
DIETISTER INOM CENTRALA 
BHV i SVERIGE

Så här jobbar vi!

DRF:S referensgrupp i Pediatrik – Arbetsgruppen Barnhälsovård

Nationella BHV-konferensen, Luleå
4-6 september 2017



Dietister CBHV

35 CBHV-team i Sverige

7 har dietistresurs i teamen:
• Västerbotten (Anki Sandström 100%)

• Jönköping (Anna Kempe 40%)

• Kalmar (Eva Wolke 10%)

• VGR 
(Cecilia Hedström, 30-50%, Gbg & S:a Bohuslän)

(Julia Backlund, 50%, S:a Älvsborg)
(Maria Bengtsson, 50%, Fyrbodal)
(Lena Ljungkrona-Falk, 50%, Skaraborg)

• Värmland 
(har tidigare haft, utredning pågår)

• Jämtland & Härjedalen
(utredning pågår)
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Bild: Lantmäteriverket



Vilka riskfaktorer orsakar mest sjukdom 
och för tidig död i Sverige?

www.healthdata.org

Ref: Läkartidningen. 2017;114:ED34

DALY:  summan av förlorade år på grund av tidig död i befolkningen.

http://www.healthdata.org/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2017/01/Den-globala-sjukdomsbordan-har-bade-minskat-och-okat/
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Ohälsosamma 
matvanor ska 

betraktas som en 
egen riskfaktor för 

utveckling av ohälsa 
oberoende av BMI

Ohälsosamma 
matvanor är den 

största riskfaktorn 
för utveckling av 
ohälsa i Sverige 

I Sverige är maten den levnadsvana som i störst 
utsträckning bidrar till sjukdomsbördan.
* Lancet Sept 2015, www.healthdata.org/sweden

80% äter för lite grönsaker och frukt
90% äter för lite fullkorn
80% äter för mycket mättat fett
15% av all energi vi äter kommer från snacks, 
godis och läsk (för barn var den siffran 25%)

Ref: *GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional 
and national life expectancy, all-cause mortality and cause specific mortality for 
249 causes of death 1980-2015. Lancet. 2016;388:1459-1544.

Läkartidningen. 2015;112:C4TH

DALY:  summan av förlorade år på grund av tidig död i befolkningen

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/01/Alkohol-narkotika-och-tobaksrokning-ger-stor-del-av-sjukdomsbordan/


Johanna M. Jaakkola et al. Longitudinal child-oriented dietary intervention: Association with parental diet and cardio-metabolic risk 
factors. The Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project. 
The European Journal of Preventive Cardiology 2017. DOI: 10.1177/2047487317720286

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6742715
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6742715


Barnets mat/nutrition finns med i alla 3 nivåerna

NATIONELLA BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET

För alla För alla vid behov

I

Livsmedelsverkets råd 

ev. Regionala metoder 

II              III

Vegetarisk kost               Vegankost             

Tillväxt                    Föräldrars val av specialkost/dieter

Ätovilja/”matkrångel”/selektivt ätande/picky eaters

Undervikt Övervikt/fetma

Förstoppning              Allergier/intoleranser

Föräldraoro

Oralmotorisk utveckling            Neuropsykiatri       



Vad gör vi?
Nationellt

• Remissinstans:  t ex SLV, SoS, Amningskommittén 

• Adjungerade till redaktionsrådet RH

• Styrgruppen BHVQ 

• Författare Rikshandboken 

• DRF:s Referensgrupp i pediatrik/ Arbetsgrupp Barnhälsovård.

Regionalt

• Tillföra kunskap inom barnets nutrition 

• Verksamhetsutveckling tillsammans med CBHV-teamet

• Föra ut Nationella och regionala riktlinjer inom nutrition i 
verksamheten

• Rådgivning och utbildning till BHV-personal (skall inte bara 
ges av barnmatsproducenter)

• Ta fram material kring barnets nutrition vid olika åldrar och 
tillstånd (se bokbord)

• Föräldrastöd – individuellt och i grupp

Lokalt

• Konsult åt BHV-ssk

• Telefonrådgivning åt föräldrar

• Föräldragrupper

• Familjecentraler/Öppna förskolor

• Samarbete med Folktandvård och Skolhälsovård.

