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Till läsaren

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård 
samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009) trädde i kraft 

den 1 juli 2009. Förordningens bestämmelser om hälsoundersökningar (9 och 10 §) 
trädde i kraft den 1 januari 2011 (338/2011). Syftet med förordningen är att säkerstäl-
la att hälsoundersökningarna genomförs på ett planmässigt och enhetligt sätt och med 
beaktande av de enskilda individernas och befolkningens behov. I förordningen ingår 
bestämmelser om hälsoundersökningarnas och hälsorådgivningens innehåll och om-
fattning. Anvisningar om hälsoundersökningar ges även i handboken om omfattande 
hälsoundersökningar (Laaja terveystarkastus, THL 2012), barnrådgivningshandboken 
(SHM 2005), skolhälsovårdshandboken (Stakes 2002) och Kvalitetsrekommendatio-
nen för skolhälsovården (SHM 2004). 

De nationella handböckerna innehåller rekommendationer om hälsoundersök-
ningarnas innehåll, men inga närmare beskrivningar av mät- och bedömningsmeto-
derna och inte heller några anvisningar för tolkningen. Trots dessa riksomfattande 
anvisningar har olika utredningar visat att det förekommer betydande skillnader i häl-
soundersökningspraxis på lokal nivå. I samband med THL:s projekt för uppföljning av 
barns hälsa (LATE-projektet) observerades skillnader i fråga om mätredskap, under-
sökningstidpunkter, mätförhållanden och mätmetoder (Mäki m.fl. 2008). Skillnader 
i mätnings- och bedömningsmetoder och mätredskap påverkar mätresultatens till-
förlitlighet. Den feedback man fick av hälsovårdarna under LATE-projektet visade på 
ett behov av noggrannare anvisningar om de mätningar som ingår i hälsoundersök-
ningarna. LATE-arbetsgruppen (bilaga 1) började därför utarbeta en handbok om hur 
man ska utföra de mätningar, undersökningar och bedömningar som ingår i barnråd-
givningens och skolhälsovårdens undersökningar. Handboken har utarbetats i samråd 
med experter på barns hälsa, tillväxt och utveckling. LATE-projektet och arbetet med 
att redigera handboken har samordnats av en styrgrupp tillsatt av social- och hälso-
vårdsministeriet (bilaga 2). 

Handboken innehåller råd och anvisningar om hur man ska utföra de mätning-
ar, undersökningar och bedömningar som ingår i hälsoundersökningarna och hur man 
ska tolka undersökningsresultaten. Dessutom ges också metodiska preciseringar (bl.a. 
i fråga om mätredskap och resultatregistrering). Syftet är att förenhetliga barnrådgiv-
ningens och skolhälsovårdens undersöknings- och bedömningspraxis och därigenom 
minska skillnaderna i undersökningarnas innehåll mellan olika verksamhetsenheter och 
regioner. Målet är att uppföljningen av barns och ungas hälsa ska genomföras på ett till-
förlitligt och kvalitetsmässigt enhetligt sätt i hela landet. Handboken är avsedd för hälso-
vårdare och läkare som arbetar inom barnrådgivningen och skolhälsovården. Den kan 
även användas inom grund- och påbyggnadsutbildningen för hälsovårdare och läkare. 

Till barnrådgivningens och skolhälsovårdens centrala uppgifter hör att följa bar-
nens hälsotillstånd, tillväxt och utveckling och att utreda och stödja hela familjens väl-
befinnande (statsrådets förordning 338/2011). Yrkespersonalen vid mödra- och barn-
rådgivningarna och inom skolhälsovården har en central roll i det folkhälsofrämjande 
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arbetet i och med att de når ut till så gott som alla barn, ungdomar och barnfamiljer i 
landet. Vid hälsoundersökningarna inom barnrådgivningen och skolhälsovården lig-
ger fokus på barnens och familjernas förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv 
och deras förmåga att göra hälsofrämjande val i livet. Barnens och familjernas delak-
tighet har en framskjuten plats i detta arbete, liksom också en öppen dialog mellan 
yrkespersonal, barn och vårdnadshavare. Utgångspunkten är att identifiera barnens, 
ungdomarnas och barnfamiljernas behov och att stötta deras resurser. De mätningar 
och undersökningar som utförs i samband med hälsoundersökningarna utgör en del 
av uppföljningen av barnens hälsotillstånd, tillväxt och utveckling. Handboken inne-
håller en sammanställning över de viktigaste undersöknings-, bedömnings- och mät-
metoderna som används vid hälsoundersökningar för barn, bl.a. metoder för mät-
ning av längd, vikt, huvudomkrets och blodtryck, metoder för undersökning av syn, 
hörsel och hållning samt metoder för bedömning av pubertetsutvecklingen och bar-
nets neurologiska utveckling. Handboken innehåller också beskrivningar av några nya 
bedömningsmetoder som ännu inte är etablerade undersökningsmetoder i barnråd-
givningens och skolhälsovårdens verksamhet, t.ex. metoden för bedömning av barns 
psykosociala hälsa (LAPS). De nya metoderna har tagits fram och validerats genom 
forskningsarbete och de kompletterar bedömningen av barns tillväxt och utveckling 
med avseende på barnets psykosociala, kognitiva och neurologiska utveckling. Un-
dersöknings- och bedömningsmetoderna utvecklas kontinuerligt och därför kommer 
handboken att kompletteras och uppdateras med jämna mellanrum.

Som stöd för klientarbetet vid rådgivningarna och inom skolhälsovården finns det 
olika blanketter som gör det lättare att ta upp frågor och att bedöma det individuel-
la behovet av hälsorådgivning. För det ändamålet innehåller boken också vanliga tes-
ter och frågeformulär som används vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården, 
bl.a. EPDS-blanketten för identifiering av depression efter förlossningen, AUDIT-tes-
tet för att identifiera riskkonsumtion av alkohol och ADSUME-testet för att klarlägga 
alkohol- och drogvanor bland ungdomar. Framställningen fokuserar på bedömning-
en av hälsovanor och de metoder som används vid bedömningen. Utöver det presen-
teras också några viktiga ämnesområden som kan vara bra att ta upp i samband med 
hälsoundersökningarna. Innehållet i hälsorådgivningen behandlas närmare i handbo-
ken för barnrådgivningsarbete, en elektronisk handbok på finska utgiven av Institutet 
för hälsa och välfärd (www.thl.fi/lastenneuvolakasikirja). 

 Hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer vilka blanketter som behövs.  En del 
blanketter kan användas för alla familjer. Sådana är till exempel AUDIT-blanketten 
som beskriver alkoholvanorna och EPDS- blanketten som underlättar identifieringen 
av depression efter förlossningen. En del blanketter kan klienterna också fylla i hemma 
och diskutera tillsammans med sin partner. Hälsoundersökningarna framskrider all-
tid på familjens villkor och det är frivilligt för familjen att fylla i blanketterna. 

Det är inte ändamålsenligt att använda flera blanketter vid en och samma hälso-
undersökning, utan för att få en helhetsuppfattning om barnets och familjens välbe-
finnande behövs flera besök och diskussioner med familjen. Användningen av blan-
ketter ska basera sig på en gemensam överenskommelse vid arbetsenheten och utgå 
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LITTERATUR

från att identifiera och skapa servicekedjor i kommunen. För att använda blanketter-
na behövs tillräcklig kännedom om innehållet, och i vissa fall behövs också utbild-
ning och handledning. Blanketterna används i original och på ett sätt som respek-
terar upphovsrätten. Denna handbok beaktar också i tillämpliga delar de nationellt 
fastställda datastrukturerna (bl.a. kärndata och strukturerade åtgärdsuppgifter), och 
de klassificeringar som används inom anmälningssystemet för den öppna primärvår-
den (AvoHILMO) (Rautiainen & Saukkonen 2012). Enhetliga koder och klassifice-
ringar är en förutsättning för uppbyggandet av ett nationellt patientdataarkiv i elek-
tronisk form som möjliggör överföring av data mellan olika system och mellan de 
enheter som deltar i vårdarbetet. Bestämmelser om hanteringen och upprättandet av 
patientdokument ingår i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den (559/1994), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och i förord-
ningen om journalhandlingar (298/2009). 

Fortlöpande personalutbildning är en förutsättning för att de mätningar som ge-
nomförs i samband med hälsoundersökningarna ska kunna utföras och registreras 
på ett enhetligt och strukturerat sätt. Utbildningen kan ordnas i form av grund- och 
påbyggnadsutbildning för hälsovårdare och sjukskötare. Undervisning i metoder för 
mätning och registrering bör ingå i hälsovårdarnas grundutbildning vid yrkeshögsko-
lorna och därmed också i utbildningen av lärare i hälsovård och folkhälsoarbete vid 
yrkeshögskolorna.

Helsingfors i mars 2014

Päivi Mäki, Katja Wikström, 
Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen
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1 Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården1Hälsoundersökningar inom 
barnrådgivningen och 
skolhälsovården

Päivi Mäki

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälso-
vård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009, nytt 

nummer 338/2011) innehåller bestämmelser om hur många hälsoundersökning-
ar och omfattande hälsoundersökningar ska utföras av hälsovårdare och läkare in-
om barnrådgivningen och skolhälsovården, och när de ska utföras. Detaljerade re-
kommendationer om innehållet i de återkommande hälsoundersökningar som ska 
utföras av hälsovårdare finns i barnrådgivningshandboken (SHM 2005), skolhäl-
sovårdshandboken (Stakes 2002) och Kvalitetsrekommendationen för skolhälso-
vården (SHM 2004).

Vid en omfattande hälsoundersökning bedöms förutom barnets hälsotillstånd 
också hela familjens välbefinnande. Bedömningen görs av hälsovårdaren och en lä-
kare och vid behov även andra yrkespersoner som deltar i arbetet med familjen. 
Familjens välbefinnande utreds till den del det är nödvändigt för att kunna bedö-
ma barnets behov av stöd och vård. Barnets båda föräldrar ombeds alltid att del-
ta i de omfattande hälsoundersökningarna. (Tillämpningsanvisningar SHM 2010)

1.1 Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen 

Enligt förordningen ska alla barn under skolåldern genomgå sammanlagt minst 15 
hälsoundersökningar, av vilka tre (de vid 4 månader, 8 månader och 4 år) bör ge-
nomföras som omfattande hälsoundersökningar. 

Under det första levnadsåret görs minst nio hälsoundersökningar, däribland 
en omfattande hälsoundersökning (vid 4 månader) och två läkarundersökning-
ar (tabell 1). 

Efter det första levnadsåret ska barnet genomgå minst sex hälsoundersökning-
ar, av vilka två (de vid 18 månader respektive 4 år) är omfattande hälsoundersök-
ningar (tabell 2).
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Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

1–4
veckor

4–6 
veckor

2 
mån.

3 
mån.

4 mån
(omfattande hälso- 

undersökning)

5
mån.

6 
mån.

8 
mån.

(10 
mån.)

12 
mån.

Undersökning utförd 
av hälsovårdare x x x x x x x x (x) x

Läkarundersökning x x x

Källa SHM 2010.

TABELL 1. Återkommande hälsoundersökningar vid barnrådgivningen under det 
första levnadsåret.

1.2 Hälsoundersökningar inom skolhälsovården 

Enligt förordningen ska barn i skolåldern genomgå en hälsoundersökning på var-
je årskurs i grundskolan (tabell 3). Omfattande hälsoundersökningar ordnas i för-
sta, femte och åttonde klassen. Under åren däremellan ordnas hälsoundersökning-
ar som utförs av en hälsovårdare.

TABELL 2. Återkommande hälsoundersökningar vid barnrådgivningen efter det 
första levnadsåret.

18 mån. 
(omfattande         

hälsoundersökning)

2 år 3 år 4 år
(omfattande         

hälsoundersökning)

5 år 6 år

Undersökning utförd 
av hälsovårdare x x x x x x

Läkarundersökning x x

Källa SHM 2010.

TABELL 3. Återkommande hälsoundersökningar inom skolhälsovården.

 Åk 1
(omfattande 

hälso-
undersökning)

Åk 2 Åk 3 Åk 4  Åk 5
(omfattande 

hälso-
undersökning)

Åk 6 Åk 7    Åk 8
(omfattande 

hälso- 
undersökning)

Åk 9

Undersökning ut-
förd av hälsovårdare x x x x x x x x x

Läkarundersökning x x x

Källa SHM 2010.
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1 Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

AvoHILMO. Anmälan om öppen primärvård 2013. 
Definitioner och anvisningar. Handledning 
6/2013. Helsingfors: Institutet för hälsa och 
välfärd

Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hast-
rup A, Wallin M, Pelkonen M,(2012). Laaja 
terveys tarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lasten-
neuvolatoimintaan sekä kouluterveyden-
huoltoon. Opas 22. Helsingfors: Institutet 
för hälsa och välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet (2005). Barn-
rådgivningen som stöd för barnfamiljer. 
Handbok för personalen. Social- och hälso-
vårdsministeriets handböcker 2005:12. Hel-
singfors

Social- och hälsovårdsministeriet (2010). Råd-
givningsverksamhet, skol- och studeran-
dehälsovård samt förebyggande mun- och 
tandvård. Motiveringar till och tillämpnings-
anvisningar för förordningen (380/2009). 
Publikationer 2010:11. Helsingfors: Social- 
och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands 
Kommunförbund (2004). Kvalitetsrekom-
mendation för skolhälsovården. Social- och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2004:9. 
Helsingfors

Stakes (2002) Kouluterveydenhuolto 2002 – Opas 
kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja 
kunnille. Oppaita 51. Helsinki

Statsrådets förordning om rådgivningsverksam-
het, skol- och studerandehälsovård samt fö-
rebyggande mun- och tandvård för barn och 
unga (380/2009). Finns på webben: http://
www.finlex.fi

1.3 Dokumentering av hälsoundersökningarna

Alla hälsoundersökningar som anges i förordningen dokumenteras enligt SPAT-
klassificeringen (Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården), med koden 
SPAT1315 (Återkommande hälsoundersökning av barn och ungdomar) respektive 
SPAT1316 (Omfattande hälsoundersökning av barn och ungdomar).

LITTERATUR
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2  Uppföljning av tillväxten

Handbok 31  •  THL  •  2014

Jarmo Salo, Päivi Mäki, Leo Dunkel

Uppföljningen av barns tillväxt är barnrådgivningens och skolhälsovårdens 
viktigaste uppgift och en central del av den förebyggande hälsovården. Syf-

tet är att tidigt kunna upptäcka sådana sjukdomar och störningar som påverkar 
tillväxten och att samla in hälsodata på befolkningsnivå. Detta förutsätter tillgång 
till tillförlitliga och enhetliga mätmetoder och regelbundet genomförda mätning-
ar. För att avvikelser från den förväntade tillväxten och förändringar i barns till-
växtmönster ska kunna upptäckas behövs också ett tillförlitligt jämförelsematerial 
för tillväxten. Det jämförelsematerial som används i Finland är tillväxtstandarden, 
som beskriver tillväxten hos jämnåriga barn under ideala uppväxtförhållanden i 
fråga om nutrition, psykosocial miljö, etc. 

