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Andres Käärik (fp)

Svar på interpellation 2001:31 av Inger Ros (s) om
borttagna kontroller i barnhälsovården
Inger Ros (s) har frågat mig följande:
1.

Vilken utredning har föregåtts besluten om borttagande av
treårskontrollen för barn?

2.

På vilket sätt kompenseras barnen för den uteblivna
kontrollen?

3.

Vilka konsekvenser medför detta på barnen och i vilken
konsekvensanalys kan man läsa detta?

Som svar vill jag anföra följande:
Under de senaste åren har förändringar av barnhälsovårdens arbetssätt skett.
Verksamheten har gått från att arbeta med ett övergripande somatiskt
synsätt mot ett mer psykosocialt och folkhälsoinriktat perspektiv. De
rutinmässiga besöken och kontrollerna har blivit färre. Istället har man i
ökad utsträckning satsat på ett behovsinriktat stöd. Generellt kan sägas att
den somatiska hälsan – med undantag för allergier – förbättrats hos barnen.
Däremot har de psykosociala och miljömässiga problemen ökat.
De nya inriktningen grundar sig på ett ”A state of the art document” som
Medicinska forskningsrådet fastställde hösten 1999. I dokumentet framhålls
att barnhälsovården måste erbjuda en kombination av generella insatser,
riktade förstärkta insatser till sårbara grupper och individuellt utformad
hjälp till barn och föräldrar. Detta dokument har följts av riktlinjer som bl a
barnhälsovårdsöverläkarna ger ut. Verksamheten följs av
barnhälsovårdsöverläkarna som årligen ger ut en rapport om
barnhälsovården.
De nya arbetsmetoder som vuxit fram inom barnhälsovården innebär mindre
behov av läkartimmar för rutinkontroller och större satsning på riskbarn.
BVC-sköterskans ansvar för den somatiska uppföljning har ökat. Många
mottagningar genomför fortfarande rutinmässigt 3-års kontrollen. Vid 3-års
kontrollen görs i huvudsak en språkbedömning. På andra mottagningar görs
språkbedömningen vid 4-års kontrollen. Detta är ett exempel på BVC
inriktar sina insatser efter behov och inte enbart gör rutinmässiga
undersökningar. Om det finns särskilda motiv finns görs språkbedömning av
enskilda 3-åringar på varje BVC - mottagning.

2 (2)
2001-12-06

LS 0111-0613

Den samordningsgrupp som finns inom barnhälsovården följer särskilt hur
man gör med 3-års kontrollerna på olika BVC. Gruppen kommer särskilt att
redovisa detta i årsrapporten om barnhälsovården i länet för år 2001, som
blir klar under första kvartalet nästa år. I de diskussioner som pågår mellan
beställare och producenter om barnhälsovården diskuteras fortlöpande om
kravspecifikationen behöver ändras. En fråga som diskuteras är
språkbedömningen i samband med 3-års kontrollen. Den av interpellanten
föreslagna konsekvensanalysen beaktas därför och kommer att göras i nästa
års barnhälsovårdsrapport.
De förändringar som gjorts inom barnhälsovården grundar sig att
verkligheten och behoven förändrats. Det är då rimligt att förändra
vårdutbudet vilket också gjorts. Samtidigt är det viktigt att följa upp
effekterna av förändringarna. Det görs också genom de årliga rapporter som
ges ut om barnhälsovården. Samtidigt är det stor betydelse att verksamheten
och uppföljningen ständigt utvecklas.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Andres Käärik