• Lokala variationer av att ta emot remisser och behandla.



http://www.rikshandboken-
bhv.se/Texter/Malen-for-
yrkesforeningarna/Dietisten-i-Centrala-
Barnhalsovardsteamet-/

http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Nationella m%c3%a5lbeskrivningar/Arbetsbeskrivning f%c3%b6r dietist inom Centrala Barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden 2015-09-30, DRF (1).pdf
http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Nationella m%c3%a5lbeskrivningar/Arbetsbeskrivning f%c3%b6r dietist inom Centrala Barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden 2015-09-30, DRF (1).pdf
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforeningarna/Dietisten-i-Centrala-Barnhalsovardsteamet-/


Utbildning 
Material 

Presentationer till grupper  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL--Korf7VAhUoD5oKHVznCxwQjRwIBw&url=http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Jonkopings/&psig=AFQjCNH-SzDt2U5d9RF2nUld_kIBzIG3-A&ust=1504161744248031
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL--Korf7VAhUoD5oKHVznCxwQjRwIBw&url=http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Jonkopings/&psig=AFQjCNH-SzDt2U5d9RF2nUld_kIBzIG3-A&ust=1504161744248031




Utställningsskåp        Foldrar Matråd



Food for your baby 0- 12 months

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPy4uv_ThckCFQuGLAodYlsKow&url=http://se.123rf.com/photo_14003426_bebis-afrikansk-amerikan-metisse-nyf%C3%B6dd.html&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPy4uv_ThckCFQuGLAodYlsKow&url=http://se.123rf.com/photo_14003426_bebis-afrikansk-amerikan-metisse-nyf%C3%B6dd.html&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXk09PUhckCFcEFLAod6g4GnQ&url=http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID%3D135261&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXk09PUhckCFcEFLAod6g4GnQ&url=http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID%3D135261&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPl1PHUhckCFctbLAodl5wHkw&url=http://kongsmark.se/2011/03/14/nyfodd-lille-fina-wilhelm/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPl1PHUhckCFctbLAodl5wHkw&url=http://kongsmark.se/2011/03/14/nyfodd-lille-fina-wilhelm/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJzAn4LVhckCFYELLAod-ksIqA&url=http://www.kevision.com/en-nyfodd-med-meningit/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJzAn4LVhckCFYELLAod-ksIqA&url=http://www.kevision.com/en-nyfodd-med-meningit/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMvG0Z7VhckCFQmWLAodJ6YKqA&url=http://pendelilska.blogg.se/2008/december/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMvG0Z7VhckCFQmWLAodJ6YKqA&url=http://pendelilska.blogg.se/2008/december/&psig=AFQjCNH7WJFZ7E0AnZ3Nkbc2gOnMlHq35A&ust=1447237976358928


Länkar till några av våra hemsidor:

Jönköping och Västerbottens landsting:

• Endast interna hemsidor. Håller på att arbetas om.

Västra Götaland:

• https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-
vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost2/

• https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-
vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost/

• https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-
vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost-
skaraborg/

13

https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost2/
https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost/
https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/kost-skaraborg/


FRAMTID I CBHV?

• Ge barn/familjer ökade 
förutsättningar att främja 
hälsa och förebygga sjukdom 
genom att skapa goda 
levnadsvanor

• Högre kompetens och 
trygghet att ge kostråd enligt 
evidens hos all personal inom 
BHV

• Visst bör väl alla ha en egen 
dietist i sitt CBHV-team?



TÄVLING!

Richard Tellström, etnolog, 
måltidsforskare, Sommar P1, 4 juli 2017:

” För kroppens överlevnad går 
det lika bra att äta 
foderpellets, ändå väljer vi att 
inte göra det. Varför?

Jo, för genom vår mat kan vi 
se vilka människor vi hör ihop 
med och är. På tallriken ligger 
vi själva och vår historia.”

15Förslag läggs i skål vid vår monter

Nytt ord för 
UPPFÖDNING!



www.drf.nu

TACK!

DRF:s referensgrupp i pediatrik

Arbetsgrupp Barnhälsovård

”Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar 
också som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning. 
En riktigt sammansatt kost har en stor betydelse för hälsan, 
både genom att främja och bevara god hälsa och genom att 
förebygga sjukdomar. Matvanorna är en del av vår kulturella 
och sociala tillhörighet.” 

Ur folkhälsomål 10: Goda matvanor