Eftersom cirka 80 procent av tillväxten är genetiskt bestämd, påverkas tillväxt-
standarden i hög grad av befolkningens sammansättning. De internationella till-
växtkurvor som sammanställts av WHO lämpar sig därför inte tillräckligt väl för 
uppföljning av tillväxten hos t.ex. barn i de nordiska länderna. Den finländska till-
växtstandarden (tillväxtkurvorna) och screeningkriterierna har förnyats inom ra-
men för ett nationellt tillväxtdatabasprojekt som genomförts i Norra Savolax sjuk-
vårdsdistrikts regi. De nya tillväxtkurvorna som tagits fram under ledning av en 
nationell expertgrupp vid THL publicerades 2011. De råd och anvisningar som 
ges i denna handbok baserar sig på de nya tillväxtkurvorna och screeningkriteri-
erna. De gamla tillväxtkurvorna och kriterierna används inom barnrådgivningen 
och skolhälsovården tills de nya finns tillgängliga i de elektroniska patientdatasys-
temen. 

2
Uppföljning av tillväxten

Van
he

ntu
nu

t



18

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

2.1 Längd
Jarmo Salo, Päivi Mäki, Leo Dunkel

MOTIVERING
Längden bedöms i praktiken utgående från barnets relativa längd. Den relativa 
längden anger hur många standardavvikelsepoäng (SD-scores, SDS) barnets längd 
avviker från medellängden för friska, normalviktiga barn i samma ålder och av 
samma kön. Den relativa längden = 0 SD för barn av medellängd, positiv för barn 
som är över medellängd och negativ för barn som är under medellängd. I prakti-
ken ligger 68 procent av alla friska och normalviktiga barn inom intervallet –1 … 
+1 SD, och 95 procent inom intervallet –2 … +2 SD. Om SDS-kurvan för läng-
den bryts, har det skett en förändring i barnets längdtillväxt i förhållande till friska 
jämnåriga barn av samma kön. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att tillväxt-
hastigheten har avtagit eller ökat. Det kan också bero på en förändring i tillväxt-
tempot av övergående art (t.ex. under puberteten).

MÄTTIDPUNKT
Längden mäts vid alla återkommande hälsoundersökningar inom barnrådgivning-
en och skolhälsovården.

MÄTUTRUSTNING OCH MÄTTEKNIK
Dataprogram för uppföljning av tillväxtkurvan enligt den nya tillväxtstandarden

 • fristående program eller integrerad funktion i patientdatasystemet
 • separata kurvor för flickor och pojkar
 • barn under 2 år 

• x-axeln visar åldern i år och y-axeln längden i SDS
• x-axeln visar åldern i år och y-axeln längden i centimeter
• särskilda kurvor för barn som är födda före 37:e graviditetsveckan (prema-

turt födda barn)
 • barn och unga i åldern 1–20 år

• x-axeln visar åldern i år och y-axeln längden i SDS
• x-axeln visar åldern i år och y-axeln längden i centimeter

Längdmätare
 • otänjbar längdmätare; mätskalan ska ha en precision på 1 millimeter (1 mm).
 • längdmätare av bordsmodell, för mätning av barn under 2 år
 • en väggfast längdmätare eller en längdmätare som står på ett stadigt stativ, för 

mätning av barn över 2 år
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 • Mätutrustningen bör kontrolleras regelbundet. 
• Längdmåttets mätskala bör vara rak.
• På längdmätare av bordsmodell kontrolleras att det mjuka underlägget inte 

försvårar mätningen eller avläsningen av resultatet.
• Innan man monterar en väggfast längdmätare i väggen, bör man mäta upp 

den exakta monteringshöjden med en millimeters noggrannhet. 
• Längdmätaren ska monteras så att monteringshöjden inte förändras under 

användningen.
• Det är bra att kontrollera monteringshöjden halvårsvis.
• Kontrollera att längdmätaren är placerad så att golvlisten inte är i vägen, när 

barnet ska stå med hälarna mot väggen.

Plats
 • Det bör finnas tillräckligt med utrymme både för den som ska mätas och den 

som ska utföra mätningen.

MÄTNINGSPROCEDUREN
Barn under 2 år: 

 • Mäts liggande på rygg. 
 • Fötterna ska vara bara och längden ska mätas från hjässan till undre kanten av 

hälen. 
 • Kontrollera att hälen är i kontakt med mätanordningen (se bild 1).
 • Kroppen ska vara rak och ryggen vila mot underlaget.
 • Placera barnets huvud så att öronöppningarna och de yttre ögonvrårna är i 

samma linje vertikalt (se bild 2).
 • För att barnet ska hålla ställningen under mätningen, får en person (vanligen 

barnets förälder) hålla barnets 
huvud, medan en annan person 
(vanligen hälsovårdaren) avläser 
mätresultatet, samtidigt som han 
eller hon ser till att fötterna och 
benen är i rätt ställning.

BILD 1. Längdmätning av barn 
under 2 år: fötternas position 
under mätningen.
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BILD 3. Mätning av längd.

BILD 2. Längdmätning 
av barn under 2 år:  
huvudets position  
under mätningen. 

Barn och unga över 2 år: (se bild 3)
 • Mäts stående. 
 • Avlägsna alla hårprydnader 

och håruppsättningar som kan 
försvåra mätningen.

 • Skorna och strumporna tas av. 
 • Kontrollera att:

• barnet står barfota med hä-
larna i kontakt med under-
laget.

• ryggen ska vara rak; barnet 
ska stå med ryggen mot väg-
gen och blicken riktad rakt 
fram

• barnet ska stå med raka ben, 
hälarna ihop och axlarna av-
spända 

• hälarna, vaderna, baken, ax-
larna och bakhuvudet ska 
vara i kontakt med mätut-
rustningen; knäna och höf-
terna ska vara rakaVan
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BILD 4. Huvudets position vid mätning 
av längd.

• huvudets position under mätningen: se till att öronöppningarna och de yttre 
ögonvrårna är i samma linje, vinkelrätt mot längdmätaren (se bild 4).

 • Sänk mätstickan så att den ligger an mot hjässan och kontrollera att längdmä-
taren står i lodrätt läge.

 • Kontrollera huvudställningen och korrigera vid behov genom att ta tag med 
fingrarna mot mastoidutskottet och bakhuvudet (se bild 4).

 • Be barnet andas in och stå med ryggen och nacken rak.
 • Kontrollera att barnet inte lyfter hälarna från golvet. 
 • Avläs mätresultatet efter det att barnet har andats ut. 
 • Läs av resultatet på måttskalan vågrätt mot skalan.
 • Resultatet ska avläsas till närmaste hela millimeter. Värdet ska inte avrundas 

uppåt.
 • Om du vid inprickningen av längden i tillväxtkurvan upptäcker att mätvärdet 

faller utanför barnets tillväxtkanal, bör du göra en kontrollmätning.
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DOKUMENTERING
Anteckna längden i centimeter med en decimal (1 mm:s noggrannhet) i patient-
journalen. 

Tillväxten för barn som är födda före 37:e graviditetsveckan (prematurt födda 
barn) följs enligt en korrigerad ålder tills de uppnått två års ålder. Den korrigerade 
åldern räknas från barnets beräknade födelsetid (baserad på ultraljudsundersök-
ningen i början av graviditeten eller på tidpunkten för den sista menstruationen 
före graviditeten). Den korrigerade åldern är ett bättre mått på barnets verkliga 
biologiska ålder (räknad från befruktningen) än barnets kronologiska ålder. 

Viktiga bakgrundsuppgifter som behövs för tolkningen av längdtillväxten be-
gärs vanligen av föräldrarna redan på mödrarådgivningen. Dessa uppgifter måste 
överföras till barnrådgivningen när familjen blir klienter där. Vid behov kan upp-
gifterna också samlas in under familjens första besök på barnrådgivningen, och 
uppgifterna antecknas då i patientjournalen med hjälp av enhetliga, nationellt 
överenskomna klassifikationer och koder.

Viktiga bakgrundsuppgifter är
 • graviditetens längd
 • barnets födelsemått
 • den biologiska moderns och faderns längd 
 • uppgifter om familjemedlemmarnas tillväxt- och mognadsmönster (moderns 

menarke och faderns tillväxt- och mognadsmönster).

LÄNGDSCREENING 
Längdscreeningen ger riktlinjer för situationer där tillväxten bör utredas och följas 
noggrannare. Screeningkriterierna används för att bedöma barnets relativa ålders-
relaterade längd (längd-SDS), avvikelser mellan den relativa längden och den för-
väntade längden (den relativa medellängden för familjen) och förändringar i den 
relativa längden. Syftet med screeningen är att fånga upp alla barn  vars tillväxt be-
höver utredas närmare. Gränsvärdena för tillväxtscreeningen har valts så att de ska 
fånga upp så många barn med avvikande tillväxt som möjligt och så få friska barn 
som möjligt. Screeningkriterierna för den nya tillväxtstandarden är matematiskt 
komplicerade. De kan användas bara med hjälp av det automatiska programmet 
för tillväxtscreening. I praktiken går det till så att programmet slår larm, om resul-
taten inte uppfyller screeningkriterierna. Om tillväxten överskrider flera gränsvär-
den, är det troligen fråga om en betydande avvikelse. 

Dessa anvisningar baserar sig på de nya tillväxtkurvor och screeningkriteri-
er som publicerades 2011 och som kommer att tas i bruk efterhand. De gamla till-
växtkurvorna och screeningkriterierna används tills de nya finns tillgängliga i de 
elektroniska patientdatasystemen.
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TOLKNING AV LÄNGDTILLVÄXTEN MED HJÄLP AV TILLVÄXTKURVORNA
Den automatiska tillväxtscreeningen gör det inte mindre viktigt att också kunna 
bedöma tillväxten genom att studera tillväxtkurvorna. Barns tillväxt är mycket in-
dividuell, men friska och välmående barn följer konsekvent sitt eget tillväxtmöns-
ter. Det viktigaste vid granskning av tillväxtkurvor är därför att notera förändringar 
i tillväxtmönstret (särskilt sådana där längden och vikten har förändrats i motsatt 
riktning), eftersom det kan vara tecken på en sjukdom som kanske kan behandlas. 
En förändring som gör att mätvärdet närmar sig medeltalet är inte lika oroväck-
ande som en förändring som för det längre bort från medeltalet. Både tillväxtpo-
tentialen (den längd som kan uppnås under ideala förhållanden) och tillväxttakten 
är ärftliga egenskaper. Tillväxten påverkas också av många faktorer under fosterti-
den. Den relativa längden varierar därför speciellt mycket i spädbarnsåldern. Efter 
födelsen är tillväxten snabb, men brant avtagande. Om ett barns relativa längd vid 
födseln avviker mycket från den förväntade längden för familjen, kommer tillväx-
ten under de 1–2 första levnadsåren att söka sin egen tillväxtkanal, vilket man bör 
beakta när man ska tolka tillväxtkurvan. Hos barn under 2 år är viktutvecklingen 
därför ett bättre mått på hälsa och välbefinnande än längdtillväxten. Hos barn som 
är yngre än 2 år behöver en långsam längdtillväxt utredas bara om den är påfallan-
de långsam eller om den har stannat upp helt och hållet. 

Tillväxtkurvorna ger inte en rättvisande bild av tillväxtspurten under puberte-
ten, eftersom de baserar sig på längdmedeltalet för jämnåriga individer som befinner 
sig i olika skeden av sin pubertet. Därför ser tillväxtspurten flackare ut på tillväxtkur-
van än den är hos de enskilda barnen. Tillväxtspurten är orsaken till att den relativa 
längden alltid förändras under puberteten, åtminstone i viss mån. Vid bedömningen 
av tillväxten bör man därför också beakta pubertetsutvecklingen och den ungas hel-
hetssituation. Barn som tidigt kommer in i puberteten kan överskrida screeningkri-
terierna för den relativa längden. I så fall bör tillväxten och behovet av utredning och 
stöd bedömas utifrån screeningkriterierna för puberteten. På motsvarande sätt kan 
sen mognad förklara varför ett barn har en långsammare längdtillväxt än sina jämn-
åriga. Vid bedömning av tonåringars tillväxt kan det därför löna sig att i stället an-
vända en kurva som visar längd (cm)/ålder (år), eftersom sådana kurvor är mera an-
vändbara för bedömning av tillväxthastigheten i puberteten än SDS-baserade kurvor. 

Konsekvent kort- eller långvuxenhet beror vanligen på normal variation, dvs. 
på ärftligheten för en viss slutlängd, som kan accentueras av en långsam eller snabb 
tillväxttakt. Hos alla barn oavsett ålder kan minskad längdtillväxt bero på bl.a. nä-
ringsbrist, endokrin sjukdom (t.ex. hypotyreos), psykosociala problem, medicine-
ring (glukokortikoider), absorptionsstörning (celiaki, födoämnesallergi) eller sys-
temsjukdom. I pubertetsåldern kan ett barns position på längdkurvan förändras på 
grund av att tillväxtspurten infaller tidigare eller senare än i genomsnitt. I synner-
het när det gäller spädbarn är tillräckligt med näring den viktigaste förutsättning-
en för en normal tillväxt. Sjukdomar som leder till avvikande tillväxtökning är säll-
synta. Också syndrom som leder till mycket stor eller mycket liten relativ längd är 
sällsynta och är ofta förenade med avvikande kroppsproportioner. 
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FORTSATTA ÅTGÄRDER
När tillväxtscreeningen slår larm eller tillväxttakten förändras, bör man alltid kon-
trollera att längden är korrekt mätt och registrerad. Om det rör sig om en verk-
lig avvikelse, bör man följa utvecklingen, åtminstone genom att ordna med tätare 
tillväxtkontroller. Den automatiska tillväxtscreeningen kan föreslå fortsatta åtgär-
der, men en handlingsplan bör alltid grunda sig på en helhetsbedömning. Om till-
växtförändringen är förenad med sjukdomssymtom eller tydligt utgör en fortgå-
ende förändring som fastställts genom flera mätningar (speciellt om förändringen 
i längdtillväxt sker samtidigt med en förändring i motsatt riktning av vikten el-
ler viktindexet), bör situationen utan dröjsmål bedömas och utredas av en läkare.

