälsoundersökningar behöver
läkare medverka vid besöken vid 4 veckors ålder, vid 6 och 12
månader och vid 2,5–3 års ålder. Behoven avgör övriga tillfällen för
läkarmedverkan.
Teamet med sjuksköterska, läkare och psykolog ger möjlighet för en
helhetssyn på barnet i sin familj där både medicinska och psykosociala omständigheter uppmärksammas och beaktas.
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