Före en eventuell remiss till specialiserad sjukvård kan man inom primärvår-
den med hjälp av laboratorieprover påvisa eller utesluta de vanligaste av de sjuk-
domar som orsakar tillväxtrubbningar (vid kortvuxenhet rekommenderas åtmins-
tone blodbild, sänka, TSH, celiakiprov, kalciummetabolism, lever- och njurvärden 
samt andra prover beroende på symtomen). Vid tydligt avvikande tillväxt utan på-
visbar fysiologisk orsak är det motiverat att skriva remiss eller begära konsultation, 
även om man vid utredningen inte finner några tecken på sjukdom.
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2.2 Vikt
Jarmo Salo, Päivi Mäki, Leo Dunkel

MOTIVERING
Eftersom övervikt ökar risken för många sjukdomar och hälsoproblem (t.ex. hjärt- 
och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes), är målet för uppföljningen inte bara att 
kontrollera att barnet fått tillräckligt med näring och att diagnostisera eventuella 
sjukdomar, utan också att förebygga de hälsorelaterade och sociala problem som 
har samband med ökningen av mängden fettvävnad. Detta förebyggande arbete 
baserar sig i enlighet med internationell praxis på att hålla barns viktindex (vik-
ten dividerad med längden i kvadrat) under den nivå som predicerar för över-
vikt i vuxen ålder. Barnets kroppsproportioner och kroppssammansättning – och 
därmed också viktindex – förändras med åldern, och därför granskas viktindexet 
i  tillväxtkurvorna i relation till de kurvor som beskriver viktindex vid undervikt, 
övervikt och fetma. Förändringarna i viktindex ska granskas i relation till den ål-
dersrelaterade normalnivån (uttryckt i SDS). 

När det gäller spädbarn och småbarn finns det endast begränsad erfarenhet 
av användningen av viktindex. För närvarande rekommenderas därför att bedöm-
ningen av barn under 2 år sker med hjälp av barnets längdrelaterade vikt (vikt för 
längd) eller barnets åldersrelaterade vikt. 

Den viktigaste orsaken till att man följer viktutvecklingen i spädbarnsålder är  
att kunna bedöma om barnet får tillräckligt med näring. Eftersom det tar 1–2 år 
innan de faktorer som påverkat längdtillväxten under fostertiden har upphört att 
verka och kroppen kan gå in i sin egen tillväxtkanal, kan det upp till 2 års ålder va-
ra motiverat att granska vikten inte bara i relation till längden utan också separat.

MÄTTIDPUNKTERNA
Vikten mäts vid alla återkommande hälsoundersökningar inom barnrådgivningen 
och skolhälsovården (se tabell 1 och 2).

UTRUSTNING OCH MÄTTEKNIK
Dataprogram för uppföljning av tillväxtkurvan enligt den nya tillväxtstandar-
den

 • fristående program eller integrerad funktion i patientdatasystemet
 • separata kurvor för flickor och pojkar
 • barn under 2 år 

• x-axeln visar åldern i år och y-axeln vikten i kilogram
• x-axeln visar längden i centimeter och y-axeln vikten i procent av viktmedi-

anen för barn av samma längd
• särskilda kurvor för barn som är födda före 37:e graviditetsveckan (prema-

turt födda barn)
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 • barn och ungdomar i åldern 1–20 år
• x-axeln visar åldern i år och y-axeln viktindexet i SDS (från 2 års ålder)
• x-axeln visar åldern i år och y-axeln viktindexet i relation till BMI-kurvorna 

för undervikt, övervikt och fetma (från 2 års ålder)
• x-axeln visar åldern i år och y-axeln vikten i kilogram

Tillförlitlig och kalibrerad mätutrustning
 • Vågarna bör uppfylla de krav som gäller vågar inom hälso- och sjukvården 

och som anges i direktivet 2009/23/EG och direktivet om medicintekniska 
produkter 93/42/EEG. 

 • De märkningar som anger att vågen överensstämmer med kraven består av en 
CE-märkning med de två sista siffrorna i tillverkningsåret och det anmälda or-
ganets identifieringsnummer och dessutom bokstaven M i svart på grön bot-
ten. 

 • Professionella användare (inkl. enheter inom hälso- och sjukvården) får inte 
använda andra vågar än sådana som avsetts för ändamålet.

 • Professionella användare bör underhålla och kalibrera sådana vågar som klas-
sificeras som medicintekniska produkter i enlighet med tillverkarens anvis-
ningar.

 • Om man använder en våg med skjutvikter, bör man dagligen kontrollera ba-
lansen på vågen före vägningarna. 

MÄTNINGSPROCEDUREN
Barn under 2 år (se bild 5)

 • Barn som är 2 år eller yngre ska vägas på en babyvåg.
 • Barnet ska vägas utan kläder och blöja.
 • Vid användning av vågunderlägg av engångstyp, ska vågen (displayen) noll-

ställas före vägningen.

BILD 5. Vägning av 
barn under 2 år.
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DOKUMENTERING
Vikten på barn under 2 år ska antecknas i gram (g) i patientjournalen. Vikten på 
barn över 2 år ska anges i hela kilogram (kg) med en decimals noggrannhet. 

Tillväxten för barn som är födda före 37:e graviditetsveckan (prematurt föd-
da barn) ska fram till 2 års ålder följas enligt en korrigerad ålder. Den korrigerade 
åldern räknas från barnets beräknade födelsetid (baserad på ultraljudsundersök-
ningen i början av graviditeten eller på tidpunkten för den sista menstruationen 
före graviditeten). Den korrigerade åldern är ett bättre mått på barnets verkliga, 
biologiska ålder (räknad från befruktningen) än barnets kronologiska ålder. 

VIKTSCREENINGEN 
Viktscreeningen ger vägledning i situationer där tillväxten måste följas och utre-
das noggrannare än vanligt. De etablerade gränsvärdena för övervikt och fetma 
hos vuxna är ett BMI på 25 respektive 30. Överskridande av dessa viktindexvärden i 
vuxen ålder har ett klart samband med förhöjd risk för fetmarelaterade hälsorisker.

Enligt det nya finländska systemet för viktscreening motsvarar gränserna för 
övervikt och fetma hos barn samma viktindexvärden som för vuxna, dvs. 25 och 
30. Gränsvärdena för undervikt hos barn över 2 år motsvarar viktindexvärdena 16 
och 17 för vuxna. 

BILD 6. Vägning av barn i skolåldern. 

Barn över 2 år (se bild 6)
 • Barn över 2 år ska vägas på en 

personvåg av golvmodell.
 • Under vägningen får barnet ha på 

sig underbyxor eller andra lätta 
underkläder. 

 • Kontrollera att barnet står mitt 
på vågen med vikten jämnt för-
delad på båda fötterna.
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För 2-åringar och yngre gör vikt- och viktförändringsscreeningen en direkt 
bedömning av viktutvecklingen och eventuella avvikelser från medianen. För barn 
över 2 år gör viktförändringsscreeningen dessutom en bedömning av förändring-
en i viktindex. 

Syftet med screeningen är att fånga upp alla barn som behöver utredas med av-
seende på sin vikttillväxt. Gränsvärdena för tillväxtscreeningen har valts så att de 
ska fånga upp så många barn med avvikande tillväxt som möjligt och så få friska 
barn som möjligt. Screeningkriterierna för den nya tillväxtstandarden är matema-
tiskt komplicerade. De kan i praktiken användas bara med hjälp av det automatis-
ka programmet för tillväxtscreening. I praktiken går det till så att programmet slår 
larm, om mätresultatet inte uppfyller screeningkriterierna. Om tillväxten överskri-
der flera gränsvärden, är det troligen fråga om en betydande avvikelse. 

De anvisningar som ges i denna handbok baserar sig på de nya tillväxtkurvorna 
och screeningkriterierna. De gamla tillväxtkurvorna och screeningkriterierna an-
vänds inom barnrådgivningen och skolhälsovården tills de nya finns tillgängliga i 
de elektroniska patientdatasystemen.

TOLKNING AV VIKTUTVECKLINGEN MED HJÄLP AV TILLVÄXTKURVORNA
Vid snabb och oväntad viktökning hos barn ser man vanligen också en ökning i 
längd, åtminstone i viss utsträckning. Vid minskad längdtillväxt i förening med 
viktökning hos ett växande barn är det fråga om en tillväxtavvikelse. Om barnets 
viktutveckling är dålig eller det relativa viktindexet sjunker klart t.ex. på grund av 
näringsbrist, leder det i något skede vanligen också till minskad längdtillväxt. För-
ändringar av vikten eller viktindexet som gör att mätvärdena närmar sig medelta-
let är inte lika oroväckande som förändringar som ger mätvärden längre bort från 
medeltalet.

Tydlig undervikt eller dålig vikttillväxt kan bl.a. bero på näringsbrist, psyko-
sociala problem, absorptionsstörning, ätstörning eller systemsjukdom. Hyperty-
reos leder ofta till att barnet både ökar i längd och magrar samtidigt. Vid tydlig 
viktminskning bör man alltid utreda om orsaken är något av de ovannämnda pro-
blemen. Fetma och övervikt beror oftast på alltför stort energiintag i förhållande 
till energiförbrukningen. Sjukdom (hypotyreos, hyperkortisolism) eller medicine-
ring (glukokortikoider) är sällsynta orsaker till fetma, men dessa möjligheter bör 
utredas, speciellt vid långsam längdtillväxt och kraftig viktökning och hos barn 
som uppvisar symtom (trötthet, frusenhet, förstoppning, halsont, etc.).

FORTSATTA ÅTGÄRDER
När tillväxtscreeningen slår larm eller tillväxttakten förändras, bör man alltid kon-
trollera att vikten är korrekt mätt och registrerad. Om det rör sig om en verklig av-
vikelse, bör man följa utvecklingen, åtminstone genom att ordna tätare tillväxtkon-
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troller. Den automatiska tillväxtscreeningen ger förslag till vidare åtgärder, men en 
handlingsplan bör alltid grunda sig på en helhetsbedömning. Om tillväxtföränd-
ringen är förenad med sjukdomssymtom eller tydligt utgör en fortgående föränd-
ring som fastställts genom flera mätningar (speciellt om det sker en samtidig för-
ändring av både vikten och längden), bör situationen utan dröjsmål bedömas och 
utredas av en läkare. 

En ökning av det relativa viktindexet (uttryckt i SDS) hos barn över 2 år till en 
nivå som ligger över normalnivån på tillväxtkurvan är predicerande för övervikt. 
Eftersom övervikt i barndomen tenderar att fortsätta upp i vuxen ålder, är det mo-
tiverat att vidta åtgärder för att förebygga och minska övervikt redan i rådgivnings-
åldern, även i de fall som inte uppfyller indikationerna för remiss på grund av miss-
tanke om sjukdom.

Före en eventuell remiss till specialiserad sjukvård är det viktigt att inom pri-
märvården med hjälp av laboratorieprover påvisa eller utesluta de vanligaste av 
de sjukdomar som orsakar tillväxtsstörningar (TSH, samt vid undervikt åtmins-
tone celiakiscreening och TH4). Vid fetma bör man utreda riskfaktorer för meta-
bolt syndrom (kolesterolvärden, triglycerider, GHbA1C, fasteblodsocker). Vid tyd-
ligt avvikande tillväxt utan påvisbar fysiologisk orsak är det motiverat att skriva 
remiss eller begära konsultation, även om man vid utredningen inte finner några 
tecken på sjukdom.
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2.3 Huvudomfång
Tuula Lönnqvist, Päivi Mäki, Jarmo Salo

MOTIVERING
Så länge som sömmarna (suturerna) mellan skallbenen är helt öppna (fram till 
6–20 månaders ålder), kan en onormalt snabb tillväxt av huvudomfånget vara det 
enda tecknet på en ökning av trycket i hjärnan. Alltför snabb ökning av huvud-
omfånget kan bero på en störning av likvorcirkulationen (tumör, akveduktför-
trängning/stenos) likvorresorptionen (subduralt hematom/effusion, trauma, miss-
handel) eller på en neurometabol sjukdom. En sådan ökad tillväxt som tyder på 
hydrocefali bör upptäckas innan barnet har fått några andra neurologiska symtom. 
Minskad tillväxt av huvudomfånget kan bero på alltför tidig slutning/förbening av 
suturerna eller på ett neurometabolt syndrom.

TIDPUNKT
Huvudomfånget mäts vid alla återkommande hälsoundersökningar på barnråd-
givningen. Viktigast är uppföljningen av huvudomfånget under de första levnads-
månaderna. Tillväxten av huvudomfånget följs fram till skolåldern.

UTRUSTNING OCH MÄTTEKNIK
Huvudomfånget mäts med hjälp av ett otänjbart måttband av metall eller plast. 
Måttband av plast bör bytas ut varje halvår. 

Huvudomfångsstandarden har förnyats. De nya tillväxtkurvorna publicerades 
2011–2012. 

Datoriserad uppföljning av tillväxten enligt den nya tillväxtstandarden:
Barn under 2 år

 • x-axeln visar åldern i år och y-axeln huvudomfånget i centimeter

Barn i åldern 0–7 år
 • x-axeln visar åldern i år och y-axeln huvudomfånget i centimeter

MÄTNINGSPROCEDUREN
 • Avlägsna alla håruppsättningar som kan försvåra mätningen. 
 • Huvudomfånget ska mätas på den nivå ovanför ögonen och öronen där 

skallomfånget är som störst (det största omfånget fronto–occipitalt) (se bild 7).
 • Kontrollera att måttbandet sitter rakt.
 • Huvudomfånget mäts med 1 millimeters noggrannhet.
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DOKUMENTERING
Anteckna resultatet i centimeter (cm) med en decimal (1 millimeters noggrann-
het) i patientjournalen.

TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Ökningen av huvudomfånget bedöms i relation till föräldrarnas huvudomfång och 
barnets längd. Tillväxtkurvan för huvudomfånget följer i regel tillväxtkurvan för 
längden. 

Barnet bör remitteras till utredning för avvikande tillväxt av huvudomfånget, 
om

 • tillväxten av huvudomfånget avviker från längdtillväxten med > 2 SD (makro-
cefali > + 3 SD) eller > –2 SD (mikrocefali > –3 SD)

 • tillväxten av huvudomfånget ökar med > 1 SD jämfört med längdtillväxten el-
ler ökningen i längdtillväxt

 • tillväxten av huvudomfånget minskar med >1 SD jämfört med längdtillväxten 
eller minskningen i längdtillväxt

Barnet bör få en akutremiss till utredning, om
 • stora fontanellen buktar utåt och känns spänd, barnet skelar eller har solned-

gångsblick 
 • barnet dessutom är trött, har dålig aptit eller kräkningar. I dessa fall bör man 

skriva en jourremiss för utredning och behandling.

BILD 7. Mätning av 
huvudomfånget.
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Autti-Rämö I. (2005). Sikiöaikaisen alkoholial-
tistuksen aiheuttamat oireyhtymät. Lääkärin 
käsikirja 4.6.2010. Finns på webben: http://
www.terveysportti.fi

Kantero RL, Tiisala R. (1971). Studies on growth 
of Finnish children from birth to 10 years. V. 
Growth of head circumference from birth to 
10 years. A mixed longitudinal study. Acta 
Paediatr Scand Suppl. 220, 27–32

Lönnqvist T. (2007). Lapsen päänkasvu. Lääkärin 
käsikirja 23.4.2007. Finns på webben: http://
www.terveysportti.fi

Ojajärvi P. (1982). Suomalaisen lapsen murrosikä. 
Pitkittäistutkimus antropometriasta, fyy-
sisestä kehittymisestä ja fysiologisista muu-
toksista. Helsinki: Helsingin yliopisto

Social- och hälsovårdsministeriet (2005). Barn-
rådgivningen som stöd för barnfamiljer. 
Handbok för personalen. Social- och hälso-
vårdsministeriets handböcker 2005:12. Hel-
singfors

Minskad tillväxt av huvudomfånget eller mikrocefali (litet huvud) är förenat med 
medfödda hjärnsjukdomar och hjärnskador. Alltför tidig förbening av suturerna 
känns igen på åsbildningar över suturerna och förändrad form på huvudet; till-
växten av huvudomfånget påverkas först i ett senare skede. Vid långsam tillväxt av 
huvudomfånget kan orsaken vara normal variation, avvikande skallstruktur eller 
för tidig slutning/förbening av suturerna. Litet huvudomfång (< –2 SD) är tecken 
på en utvecklingsstörning i centrala nervsystemet. Vid FAS (Fetal Alcohol Syndro-
me) och PFAS (Possible Fetal Alcohol Syndrome) är det relativt vanligt med mins-
kad tillväxt av huvudomfånget ännu efter födelsen, vilket kan leda till avvikelser på 
upp till –4 SD. 
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Undersökning av 
kroppshållningen

3

Katri Kilpeläinen, Maunu Nissinen, Markku Heliövaara

MOTIVERING
Barnets rygg växer snabbast i 12-årsåldern hos flickor och i 14-årsåldern hos poj-
kar. Under den snabbaste tillväxttiden kan det uppträda olika avvikelser i kropps-
hållningen, av vilka den viktigaste är idiopatisk skolios. Behandlingskrävande sko-
lios förekommer hos cirka två ungdomar av tusen. Effektiv screening kan minska 
behovet av kirurgisk behandling, om ungdomar med progredierande skolios får 
korsettbehandling i ett tidigt skede.

UNDERSÖKNINGSTIDPUNKT
Inom skolhälsovården undersöks kroppshållningen hos alla elever i årskurserna 
4–5 (vid 10–11 års ålder) och 7–8 (vid 13–14 års ålder) i samband med längd- och 
viktmätningarna.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Skoliometer eller linjal med millimetergradering och vattenpass. 

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Inspektion i framåtböjt läge (bakifrån):
Testet mäter asymmetri i ryggen (skolios). Eleven får ta av sig allt utom underklä-
derna och långsamt böja sig framåt med handflatorna och fingrarna mot varandra. 
Undersökningen kräver tålamod, eftersom det inte är lätt att stå stilla i en framåt-
böjd position. Avvikelsen i bröstryggen (bild 8 b) och ländryggen (bild 8 c) mäts i 
den punkt där skillnaden mellan sidorna är störst. Om barnets ben är olika långa, 
utförs mätningen i sittande ställning. 

Mätningen kan utföras med skoliometer, eller om en sådan inte finns att tillgå, 
med hjälp av vattenpass och millimeterlinjal. 
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DOKUMENTERING
I patientjournalen antecknas den största uppmätta avvikelsen i bröstryggen och 
ländryggen uttryckt i grader eller millimeter. Vidare antecknas vilkendera sidan av 
bröstryggen och ländryggen som är högre. 

Undersökningar av kroppshållningen som omfattar mätning av avvikelser 
i bröst- och ländryggen kan registreras som åtgärd med SPAT-koden SPAT1213 
(Undersökning av hållningsfel).

TOLKNING AV RESULTATEN OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Lindrig asymmetri vid framåtböjningstestet är mycket vanligt och i de flesta fallen 
oproblematiskt. Asymmetrin i länd- eller bröstryggen är betydande, om resultatet 
är ≥ 6° uppmätt med skoliometer eller ≥ 6 mm uppmätt med millimeterlinjal och 
vattenpass. Vid resultat på ≥ 8° eller ≥ 8 mm, bör barnet hänvisas till läkare. Vid re-
sultat på ≥ 6° eller ≥ 6 mm bör utvecklingen följas halvårsvis (tabell 4). Tabellens 
gränsvärden är endast vägledande. Avgörandet måste baseras på en bedömning av 
elevens återstående längdtillväxt och utvecklingsnivå. Ju yngre eleven är när asym-
metrin upptäcks och ju mer av längdtillväxten som återstår, desto större är ris-
ken för utveckling av behandlingskrävande skolios. Om asymmetrin är mindre än  
6 grader eller 6 millimeter, bör man tala om för eleven att avvikelsen är så liten att 
det inte är något att oroa sig över. 

BILD 8. Undersökning av asymmetri i ryggen genom inspektion i framåtböjt läge 
(Nissinen M. 1996).

inspektionsfynd som 
tyder på skolios

mätning av avvikelse 
i bröstryggen

mätning av avvikelse 
i ländryggen

A B C

a b a b

mmmm
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Helenius I. (2009). Skolioosi ja kyfoosi. Lääkärin 
käsikirja. 31.3.2009. Finns på webben: www.
terveysportti.fi

Heliövaara M, Riihimäki H, Nissinen M. (2003). 
Murrosikäisen ryhdin poikkeavuudet. 
Teoksessa: Koskenvuo K. (toim.) Sairauksien 
ehkäisy, s. 150–153. Jyväskylä: Gummerus 
Kirjapaino Oy

Nissinen M. (1996). The growth of the adolecent 
back. Publications of the National Public 
Health Institute. A17/1996. Helsinki: Natio-
nal Public Health Institute, Department of 
Health and Disability

Nissinen M. (2002). Vartaloepäsymmetria mur-
rosiässä – idiopaattisen skolioosin oireeton 
esiaste. Suomen Lääkärilehti 3, 283–285

Obs! Barn i växande ålder har böjlig rygg, vilket innebär att skolios i den ål-
dern är ett helt symtomfritt tillstånd. Om undersökningen visar att ryggen är styv 
eller att eleven har smärta eller neurogena symtom, kan orsaken vara diskbråck i 
ländryggen eller en tumör i ryggen. I sådana fall bör eleven utan dröjsmål remitte-
ras till utredning.

TABELL 4. Tolkning av resultatet av framåtböjningstest samt fortsatta åtgärder.

Utvecklingsnivå

Testresultat (skoliometer eller millimeterlinjal och vattenpass)

≥ 6° eller ≥ 6 mm                  ≥ 8° eller ≥ 8 mm                ≥ 10° eller ≥ 10 mm

10–11-åringar 
(Åk 4–5)

Uppföljning med 6 
mån. intervall

Läkarbedömning och 
skoliosröntgen  
(helrygg stående)

Läkarbedömning och 
skoliosröntgen  
(helrygg stående)

13–14-åringar 
(Åk 7–8)

Uppföljning enligt 
individuell prövning

Uppföljning med 6 
mån. intervall

Läkarbedömning  
skoliosröntgen  
(helrygg stående)

LITTERATUR
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Bedömning av pubertetsutvecklingen

4

Petteri Hovi, Jarmo Salo, Taneli Raivio

MOTIVERING
Inom ramen för den normala pubertetsutvecklingen förekommer stora individuel-
la variationer (bild 9). Genom att utreda och följa pubertetsutvecklingen och upp-
lysa ungdomar om vad den innebär, kan man också hjälpa de ungdomar som ut-
vecklas i normal takt att förstå de förändringar som sker i kroppen. 

För tidig eller sen pubertet (tabell 6) kan t.ex. bero på en lågsymtomatisk kro-
nisk sjukdom, endokrin störning, medfödd avvikelse eller ogynnsamma levnads-
förhållanden, till exempel undernäring eller psykosocial situation. Ungdomar som 
mognar betydligt fortare eller långsammare än sina jämnåriga löper också större 
risk för psykosociala problem. Det är viktigt att upptäcka störningar i pubertets-
utvecklingen tillräckligt tidigt, också därför att eventuella behandlingar ska kun-
nas inledas i tid (t.ex. behandling som ges vid för tidig pubertet för att säkerställa 
en rimlig slutlängd).

BILD 9. Somatiska utvecklingsstadier hos pojkar och flickor i pubertetsåldern. Figurer-
na anger den genomsnittliga tidtabellen för varje stadium. För vissa utvecklingshän-
delser anges tiden med 95 procents konfidensintervall. De flesta utvecklingsstadier-
na omspänner en tidrymd om 4 år. (Marshall & Tanner, 1970). (Välimäki m.fl. 2010.)

pojkar �ickor

tillväxt- 
spurt

penis 
tillväxt

testiklarnas
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P
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TIDPUNKT
Inom skolhälsovården görs årligen en bedömning av pubertetsutvecklingen och 
eventuella störningar. 

UTRUSTNING OCH MÄTTEKNIK
Som hjälpmedel vid bedömningen används Tannerskalan (tabell 5).

TABELL 5. Stadierna i pubertetsutvecklingen enligt Tanners bedömningsskala 
(Tanner 1962).

Flickors utveckling: brösten  

M1 Barnbröst, endast bröstvårtan är upphöjd

M2 Knoppningsstadiet; bröstet och bröstvårtan är något upphöjda och vid palpering 
av brösten känner man av bröstkörtelvävnaden, vårtgården är förstorad

M3 Bröstet och vårtgården har förstorats ytterligare, men avtecknar sig från sidan 
sett fortfarande som en obruten kontur

M4 Vårtgården höjer sig över konturen av det omgivande bröstet

M5 Bröstet har uppnått vuxen storlek, endast bröstvårtan sticker upp, medan vårt-
gården har sjunkit tillbaka så att den åter sammanfaller med bröstkonturen

Pojkars utveckling: genitalierna  

G1 Testiklarna (längd <20 mm), pungen och penis har i stort sett samma storlek och 
inbördes dimensioner som i den tidiga barndomen

G2 Pungen och testiklarna har ökat i volym (längd >25 mm), huden på pungen har 
blivit rödare och tunnare, men penis har ännu inte ökat i storlek 

G3 Penis har blivit längre och testiklarna och pungen har vuxit ytterligare

G4 Penis har blivit ännu längre och tjockare med ett tydligt utvecklat ollon, testiklar-
na och pungen har blivit ännu större och pungen har fått mörkare färg 

G5 Genitalier av vuxen storlek och form

Könsbehåring (både flickor och pojkar)  

P1 Kroppsbehåring som hos ett barn, behåringen runt könsorganen avviker inte från 
behåringen på magen

P2 Liten mängd något pigmenterade, duniga, raka eller något krulliga hårstrån på de 
yttre blygdläpparna hos kvinnor eller vid penis och pung hos män.

P3 Betydligt mörkare, grövre och krulligare behåring som har spritt sig en aning över 
pubesregionen.

P4 Behåringen är av vuxentyp, men täcker fortfarande en betydligt mindre yta än 
hos vuxna, sprider sig inte till lårens insida.

P5 Behåringen är av vuxen typ, den övre hårgränsen är vågrät och håret sprider sig 
inte uppåt mot naveln, däremot nog till lårens insida

P6 Behåringen sprider sig också upp mot naveln
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UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Bedömningen av pubertetsutvecklingen baserar sig hos pojkar på testikeltillväxten 
och hos flickor på bröstutvecklingen. Utöver detta bedöms ökningen av kroppsbe-
håringen hos båda könen (bild 10) och även andra tecken på androgenpåverkan, 
dvs. påverkan av manligt könshormon (fet hy, akne, svettlukt).  Bedömningen av 
pubertetsutvecklingen kan underlättas genom att man tillsammans med den unga 
går igenom bilder på de olika utvecklingsstadierna.

Flickors pubertetsutveckling
Det första pubertetstecknet hos flickor är vanligen utvecklingen av bröstkörtlarna, 
men redan före knoppningsstadiet (M2) har många flickor början till pubesbehå-
ring. Menarke är ett sent fenomen i pubertetsutvecklingen och infaller nästan all-
tid i det skede då tillväxttakten redan har avtagit. Då har det gått cirka 0,3–4,4 år 
(i genomsnitt 2,3 år) sedan bröstutvecklingen började. Det tidsmässiga förhållan-
det mellan östrogenrelaterade förändringar och androgenrelaterade förändring-
ar varierar. Ungefär tre fjärdedelar av flickorna har nästan fullt utvecklad pubesbe-
håring (P4–P5) vid tiden för menarke, medan en del flickor fortfarande kan sakna 
behåring. Å andra sidan kan pubesbehåringen i vissa fall ha uppnått P4-stadiet re-
dan före M2-stadiet. 

Pojkars pubertetsutveckling 
Hos pojkar är det första yttre pubertetstecknet ökningen av testiklarnas och pun-
gens omfång; storleken på penis ökar i genomsnitt ett år senare. Det tidsmässi-
ga förhållandet mellan könsorganens tillväxt och utvecklingen av pubesbehåring 
varierar: hos en del pojkar ses pubesbehåring redan i G2-stadiet, hos majoriteten 
dock först i G3- eller G4-stadiet. Sänkningen av röstläget fortsätter hos pojkar ge-
nom hela puberteten och är snabbast i stadierna P3–P4. Också hos pojkar förstoras 
vårtgårdens diameter, i genomsnitt från 12 mm till 21 mm. Hos flertalet uppkom-
mer bröstkörtelvävnad vid tiden för den snabbaste längdtillväxten.

 

DOKUMENTERING
Pubertetsstadiet antecknas enligt Tannerskalan. Separata anteckningar görs för 
armhålebehåring, akne och fet hy samt för flickornas del åldern för menarke.
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TOLKNING OCH SLUTLEDNINGAR
Pubertetsscreening
De regler som tillämpas vid pubertetsscreeningen anger de normala åldersgrän-
serna för pubertetens olika utvecklingsstadier (tabell 6). Med för tidig pubertet av-
ses hormonella och fysiska tecken på pubertet före den ålder som betraktas som 
normal pubertetsålder. Med försenad pubertet avses på motsvarande sätt att dessa 
tecken uppträder senare än vad som betraktas som normalt.

Föräldrarnas pubertetsutveckling beaktas vid screeningen på det sätt som ang-
es i tabell 6. Största delen av de unga som fångas upp i screeningen har ingen sjuk-
dom eller störning som kräver behandling, men frågan ska ändå alltid utredas. 

 • Om förälderns pubertetsutveckling avvek med minst 1 år från befolkningens 
medeltal (menarke 13 år, faderns snabbaste tillväxtålder 13–14 år), tillåts 1 års 
tilläggsavvikelse också för barnet i samma riktning. Det är ändå viktigt att ge 
barnet information om detta.

 • Hos barn som adopterats från utvecklingsländer börjar puberteten ofta excep-
tionellt tidigt. Trots det tillämpas samma screeningregler på dessa barn. 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BILD 10. Tanners utvecklingsstadier. (Välimäki m.fl. i verket Endokrinologia 2010)
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TABELL 6. Regler för screening av pubertetsutvecklingen. (Raivio 2013).

FORTSATTA ÅTGÄRDER
För tidig pubertet

 • M2 eller P2 före 8 års ålder hos flickor, G2 eller P2 före 9 års ålder hos pojkar
 • remiss till specialiserad sjukvård
 • remissen bör omfatta uppgifter om barnets tidigare tillväxt samt föräldrarnas 

vuxenlängd och utvecklingsmönster (t.ex. moderns ålder vid menarke, faderns 
längdtillväxt)

 • i många av de verifierade fallen av förtida pubertet går det inte att fastställa av-
vikelsens etiologi ens efter långsiktig uppföljning; detta gäller i 8 fall av 10 för 
flickornas del och 1 fall av 3 för pojkarnas del.

Adrenarke utan samband med puberteten
 • fristående utveckling av pubesbehåring (P2, tabell 6) något före den angivna 

nedre åldersgränsen, förändrad svettlukt och fet hy (utan samtidig tydlig ök-
ning av tillväxttakten, svår akne, bröst- respektive testikelutveckling) är sanno-
likt ett godartat fenomen. En bedömning av situationen och behovet av even-
tuella åtgärder bör utföras av en läkare.

Telarke utan samband med puberteten
 • fristående bröstutveckling hos flickor före 8 års ålder (utan tydlig ökning av till-

växttakten eller pubesbehåring) kan vara ett godartat fenomen. En bedömning 
av situationen och behovet av eventuella åtgärder bör utföras av en läkare. 

Försenad pubertet
 • förklaras ofta av normalvariation (2,5 % av alla ungdomar mognar mer än två 

år senare än sina jämnåriga). Tillståndet kräver alltid att den unga får infor-
mation och stöd och att situationen följs upp.

 • remiss till utredning inom specialiserad sjukvård är nödvändig för flickor som 
inte har uppnått M2-stadiet vid 13,0 års ålder och pojkar som inte har uppnått 

Flickor Inte före Senast i åldern

M2 8 år 13 år

P2 8 år 13 år

Ökad tillväxttakt 9 år 13 år

Menarke 10,5 år 16 år

Pojkar Inte före Senast i åldern

G2* 9 år 13,5 år

P2 9 år 13,5 år

Ökad tillväxttakt 10 år 15 år

* Testiklarnas längdmått minst 25 mm
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LITTERATUR

G2-stadiet vid 13,5 års ålder. Om någondera föräldern har mognat sent, tillåts 
ytterligare ett års försening, förutsatt att inga tecken på sjukdom förekommer

 • remissen till specialiserad sjukvård ska innehålla uppgifter om barnets tidigare 
tillväxt samt föräldrarnas vuxenlängd och utvecklingsmönster (t.ex. moderns 
ålder vid menarke, faderns längdtillväxt) 

 • det är motiverat att påskynda utvecklingen med hjälp av hormonbehandling, 
om den försenade utvecklingen förorsakar subjektiva men för den unga. Be-
handlingen genomförs inom den specialiserade sjukvården.
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Mätning av blodtrycket

5

Tiina Laatikainen, Antti Jula

MOTIVERING
Högt blodtryck är sällsynt hos barn. Om blodtrycket är högre än normaltrycket 
för barn i samma ålder handlar det ofta om sekundär hypertoni, som kan bero på 
t.ex. en underliggande sjukdom i njurvävnaden eller endokrina organ, njurmiss-
bildning, njurartärsförträngning eller aortakoarktation. Blodtrycket kan också sti-
ga på grund av olika yttre faktorer, t.ex. droger och vissa läkemedel, men också sal-
miak och lakrits.

Primär hypertoni (essentiell hypertoni) är ett tillstånd som sällan förekommer 
hos barn, men som börjar utvecklas redan i den tidiga barndomen. Blodtrycksni-
våns utveckling under barndomen regleras av genetiska och miljörelaterade fakto-
rer och interaktionen mellan dessa.

Hos finländska barn stiger blodtrycket från och med det första levnadsåret och 
uppnår vid 8–9 års ålder den genomsnittliga åldersoberoende nivån för popula-
tioner med saltfattig eller saltfri diet. Hos barn till föräldrar med hypertoni stiger 
blodtrycksnivån brantare med åldern än hos barn till föräldrar med normalt blod-
tryck. Barn med högt blodtryck i förhållande till sin ålder har ökad risk för bran-
tare blodtrycksökning senare i livet. Det här är speciellt tydligt hos dem som har 
högt blodtryck i släkten.

Förhöjt blodtryck hos barn har också konstaterats ha samband med tidiga 
aterosklerotiska förändringar i kranskärlen och aorta. Blodtrycksmätning är en vä-
sentlig del av hälsoundersökningarna för barn. Lätt förhöjda blodtrycksnivåer bör le-
da till kartläggning och förändring av barnets levnadsvanor. Orsakerna till blodtrycks-
värden som ligger klart över åldersgenomsnittet bör utredas inom den specialiserade 
sjukvården.

TIDPUNKT
På barnrådgivningen mäts blodtrycket vid 4 års ålder i samband med den om-
fattande hälsoundersökningen. Får man inte ett tillförlitligt resultat vid den mät-
ningen, är det bra att kontrollera trycket på nytt vid 5-årsgranskningen. Inom 
skolhälsovården bör blodtrycket mätas åtminstone vid alla omfattande hälsoun-
dersökningar. Om värdena ligger mycket nära gränsvärdena, bör trycket följas 
minst en gång om året.
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UTRUSTNING OCH MÄTTEKNIK
Att mäta blodtrycket på små barn är ett krävande arbete. Valet av blodtrycksmäta-
re har stor betydelse.

 • Blodtrycksmätning får utföras endast med en mätare som godkänts vid opar-
tisk teknisk och klinisk prövning (se dabl® Educational Trust [http://dabledu-
cational.org] och British Hypertension Society [http://www.bhsoc.org]).

 • Det rekommenderas att mätningen utförs med en automatisk mätare som 
bygger på oscillometrisk metod, eller auskultatoriskt med hjälp av en kvicksil-
vermanometer, aneroidmanometer eller en mätare som är försedd med elek-
tronisk display. (Se även webbkursen i blodtrycksmätning: Duodecim > Käypä 
hoito > verkkokurssit > verenpaineen mittaaminen).

 • Mätutrustningen bör underhållas regelbundet och kalibreras minst vartannat 
år.

 • Vid mätningen bör man använda en manschett som motsvarar patientens ar-
momfång (se tabell 7).

MÄTNINGSPROCEDUREN
Före mätningen
1. Före mätningen bör barnet sitta stilla i 5 minuter eller åtminstone lugna ner 

sig och undvika att springa eller hoppa. Barn som är uppenbart rädda för mät-
apparaten bör få bekanta sig med den, så att spänningen inte påverkar mätre-
sultatet. 

2. Mätningen utförs alltid i sittande ställning. Be barnet luta sig mot ryggstödet 
och låta fötterna vila på golvet intill varandra. Stolen bör vara så låg att fötter-
na vilar på golvet och inte hänger i luften. Man kan också lägga ett stöd under 
barnets fötter.

3. Blodtrycket mäts alltid i höger överarm. Armen ska vila på ett bord eller nå-
gon annan plan yta, så att armvecket är i nivå med hjärtat och handflatan är 
vänd uppåt.

4. Se till att alla kläder med spända ärmar tas av, innan du fäster manschetten 
kring armen. Annars kan armen hamna i kläm på övre sidan av manschetten.

5. Vid auskultationsmätning bör kvicksilvermanometerns eller digitalmätarens 
pelardisplay placeras i ögonhöjd för den som utför mätningen.  

Val och applicering av manschett
1. Manschettens storlek beror på barnets armomkrets. En alltför liten manschett 

ger alltför stora mätvärden, och med en alltför stor manschett blir värdena för 
små. Manschettblåsans bredd bör vara minst 40 procent av överarmens om-
krets på det tjockaste stället, och längden minst 80 procent (tabell 7). 
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TABELL 7. Vägledande anvisning om val av rätt manschettstorlek. Produkter från 
olika tillverkare har olika bredd på manschettblåsan. Med manschettblåsans 
bredd avses höjden (kortsidan) på den gummiblåsa som finns inne i manschetten.

Manschettblåsans bredd Överarmens omkrets 

6 cm 12–15 cm

9 cm 15–22 cm

12 cm 22–30 cm

15 cm 30–38 cm

2. Manschetten läggs runt överamen så att den sitter stadigt utan att klämma. 
Lämna så mycket utrymme mellan manschetten och överarmen att du kan 
sticka in ditt pekfinger under manschetten från armhålssidan. Manschetterna 
till automatiska blodtrycksmätare har ett märke eller märkesband och anvis-
ningar om var på överarmen märket eller märkesbandet ska placeras. Vid an-
vändning av kvicksilvermanometer ska du se till att manschettslangarna ligger 
på armhålssidan, så att manschettblåsans mittersta del inte trycker på över-
armsartären. Manschettens nedre kant ska vara 2–3 cm ovanför armvecket, så 
att det finns plats för stetoskopet och så att stetoskopets kant inte skaver mot 
manschettkanten under auskultationen. 

3. Det är viktigt att manschetten ligger ungefär i nivå med hjärtat (i nivå med 
fjärde revbensmellanrummet, i 0–40 graders vinkel ut från kroppen). 

Mätning med automatisk mätare
1. Placera mätaren så att barnet inte kan se displayen. 
2. Följ tillverkarens anvisningar när du kopplar på mätaren. När den är påkopp-

lad dyker det upp en symbol eller någon annan information i rutan som visar 
att apparaten är klar för användning. 

3. I anvisningarna står också vilken knapp du ska trycka på för att höja trycket 
automatiskt. När manschetten fylls med luft känner apparaten automatiskt av 
när den har uppnått rätt fyllnadstryck. 

4. Så snart mätaren har identifierat både det systoliska och det diastoliska tryck-
et, visas mätvärdena på displayen. När mätningen är färdig töms manschetten 
automatiskt.

5. Blodtrycket ska alltid mätas två gånger. Mellan mätningarna bör man ta en 
paus på 1–2 minuter.

6. En del automatiska blodtrycksmätare har en särskild funktion för oregelbun-
den puls, som automatiskt känner av om mätningen har gett ett användbart 
mätvärde. Om tecknet för oregelbunden puls dyker upp på displayen efter 
mätningen, bör du mäta trycket på nytt. 
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Mätning med hjälp av auskultationsmetoden
1. Före mätningen palperar du artären i armvecket (arteria brachialis) med fing-

ertopparna för att ta reda på var artärpulsen är starkast. Låt sedan barnet slapp-
na av i armen. Armen ska vila på bordet och handflatan ska vara vänd uppåt. 

2. När manschetten börjar fyllas, palperar du strålbensartären (arteria radialis) 
vid handleden med fingertopparna. Pumpa snabbt upp manschettrycket till 
ungefär 30 mmHg över den punkt, där pulsen i strålbensartären upphör. Spe-
ciellt med små barn bör man vara noga med att inte fylla manschetten alltför 
mycket, eftersom det känns obehagligt för barnet. 

3. Placera stetoskopets klocka eller membrandel med ett lätt tryck över den punkt 
i armvecket där du vid palperingen kände arteria brachialis. Tryck inte för hårt 
med stetoskopet, eftersom det kan skapa extra tryck i artären och orsaka stö-
rande ljud. 

BILD 11. Mätning 
av blodtrycket 

med automatisk 
blodtrycksmätare. 
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4. Sänk trycket i manschetten långsamt och jämnt, så att kvicksilverpelaren sjun-
ker med högst 2 mmHg för varje hjärtslag. Manschetten bör tömmas på luft 
med jämn hastighet. Du får inte avbryta tömningen för att pumpa in mera luft. 
Manschetten ska tömmas utan avbrott tills den är helt tom. Om mätningen av 
någon anledning misslyckas, ska du tömma manschetten på luft och göra om 
mätningen genast. 

5. Som systoliskt tryck registreras det tryck vid vilket du åter började höra regel-
bundna pulsljud. Som diastoliskt tryck registreras det tryck vid vilket pulslju-
den försvann (Korotkoffs fas 5). Det systoliska och det diastoliska trycket ska 
avläsas med 2 mmHg:s noggrannhet. Om det diastoliska blodtrycket hörs än-
da fram till fas 0, ska du mäta trycket en gång till; denna gång kan du registre-
ra det värde du får i Korotkoffs fas 4, den fas där ljudet avtar.  

6. Efter den första mätningen öppnar du manschettens tömningsventil helt och 
hållet, men låter manschetten vara kvar kring armen. Tryck lätt på manschet-
ten för att tömma den på luft. Anteckna blodtrycksvärdena. Gör en paus på 
minst en minut mellan mätningarna. Under pausen får manschetten inte vara 
uppblåst, och armen ska vila på bordsskivan. Efter pausen mäter du blodtryck-
et en gång till på samma sätt som första gången. 

BILD 12. Mätning av blodtrycket med auskultationsmetoden.
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DOKUMENTERING
Alla mätresultat ska registreras. Resultaten antecknas med 1 mmHg:s noggrannhet 
vid mätning med en automatisk mätare och med 2 mmHg:s noggrannhet vid aus-
kultationsmätning. Om det diastoliska trycket har avlästs i Korotkoffs fas 4, bör du 
nämna det i patientjournalen.

TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Om mätvärdena var höga är det skäl att kontrollera dem vid ett återbesök ett par 
veckor senare. Om det vid återbesöket visar sig att trycket överstiger de gränsvär-
den som tyder på ett behov av handledning (se tabell 9), bör du kartlägga förekom-
sten av blodtryckssjukdom i familjen (föräldrar, far- och morföräldrar) och bar-
nets levnadsvanor (matvanor – i synnerhet saltintaget – övervikt, lakritsprodukter, 
läkemedel, droger) och ge barnet livsstilsråd. Om värdena vid upprepade uppfölj-
ningsmätningar överskrider gränsvärdena för remittering till specialistläkare (se 
tabell 9), bör barnet undersökas av rådgivnings- eller skolläkaren och remitteras  

TABELL 8. Sammanfattning av faktorer som bör beaktas vid mätning av blodtryck

Observera särskilt Beakta även

Blodtrycksmätaren  Modellen måste ha godkänts vid 
opartisk teknisk och klinisk 
prövning

Kalibrering och underhåll 
vartannat år

Manschett   Manschettstorlek enligt anvis-
ning (manschettblåsans bredd 
minst 40 % och längden minst 
80 % av armens omkrets)

Manschetten ska sitta stadigt, 
men inte så hårt att den kläm-
mer. Slangar och märkband ska 
placeras enligt bruksanvisningen

Mätningsställe Höger överarm Under mätningen bör barnet 
sitta med överarmen vilande på 
ett underlag. Manschettens 
nedre kant ska vara i höjd med 
hjärtats nedre kant

Mätnings-
förhållanden

När manschetten är på plats ska 
barnet sitta stilla i minst 5 
minuter före mätningen

Lugn och tyst omgivning. 
Barnet får inte utsättas för fysisk 
eller psykisk stress. Undvik att 
prata under mätningen

Mätningssätt Vid auskultationsmätning bör 
du palpera pulsen på handleden 
medan du höjer trycket till 30 
mmHg över det systoliska tryck-
et. Därefter sänker du trycket 
med 2 mmHg/s

Systoliskt tryck = Korotkoffs ljud 
fas 1.
Diastoliskt tryck = fas 5 (eller fas 
4, om fas 5 inte kan urskiljas)

Mätresultat Värdena registreras med 2 
mmHg:s  noggrannhet (1 mmHg 
vid användning av automatisk 
mätare)

Trycket ska mätas två gånger 
med 1–2 minuters mellanrum. 
Båda resultaten registreras

Anpassad efter Rekommendationen för god medicinsk praxis vid högt blodtryck, 2009
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TABELL 9. Screeningsgränser för blodtryck hos barn

Ålder (år)

Screeningsgränser (mmHg) 

Livsstilskartläggning och 
handledning

Remiss till specialistläkare*

<1 110/65

1–5 110/70 115/75

6–10 115/75 125/85

11–18 120/80 140/90

* Källa: Lääkärin käsikirja

Jokinen E. (2009). Lapsen verenpaine. Lääkärin kä-
sikirja 3.8.2009. Finns på webben: www.ter-
veysportti.fi

Kohonnut verenpaine (online) Käypä hoito suo-
situs. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-
cimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n 
asettama työryhmä. Helsinki: Suomalai-
nen Lääkäriseura Duodecim, 2009.  Finns på 
webben: www.kaypahoito.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Verk-
kokurssit. Verenpaineen mittaaminen. 
23.6.2014. Finns på webben: http://www.
terveysportti.fi/kotisivut/sivut.koti?p_
sivusto=640

Taittonen L, Uhari M. (2001). Lasten verenpaine. 
Duodecim 117,1377–81

LITTERATUR

för utredning. Är värdena avsevärt förhöjda (systole ≥ 150 mmHg och/eller diasto-
le ≥ 95 mmHg) vid upprepade uppföljningsmätningar, bör du utan dröjsmål kon-
sultera en läkare och se till att barnet får remiss för utredning. 
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Undersökning av ögonen och synen

6

Lea Hyvärinen

Rådgivningens hälsoundersökningar ger nu större möjlighet än tidigare att föl-
ja synutvecklingen hos barn, så att barnen ska kunna remitteras till vidare ut-

redning utan dröjsmål och på samma grunder i hela landet. Avvikelser i synen och 
ögonen kan uppträda i alla åldrar, men framför allt under det första levnadsåret. 
Ju tidigare en avvikelse uppträder, desto mer kan den påverka barnets utveckling. 
Synsystemet är speciellt känsligt för störningar under barnets första tre levnads-
månader, då brister i perceptionen snabbt leder till bestående förändringar i hjär-
nans funktioner och till synskador. Om avvikelser i den visuella perceptionen stör 
den tidiga interaktionen, bör orsaken till störningen utredas och åtgärdas omedel-
bart. Om utredningarna visar att det rör sig om en strukturell synsvaghet, ska tidig 
habilitering inledas utan dröjsmål för det synskadade barnet och dess familj redan 
i undersökningsskedet.  

Vid nio besök på barnrådgivningen genomgår barnet screeningar för att avvi-
kelser från den normala synutvecklingen ska kunna observeras framför allt under 
det första levnadsåret, skelning och amblyopi (funktionell synsvaghet), synskador 
och ögonsjukdomar. Inom skolhälsovården är det viktigt att beakta eventuell am-
blyopi hos barn i årskurs ett. Under hela skoltiden är det dessutom viktigt att vid 
utredningen av inlärningssvårigheter också beakta synens betydelse, även hos elev-
er som vid screeningen konstaterats ha normal synskärpa. Det är sällsynt att ögon-
sjukdomar och hjärnsjukdomar som påverkar synen uppkommer först i skolål-
dern och de fångas inte heller upp vid screening. Därför är det viktigt att särskilt 
uppmärksamma elever som har svårigheter med att använda synen. Inom skolhäl-
sovården bör uppmärksamhet fästas vid elevernas synergonomi. Detta gäller både 
elever med normal syn och speciellt elever med synsvaghet. 

I tabell 10 och 11 finns en sammanställning över de syn- och ögonundersök-
ningar som hör till de återkommande hälsoundersökningarna vid barnrådgivning-
en och inom skolhälsovården. De observationer och undersökningar som görs i 
samband med en hälsoundersökning kompletteras med frågor till föräldrarna. Det 
gäller att noga lyssna på föräldrarna, eftersom många störningar till en början bara 
uppträder då och då och därför inte alltid kan upptäckas under ett besök på mot-
tagningen.  
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ÅLDER UNDERSÖKNINGAR INDIKATIONER FÖR REMISS TILL VIDARE UTREDNING

Nyfödd Ögonens utseende Avvikelser i ögonens eller ögonlockens struktur,  
avvikande pupillform eller avvikande reaktion på 
ljus, konstant skelning på ena ögat 

Den röda reflexen Svag eller utsläckt röd reflex

4–6 
veckor

Ögonkontakt Avsaknad av ögonkontakt  eller avvikande ögon-
kontakt 
Interaktionen mellan föräldrarna och barnet har  
inte kommit igång

Ögonens utseende Avvikelser i ögonens eller ögonlockens struktur,  
avvikande pupillform eller avvikande reaktion på 
ljus, konstant skelning på ena ögat

Den röda reflexen Svag eller utsläckt röd reflex 

Anteckning i patientjournalen om 
ögon- eller synproblem hos nära  
släktingar (amblyopi, brytningsfel, 
skelning, tumörer)

Ögonundersökningar vid Downs syndrom; spädbarn 
med hypotoni

4 mån. Ögonkontakt, svarsleende Avsaknad av ögonkontakt  eller avvikande ögonkontakt
Problem i den tidiga interaktionen: utred synen (ack-
ommodations- och  fixationssvårigheter) och hörseln 

Ögonens utseende Avvikelser i ögonens eller ögonlockens struktur, t.ex. 
storleksskillnad (glaukom)

Den röda reflexen Svag eller utsläckt röd reflex

Fixationsförmåga och konvergens Blicken håller inte fixationen,  följer inte rörelsen 
 exakt, svag konvergens

Hirschbergs lamptest Manifest, konstant eller ofta återkommande skelning

8 och 
18 mån.

Samma som vid 4 mån. Samma som vid 4 mån. +  problem med tårkana-
lerna

Direkt täckprov Även tidvis skelning (behöver inte förekomma på 
mottagningen!) åtgärdas i brådskande ordning, om 
ögonen redan varit rättställda och skelningen har 
börjat plötsligt 

Pincettgrepp Barnet använder inte synen åldersadekvat, har  
"titta-nära beteende", är ointresserat av bilder, har 
dålig öga–hand-koordination 

Förmåga att känna igen familje-
medlemmar innan de säger något

Känner inte igen ansiktet, men känner igen  
personen på rösten

3 år Närsynskärpa (förutsatt att barnet 
kan testas)

Binokulär synskärpa < 0,5 
ELLER
Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader  
eller mer vid närseende, om närsynskärpan har  
kunnat mätas på bägge ögonen  
Avvikande (t.ex. sned) huvudhållning

Hirschbergs lamptest Manifest skelning

Direkt täckprov Manifest skelning eller asymmetrisk reaktion vid  
täckprov 

TABELL 10. Synundersökningar på barnrådgivningen och indikationer för remiss 
till vidare utredning.
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4 år När- och avståndssynskärpa Närseende: binokulär synskärpa < 0,5 
Avståndsseende: binokulär synskärpa < 0,5, utom 
vid närsynskärpa på 0,5 eller bättre (=närsynthet)
ELLER
Skillnaden i synskärpa (när- och avståndsseende) 
mellan ögonen är 2 rader eller mer  
Binokulärt närseende > 2 rader sämre än avstånds-
synskärpan (på grund av ackommodationssvaghet 
eller översynthet)

Hirschbergs lamptest Manifest skelning

Direkt täckprov Manifest skelning eller asymmetrisk reaktion vid 
täckprov

5 år 
eller 
6 år

Undersöks på samma sätt som vid 
4 år. 
Undersöks speciellt om  
•  barnet ska genomgå en psykolo-

gisk undersökning
•  barnet har störningar i den visuella 

perceptionen

Närseende: binokulär synskärpa < 0,63
Avståndsseende: binokulär synskärpa < 0,63, utom 
vid närsynskärpa på 0,63 eller bättre  
(=närsynthet)
ELLER
Skillnaden i synskärpa (när- och avståndsseende) 
mellan ögonen är 2 rader eller mer 
Binokulärt närseende > 2 rader sämre än avstånds-
synskärpan (på grund av ackommodationssvaghet 
eller översynthet)
Manifest skelning, avvikande huvudhållning 

Källa: Hyvärinen 2010; SHM 2004.

TABELL 11. Synundersökningar inom skolhälsovården.

ÅLDER  UNDERSÖKNINGAR INDIKATIONER FÖR REMISS TILL VIDARE UTREDNING

Åk 1 När- och 
avståndssynskärpa

Närseende: binokulär synskärpa < 0,8
Avståndsseende: binokulär synskärpa < 0,8, utom vid  
närsynskärpa på 0,8 eller bättre (=närsynthet)
ELLER
Skillnaden i synskärpa (när- och avståndsseende) mellan  
ögonen är 2 rader eller mer
Binokulärt närseende > 2 rader sämre än avståndssynskärpan 
(på grund av ackommodationssvaghet eller översynthet)

Åk 8 När- och 
avståndssynskärpa

Samma som i åk 1 

Färgseende Elever med avvikande färgseende, om de planerar 
att söka sig till ett yrke där man måste kunna urskilja  
färgnyanserVan
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För att kunna identifiera barn i riskgruppen (se kap. 11.1) är det viktigt att i 
samband med hälsoundersökningarna också kartlägga förekomsten av ögon- och 
synproblem (amblyopi, skelning, synskador, tumörer) hos nära släktingar. En an-
nan riskgrupp utgörs av barn med en diagnostiserad funktionsnedsättning, mo-
torisk försening, hypotoni, kognitiv försening, hörselskada eller en diagnostise-
rad sjukdom (t.ex. Downs syndrom) som ofta är förenad med synskada eller stora 
brytningsfel. Synen är en central kanal för den tidiga interaktionen. Om interaktio-
nen inte är typisk för barnets ålder, ska barnet remitteras till ögonläkare för ögon- 
och synundersökning och vid behov till barnneurologisk utredning.

6.1 Ögonens utseende 

MOTIVERING
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns några avvikelser i ögo-
nens eller ögonlockens struktur. Synen är barnets viktigaste interaktionskanal un-
der det första levnadsåret. Därför måste avvikelser i ögonen och synen upptäckas 
så tidigt som möjligt. Ögonen och synen undersöks redan på förlossningssjukhu-
set. På barnrådgivningen kontrollerar man om ögonen är rättställda och ser nor-
mala ut och om barnet ser ut att använda sina ögon.

TIDPUNKT
Ögonens utseende granskas särskilt under nyföddhetsperioden, men också vid al-
la senare kontakter med barnet.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
En pennlampa.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Gör en visuell inspektion för att bedöma om

 • ögonen och ögonlocken ser normala ut 
 • ögonen är rättställda
 • barnet verkar titta med sina ögon.

Lys med pennlampan på ögonen från sidan och granska samtidigt formen på pu-
pillerna och hur de reagerar på ljuset: drar pupillen ihop sig i båda ögonen samti-
digt eller bara i det öga som du lyser på. Normalt ska båda pupillerna dra ihop sig 
lika mycket när du lyser på den ena av dem.
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Till de vanligaste avvikelserna hör bl.a. olikstora ögon, avvikelser i pupillerna, avvi-
kande ögonrörelser, hängande ögonlock och manifest skelning. Barnet remitteras 
till vidare utredning om det har avvikelser i ögonens struktur (olikstora ögon, pu-
pillavvikelser), konstant skelning på ena ögat, hängande ögonlock (ptos) som täck-
er ögat till över mitten av pupillen eller om barnet har en ovanlig huvudhållning. 
Följ upp remissen för att säkerställa att barnet undersöks av en ögonläkare innan 
det skrivs ut från förlossningsavdelningen, och vid senare undersökningar på häl-
socentralen att familjen får tid till utredning så snabbt som möjligt.  

DOKUMENTATION
Alla avvikelser som upptäcks vid yttre inspektion av ögonen antecknas i patient-
journalen.    

6.2 Den röda reflexen

MOTIVERING
Undersökningen av den röda reflexen är av central betydelse för att upptäcka med-
född katarakt, näthinnecancer (retinoblastom) och andra typer av grumlingar i 
hornhinnan eller ögats inre. 

TIDPUNKT
Undersökningen av den röda reflexen görs första gången före 6 veckors ålder och 
efter det i samband med hälsoundersökningarna vid 4, 8 och 18 månaders ålder.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Ett oftalmoskop.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Undersökningen av den röda reflexen utförs i dämpad belysning. Håll oftalmos-
kopet cirka 40 cm från barnets öga och rikta ljuset rakt genom pupillöppningen. 
Normalt ska det synas en klart orangeröd reflex i pupillen. Reflexen är mörkare 
hos barn med mörk hy än hos barn med ljus hy. Normalt ska det inte finnas några 
skuggor i det ljus som reflekteras från näthinnan.
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Den röda reflexen från ett friskt öga innehåller inte några skuggor. Beakta att mörk-
hyade barn har kraftigare pigmentering i ögonbottnarna än ljushyade barn och att 
reflexen därför kan vara mörkare hos dem. En matt eller helt utsläckt röd reflex ut-
gör alltid indikation för remittering till utredning. Skriv en brådskande remiss till 
ögonpolikliniken och följ upp remissen per telefon för att säkerställa att familjen 
inte behöver vänta.

DOKUMENTATION
Anteckna i patientjournalen om den röda reflexen var normal (klar) eller avvikan-
de.  Även en remiss till vidare utredning antecknas.

6.3 Ögonkontakt

MOTIVERING
Ögonkontakten är en viktig komponent i den tidiga interaktionen. Brister i ögon-
kontakten kan ha samband med problem i synförmågan eller med problem i bar-
nets helhetsutveckling. Man ser då att barnet inte tittar föräldrarna rakt i ögonen, 
utan ser förbi (t.ex. vid centralt skotom) eller "rakt igenom" dem (t.ex. vid ack-
ommodations- eller konvergenssvaghet). Föräldrarna upplever situationen som 
ångestväckande, eftersom de inte får normal kontakt med barnet. Den bristande 
interaktionen orsakar en stressreaktion hos barnet som har skadliga effekter på 
hjärnans utveckling. 

TIDPUNKT
Bedömningen av ögonkontakten görs vid 4–6 veckors ålder, vid en tidpunkt då ba-
byn är pigg och vaken. I fortsättningen kontrolleras ögonkontakten i samband med 
varje besök på barnrådgivningen och då bedömer man om den är normal.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Notera om du får normal ögonkontakt med barnet när du närmar dig det eller om 
barnet tittar förbi dig. Iaktta också hur barnet och föräldern interagerar med var-
andra och diskutera det med föräldern.Van
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Om barnet inte verkar använda sin syn, bedöms situationen på nytt efter två veckor. 
Om det fortfarande inte går att få ögonkontakt med barnet och om barnet inte följer 
undersökarens ansikte eller en stor ansiktsbild med blicken, remitteras barnet både 
till ögonläkare och till barnläkare för undersökning. Orsaken till avvikelsen ska utre-
das i brådskande ordning. Om ögonkontakten inte blir normal med glasögon (vid 
bristande ackommodationsförmåga, hög hyperopi, översynthet) ska kommunika-
tionen i familjen stödjas genom tidig habilitering som vid en sådan upptäckt börjar 
genast redan vid undersökningarna. Också en undersökning som görs av en barn-
neurolog ska ingå (ansiktsblindhet).   

DOKUMENTATION
Anteckna i patientjournalen om ögonkontakten var normal eller avvikande. Ob-
servera det som upptäcks vid undersökningarna.  

6.4 Fixationsförmåga och konvergens

MOTIVERING
Syftet är att följa utvecklingen av barnets iakttagelseförmåga och bedöma om den 
utvecklas på normalt sätt. Undersökningen gäller barnets förmåga att fixera objekt 
med blicken. Samtidigt kontrolleras ögonens konvergens.

TIDPUNKT
Ett 3 månader gammalt barn med normal syn fäster blicken på en 5 cm stor bild av 
ett ansikte och följer bilden med blicken medan bilden långsamt förs av och an i våg-
rät och lodrät riktning mitt i synfältet. Vid kontrollen i 4 månaders ålder bör fixatio-
nen och följerörelserna vara normala.  I andra åldersgrupper undersöks fixationsför-
mågan i samband med ett täckprov.  

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
En 5 cm stor fixationsbild/ansiktsbild.Van
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UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Visa barnet den 5 cm stora fixationsbilden och för den långsamt av och an mitt i bar-
nets synfält, både horisontalt (i sidled) och vertikalt (i höjdled). Observera hur aktivt 
barnet tittar på bilden och om det följer bilden med blicken både i sidled och i höjd-
led. För bilden bortåt från barnet och sedan tillbaka igen. Kontrollera om barnet föl-
jer bilden med blicken när bilden förs bortåt. När bilden förs tillbaka i riktning mot 
barnet ska du kontrollera om båda ögonen hålls riktade mot bilden och konvergerar, 
dvs. vänder sig symmetriskt inåt, eller om ena ögat ger sig iväg utåt. De flesta barn i 
denna ålder klarar av att hålla ögonen ”raka”, dvs. att hålla båda ögonen riktade mot 
ett objekt trots att avståndet till objektet förändras. Spädbarn med klart avvikande 
ögonrörelser hör vanligen till någon riskgrupp och ska efter behov undersökas senast 
vid 3–6 månaders ålder av en ögonläkare för att utreda synfunktionens utveckling, 
ackommodation och brytningsfel.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Ett friskt barn i 4 månaders ålder tittar aktivt och lägger märke till den lilla fixations-
bilden av ett ansikte. Barnet följer bilden med blicken i både sidled och höjdled och 
när bilden rör sig längre bort.  Barn som har svårt att fixera eller följa ett föremål med 
blicken ska remitteras till ögonläkare för vidare utredning. Detsamma gäller om bar-
nets ögon rör sig asymmetriskt, om ögonens följerörelser är ryckiga eller om barnet 
har manifest eller ofta återkommande skelning.  

DOKUMENTATION
Resultatet av fixations- och konvergenstestet antecknas i patientjournalen  

6.5 Undersökning av pincettgreppet

MOTIVERING
Vid undersökning av pincettgreppet kan man iaktta den visuella urskiljningsför-
mågan och öga–hand-koordinationen.  

TIDPUNKT  
Pincettgreppet undersöks vid 8 och 18 månaders ålder.Van
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UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Undersökningen fokuserar på om barnet kan urskilja ett mycket litet föremål (t.ex. 
en nonparell) och försöker plocka upp det från underlaget med hjälp av pincett-
grepp. Strö ut några mörka nonpareller bakom barnets rygg medan barnet sitter på 
undersökningsbordet. Vänd barnet på mage och iaktta om barnet lägger märke till 
nonparellerna och notera hur det använder handen för att plocka upp dem. Iakt-
ta också öga–hand-koordinationen och balansen när barnet sträcker ut handen för 
att plocka upp nonparellerna.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Notera om barnet tar tag med pincettgrepp eller med hela handflatan. Notera ock-
så hur bra barnet klarar av att stödja sig på den fria handen medan det plockar upp 
nonparellerna med den andra handen. Om barnet inte upptäcker små föremål el-
ler inte är intresserat av att leka med små leksaker, kan det bero på synsvaghet eller 
på att barnet har ett brytningsfel som behöver korrigeras. Barn som misstänks ha 
problem med synen remitteras till ögonläkare för undersökning. Om avsaknaden 
av pincettgrepp inte beror på problem med synen, remitteras barnet till en barn-
neurolog för undersökning av den motoriska utvecklingen.

DOKUMENTATION
Anteckna i patientjournalen om barnet använder pincettgrepp eller om det använder 
hela handflatan för att plocka upp föremål. Avsaknad av pincettgrepp ska rapporteras.

6.6 Förmåga att känna igen bekanta ansikten 
utan hjälp av personens röst

MOTIVERING
Ett barn som utvecklas normalt kan vid ungefär 8 månaders ålder känna igen famil-
jemedlemmarnas ansikten utan hjälp av deras röster. Oförmåga att känna igen be-
kanta personers ansikten utan hjälp av deras röster kan bero på synsvaghet eller på 
en defekt i hjärnbarkens igenkänningsfunktion. Om barnet är svagsynt, kan bilden 
av familjemedlemmens ansikte vara alltför otydlig för att igenkännandet ska lyckas. 
Om hjärnbarkens funktion är skadad kommer igenkänningen däremot inte att lyck-
as, även om bilden är av god kvalitet. Syftet med den undersökning som görs på råd-
givningen är att upptäcka barn som inte kan känna igen ansikten utan hjälp av rösten 
och att remittera dem till vidare utredning så tidigt som möjligt. Problem med igen-
känning av ansikten försvårar bl.a. utvecklingen av barnets kommunikativa färdighe-
ter. Därför är det viktigt att utan dröjsmål inleda tidig habilitering.
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TIDPUNKT
Kartläggningen av barnets förmåga att känna igen bekanta personers ansikten inn-
an det hör deras röster görs vid 8 och 18 månaders ålder.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Fråga föräldrarna om barnet känner igen dem när de närmar sig barnet med ett leende 
men utan att tala, eller om barnet känner igen dem först när de säger något.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Om barnet inte känner igen bekanta personer utan att höra deras röst, kan orsa-
ken vara synsvaghet (bilden ser dimmig ut) eller en defekt i hjärnbarkens igenkän-
ningsfunktion. Orsaken ska utredas utan dröjsmål genom undersökning som görs 
av en ögonläkare och en barnneurolog. Först remitteras barnet till en ögonläkare 
för vidare utredning. Om det inte finns några brytningsfel eller andra förändring-
ar i ögonen som skulle kunna förklara problemet med synen, är det nödvändigt att 
konsultera en barnneurolog för utredning av en eventuell störning i hjärnbarkens 
funktion, så att tidig habilitering ska kunna inledas utan dröjsmål. Om hjärnbar-
kens område för igenkänning av ansikten inte fungerar, kommer barnet inte spon-
tant att fästa uppmärksamhet vid människors ansikten. Det går att träna barnet i 
att utforska ansikten och urskilja vissa detaljer. Barnet behöver också stöd för att 
lära sig att artigt rikta blicken mot sin samtalspartners ansikte. Barn med skadad 
igenkänningsfunktion klarar sig inte i en barngrupp utan tidig habilitering. Deras 
beteende tolkas ofta som autistiskt, trots att det är fråga om bristande förmåga att 
känna igen ansikten (ansiktsblindhet).  

DOKUMENTATION
Anteckna om barnet känner igen sina föräldrar innan det hör deras röster (ja/nej).
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6.7 Undersökning av skelning

6.7.1 Hirschbergs lamptest

MOTIVERING
Skelning är en störning i samordningen av ögonrörelserna och kan medföra risk 
för utveckling av funktionell synsvaghet (amblyopi). Skelning kan också vara ett 
tecken på någon annan ögonsjukdom och därför ska alla barn som skelar remitte-
ras till ögonläkare för vidare utredning. En del fall av skelning och amblyopi upp-
träder först efter det första levnadsåret. Barnens ögonrörelser ska därför under-
sökas under hela lekåldern. Fråga föräldrarna om det händer att barnets ena öga 
emellanåt "glider" inåt eller utåt när barnet är trött.

TIDPUNKT
Hirschbergs lamptest utförs från och med 4 månaders ålder vid varje rådgivnings-
undersökning.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
En pennlampa eller någon annan ljuskälla som ger punktbelysning (t.ex. ett oto-
skop utan örontratt).

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Håll ljuskällan framför din näsa på cirka 50 cm avstånd från barnets ansikte. Iakt-
ta hur ljuset reflekteras i pupillerna och jämför om det finns några skillnader mel-
lan höger och vänster öga i fråga om ljusreflexens läge. 

TOLKNING
Om barnet inte har manifest skelning, syns ljusreflexen symmetriskt mitt i båda 
pupillerna eller lite inåt från mitten (mot näsan till) (bild 13).

BILD 13. Ingen skelning = symmetrisk ljusreflex.  
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Om ljusreflexen är asymmetrisk, eller om ljusreflexen i det ena ögat ligger nä-
ra pupillens kant, kan det vara ett tecken på manifest skelning, som utreds närma-
re med hjälp av täckprov. 

Om reflexen i det ena ögat ligger i pupillens yttre kant, betyder det att ögat ske-
lar inåt (bild 14).

BILD 14. Höger öga skelar inåt = asymmetrisk ljusreflex. 

 

Om reflexen i det ena ögat ligger i pupillens inre kant, betyder det att ögat ske-
lar utåt (bild 15).

Reflexen kan också ligga i pupillens övre eller nedre kant (manifest vertikal 
skelning).  

FORTSATTA ÅTGÄRDER
Alla barn med manifest skelning remitteras till en specialist på ögonsjukdomar för 
undersökning. Skelning som uppträder bara då och då går inte alltid att påvisa i en 
undersökningssituation. Om föräldrarna berättar att barnet skelar och beskriver 
hur barnet ibland kan skela inåt på det ena ögat i upp till en minut, medan det an-
dra ögat tittar rakt fram så att samsynen bryts, ska barnet remitteras till en specia-
list på ögonsjukdomar för undersökning.

DOKUMENTATION
Anteckna resultatet av Hirschbergs lamptest i patientjournalen, dvs. om barnet 
skelar eller inte skelar. Anteckna också föräldrarnas observationer av skelning hos 
barnet. 

Undersökning av skelning med användning av minst två olika metoder kan an-
tecknas som åtgärd med SPAT-klassifikationens (Åtgärdsklassificering för den öpp-
na primärvården) kod SPAT1015 (Undersökning av skelning med åtminstone två 
metoder).

BILD 15. Höger öga skelar utåt = asymmetrisk ljusreflex. 
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6.7.2 Direkt täckprov

MOTIVERING
Undersökningen genomförs för att upptäcka skelning och används i alla rekom-
menderade åldersgrupper. Hos spädbarn med asymmetrisk synnedsättning (am-
blyopi eller sjukdom) kan nedsättningen upptäckas vid täckprov, också i sådana 
fall där Hirschbergs lamptest ger normalt resultat (se avsnittet Undersökningspro-
ceduren). 

TIDPUNKT
Undersökningen utförs i åldern 8 månader, 18 månader, 3 år och 4 år och vid be-
hov även i 5–6 års ålder.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Täck för barnets ena öga med handen eller med en genomskinlig förtäckare (se 
bild 16).

Använd en liten leksak eller en 5 cm stor fixationsbild med detaljer som du pra-
tar om med barnet under tiden som du genomför täckprovet.

BILD 16.
Direkt täckprov.

Van
he

ntu
nu

t



64

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Direkt täckprov utförs för att påvisa manifest skelning och genomförs före mät-
ningen av synskärpan. Be barnet titta på en liten leksak eller en 5 cm stor fixations-
bild. Vid fyraårsgranskningen används också en fixationspinne med små bilder 
som man pratar om för att få barnet att titta noggrant på dem. Håll upp bilder-
na i ögonhöjd för barnet, cirka 30 cm från barnets ansikte (bild 16). Täck för bar-
nets ena öga ovanifrån med handen eller med en genomskinlig förtäckare (se bild 
16). Börja med att täcka för det vänstra ögat, samtidigt som du tittar efter en rörel-
se i det högra ögat. Om ögat rör sig, ska du notera åt vilket håll det rör sig. Ta sedan 
bort handen eller förtäckaren och låt barnet titta på fixationsbilden med båda ögo-
nen. Täck sedan för det högra ögat och notera samma som ovan. Undersökningen 
går ut på att observera rörelser i det öga som inte är förtäckt. När du undersöker 
barn i spädbarnsåldern ska du särskilt ge akt på om barnet blir stört av att du täck-
er för det ena ögat (det ledande ögat), eftersom det kan vara ett tecken på att bar-
net är svagsynt på det icke-förtäckta ögat. 

TOLKNING  
Om det icke-förtäckta ögat rör sig när du täcker för det andra ögat med handen el-
ler en förtäckare, är det ett tecken på manifest skelning. 

En inställningsrörelse utåt i det icke-förtäckta ögat betyder att det skelar in-
åt (bild 17).

BILD 17. Höger öga skelar inåt.

En inställningsrörelse inåt (mot näsan) i det icke-förtäckta ögat betyder att det 
skelar utåt (bild 18).

Om ingetdera ögat rör sig när man täcker för det andra ögat, har ingen mani-
fest skelning kunnat påvisas. 

BILD 18. Höger öga skelar utåt.Van
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FORTSATTA ÅTGÄRDER
Alla barn med manifest skelning remitteras till en specialist på ögonsjukdomar för 
undersökning. Skelning som uppträder bara då och då går inte alltid att påvisa i en 
undersökningssituation. Om föräldrarna berättar att barnet skelar och beskriver 
hur barnet ibland kan skela inåt på det ena ögat i upp till en minut, medan det an-
dra ögat tittar rakt fram så att samsynen bryts, ska barnet remitteras till en specia-
list på ögonsjukdomar för undersökning.

DOKUMENTATION
Anteckna resultatet av det direkta täckpovet i patientjournalen, dvs. om barnet ske-
lar eller inte skelar. Anteckna också föräldrarnas observationer av barnets eventu-
ella skelning.  

Undersökning av skelning med användning av minst två olika metoder anteck-
nas som åtgärd med SPAT-klassifikationens (Åtgärdsklassificering för den öppna 
primärvården) kod SPAT1015 (Undersökning av skelning med åtminstone två me-
toder).

6.8 Undersökning av synskärpan

6.8.1 Närseende

MOTIVERING
För ett barn är området för närseende viktigare än området för avståndsseende. 
Därför ska närsynskärpan alltid undersökas först. Syftet med undersökningen av 
närseendet är att upptäcka barn med funktionell synsvaghet, amblyopi, betydande 
brytningsfel och sjukdomar som kan påverka synen.  

TIDPUNKT
 • Vid undersökningar av synskärpan ska närseendet alltid undersökas först (WHO:s 

rekommendation 2003).
 • På barnrådgivningen undersöks närseendet vid 3 och 4 års ålder och vid  

behov även vid 5 eller 6 års ålder.
 • I skolåldern undersöks närseendet i årskurserna 1 och 8.
 • Vid utredning av inlärningssvårigheter ska närseendet alltid undersökas.Van
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Vid 3-årsundersökningen är närseendet viktigare och också lättare att under-
söka än avståndsseendet. En del treåringar orkar inte medverka i en undersökning 
som utförs med radtest. 4-åringar genomgår en mer omfattande synskärpeunder-
sökning där både närseendet och avståndsseendet testas. Om undersökningen av 
närseendet inte lyckas på ett tillförlitligt sätt vid 4 års ålder, görs ett nytt försök in-
om 1–3 månader. Barnets svårigheter att koncentrera sig i testsituationen kan be-
ro på synsvaghet. 

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK 
 • Vid synundersökningar används standardiserade mätredskap.
 • Bastestet för undersökning av närseendet är ett radtest där avståndet mellan 

symbolerna på varje rad är lika stort som bredden på en symbol och avståndet 
mellan raderna är lika stort som höjden på symbolerna i raden under:
• barn under skolåldern: LEA-symboltest för närseende  
• barn i skolåldern: LEA-symboltest för närseende eller LEA-siffertest för 

närseende.
 • Förtäckning av ena ögat, täckande glasögon.
 • Testtavlan ska vara ren och får inte ge ifrån sig störande reflexer.
 • Kontrasten mellan testsymbolerna och bakgrunden ska vara större än 80  

procent. Gamla tavlor som har gulnat eller fått fläckar ersätts med nya tavlor.
 • Vid undersökning av utvecklingsstörda och svårt rörelsehindrade barn an-

vänds test där symbolerna presenteras en och en: LEA-spelkort för testning av 
närseendet och Single Symbol Test Book för testning av avståndsseendet.  
Hälsovårdaren som utför undersökningen ska ha utbildning i hur dessa test 
används. Testet för avståndsseendet kan användas också för att testa närseen-
det, om synskärpan är låg.

Undersökningsplatsen ska vara lugn och testningen utförs utan tidspress. Mät-
ningarna av synskärpan utförs i god belysning under konstanta ljusförhållanden 
på så sätt att synskärpetestet har en luminans på minst 80–160 candela/m2. För att 
uppnå detta bör tavlan belysas så jämnt som möjligt med hjälp av lokal belysning.  

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Först undersöks synskärpan vid samseende. Börja med att presentera testtavlan 
för närseende för barnet. Peka i tur och ordning på symbolerna i översta raden och 
fråga vad barnet tycker att de föreställer. När ni har kommit överens om vad test-
symbolerna ska kallas, täcker du över den översta raden med ett vitt kort. Om bar-
net har svårt att benämna symbolerna, används svarskort som barnet kan peka på. 
Testningen genomförs då helt visuellt,  och barnet behöver inte använda och utta-
la symbolernas namn. Om barnet inte har några svårigheter att kommunicera, går 
testningen däremot snabbast om barnet benämner symbolerna. 
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Vid testning med LEA/LH-närseendetestet placeras testtavlan 40 cm (= snö-
rets längd) från barnets ansikte och hålls tavlan på detta avstånd under hela test-
ningen (bild 19).  

Fråga barnet vilken symbol som står först i den andra raden. Det går bra att pe-
ka på symbolen med fingret, men bara ett kort ögonblick (bild 20). Gå nedåt rad 
för rad och fråga bara efter den första symbolen i varje rad. När barnet svarar fel, 
börjar tveka eller lutar sig framåt, går du tillbaka till föregående rad  och ber barnet 
räkna upp alla symbolerna på den raden. Be vid behov barnet räkna upp alla sym-
boler även på följande rad/rader. Den rad där barnet benämner minst tre av fem 
symboler rätt tolkas som den minsta symbol som barnet kan se. 

Närsynskärpan mäts också på höger och vänster öga vart för sig. Då täcker man 
för det andra ögat med hjälp av speciella screeningbågar för mätning av synskär-
pan hos barn (bild 21). Kontrollera att barnet inte kommer åt att titta på testsym-
bolerna med det förtäckta ögat. 

Om barnet använder glasögon, ska det ha sina egna glasögon på sig både vid 
mätningen av samseendet och vid mätningen av synskärpan på höger och vänster 
öga. I det fallet kan det andra ögat täckas med hjälp av en ansiktsservett som viks 
fyrdubbel och placeras mellan barnets ansikte och glasögonlinsen. 

DOKUMENTATION
I patientjournalen antecknas decimalvärdena för närsynskärpan (synskärpan vid 
samseende samt synskärpan på högra och vänstra ögat). Anteckna också hurdan 
synskärpan är jämfört med föregående mätning (oförändrad/bättre/sämre).

Undersökning av närseendet kan antecknas som åtgärd med SPAT-koden (Åt-
gärdsklassificering för den öppna primärvården) SPAT1016 (Undersökning av syn-
förmågan med testtavla. (visus) och/eller synfältsundersökningar).

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Remittering till vidare utredning:

3-åringar
 • Binokulär synskärpa (synskärpa vid samseende) mindre än 0,5 

ELLER
 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer vid närseende, om 

närsynskärpan har kunnat mätas på bägge ögonen.

4-åringar
 • Binokulär synskärpa (synskärpa vid samseende) mindre än 0,5 

ELLER
 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer både vid närseende 

och avståndsseende.
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BILDERNA 19–21. 
Undersökning av 
närseendet.
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20
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5–6-åringar 
 • Binokulär synskärpa (synskärpa vid samseende) mindre än 0,63 

ELLER
 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer både vid närseende 

och avståndsseende.

Barn i skolåldern 
 • Binokulär synskärpa (synskärpa vid samseende) mindre än 0,8 

ELLER
 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer både vid närseende 

och avståndsseende, vilket inte konstaterats tidigare.

Barnet remitteras till ögonläkare, om de ovannämnda kriterierna för remitte-
ring till vidare utredning uppfylls eller om man konstaterar att en elev har svårig-
heter med att använda närseendet. Vidareremitteringen av barn under skolåldern 
sker i enlighet med den offentliga hälso- och sjukvårdens vårdkedjor. I skolhäl-
sovården ingår undersökningar som utförs av en ögonläkare då det är fråga om 
en undersökning som syftar till att konstatera elevens hälsotillstånd (förordning 
338/2011, 11 §).  Detta inbegriper även diagnostisering av brytningsfel. Lagstift-
ningen sätter ingen gräns för antalet avgiftsfria ögonläkarundersökningar, utan 
fastställer att undersökningar ska ordnas utgående från elevens behov.  Behand-
lingar (t.ex. i form av glasögon och uppföljningsbesök) av diagnostiserade sjukdo-
mar eller defekter ingår inte i den kostnadsfria skolhälsovården. 

Kriterierna för remittering till vidare utredning gäller endast symtomfria barn. 
Om barnet har synrelaterade symtom, är det nödvändigt med vidare utredning hos 
ögonläkare, även i det fallet att screeningvärdena är normala.

Screeningundersökningen räcker inte till för att upptäcka avvikelser i synfunk-
tionerna hos barn med utvecklingsstörning, svår rörelsenedsättning eller hörsel-
skada. Test där symbolerna presenteras en och en kan ge avsevärt bättre synskärpe-
värden än testning med radtest. Det är därför viktigt att säkerställa att utvecklingen 
av barnets funktionella syn och visuella kommunikation följs upp inom ramen för 
barnets habilitering minst en gång om året och att barnet har fått de hjälpmedel 
som behövs (t.ex. glasögon för närseende). Även om en del av dessa barn klarar av 
att medverka i testning med radtest, kan en sådan testning inte ersätta en under-
sökning av den funktionella synen hos ett barn med funktionsnedsättning. Barnet/
eleven kan ha normal synskärpa (0,8–2,0), men samtidigt en störning i det centra-
la synfältet som gör att randmönstersynskärpan är mycket låg och att läsandet går 
exceptionellt långsamt.Van
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6.8.2 Avståndsseende

MOTIVERING
Syftet med undersökningen är att upptäcka barn med synsvaghet, amblyopi, bety-
dande brytningsfel och sjukdomar som kan påverka synen.  

 
 

TIDPUNKT
 • På barnrådgivningen undersöks avståndsseendet vid 4 års ålder och vid behov 

vid antingen 5 eller 6 års ålder.
 • I skolåldern undersöks avståndsseendet i årskurserna 1 och 8.
 • Vid utredning av inlärningssvårigheter ska avståndsseendet alltid undersökas.

 

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK 
 • Vid synundersökningar används standardiserade mätredskap.
 • Avståndsseendet undersöks med radtest där avståndet mellan symbolerna på 

varje rad är lika stort som bredden på en symbol, och avståndet mellan rader-
na är lika stort som höjden på symbolerna i raden under.

 • Barn under skolåldern: LEA-symboltest med 10 rader.  
 • Barn i skolåldern: LEA-symboltest eller LEA-siffertest med 15 rader eller ett 

ljuslådetest.
 • Förtäckning av ena ögat.
 • Testtavlans yta bör vara ren och får inte ge ifrån sig störande reflexer.  
 • Kontrasten mellan testsymbolerna och bakgrunden ska vara större än 80 pro-

cent. Gamla tavlor som har gulnat eller fått fläckar ersätts med nya tavlor.
 • Vid undersökning av avståndsseendet hos barn med utvecklingsstörning el-

ler svåra rörelsehinder används Single Symbol Test, där symbolerna presente-
ras en och en.

 • Synundersökningen för barn med funktionsnedsättning är inte någon egentlig 
screeningundersökning, men om föräldrarna så önskar kan undersökningen 
av synskärpan utföras med rådgivningens screeningtest. Detta räcker dock inte 
till som synundersökning för barn med funktionsnedsättning.  

Undersökningsplatsen ska vara lugn och testningen utförs utan tidspress. Mät-
ningarna av synskärpan utförs i god belysning under konstanta ljusförhållanden 
(se avsnittet om testning av närseendet 6.8.1). Lämplig ljuskälla för avståndssyn-
tavlan är t.ex. en skärmförsedd 11 W lysrörslampa med dubbla lysrör. Lampan pla-
ceras bredvid eller under tavlan på mindre än 1 meters avstånd från den. Tester för 
avståndsseende finns att få också som ljuslådetest. 
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UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Syntavlan ska placeras mot en fönsterlös vägg i höjd med testpersonens ansikte. 
Väggen får inte ha något kraftigt mönster eller några ljuskällor som kan ge upphov 
till störande reflexer i syntavlan. Vid testning av avståndsseendet med hjälp av sym-
boltest ska avståndet vara 3 meter. Om barnet inte visar något intresse för testsym-
bolerna på 3 meters avstånd, kan testtavlan vid behov flyttas närmare, till 1,5 m el-
ler 1 m. En sådan testsituation motsvarar emellertid inte en normal screening och 
därför remitteras barnet till vidare utredning.  

Först undersöks avståndssynskärpan vid samseende med båda ögonen. Testper-
sonen ska sitta med blicken riktad rakt mot testtavlan. Börja med att be testperso-
nen säga vilket tecken som står först i översta raden. Du kan peka på tecknet under-
ifrån, men bara ett kort ögonblick. Fortsätt nedåt rad för rad och fråga bara efter 
det första tecknet i varje rad. Om testpersonen börjar tveka, ber du honom/henne 
räkna upp alla tecken på den föregående raden. Vid behov ber du testpersonen räk-
na upp alla tecken även på följande rad/rader.  

Synskärpan anges som decimalvärdet för den rad där testpersonen klarar av att 
räkna upp över hälften av tecknen rätt. Kom ihåg att kontrollera vad syntavlan ang-
er som standardavstånd för testet. Syntestet utförs på det avståndet. 

Avståndssynskärpan mäts också på höger och vänster öga vart för sig. Det öga 
som inte testas ska täckas för med hjälp av täckande glasögon. Kontrollera att test-
personen inte lutar sig framåt eller kommer åt att titta på testsymbolerna med det 
förtäckta ögat. 

Om testpersonen använder glasögon, ska de användas under testningen. Efter-
som det kan vara fråga om behandlande glasögon med värden som avsevärt avvi-
ker från ögonens brytningsförmåga och som har dimmats för seende på nära el-
ler långt håll, är det viktigt att rådgivnings- och skolhälsovårdspersonalen vet vilka 
värden för när- och avståndsseendet ögonläkaren kommit fram till.

DOKUMENTATION
I patientjournalen antecknas decimalvärdena för avståndssynskärpan (synskärpan 
vid samseende samt synskärpan på högra och vänstra ögat). Anteckna även vilken 
testmetod som använts för att testa avståndsseendet (t.ex. LEA-test) och testnings-
avståndet (t.ex. LEA-test, 15 rader/3 m).  Anteckna också hurdan synskärpan är 
jämfört med föregående mätning (oförändrad/bättre/sämre).  

Undersökning av avståndsseendet kan antecknas som åtgärd med SPAT-koden 
(Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården) SPAT1016 (Undersökning av 
synförmågan med testtavla. (visus) och/eller synfältsundersökningar).Van
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TOLKNING OCH SLUTSATSER

Remittering till vidare utredning:

4-åringar: 
 • Binokulär synskärpa (synskärpa vid samseende) mindre än 0,50, utom vid  

symmetrisk närsynskärpa på 0,5 eller bättre (närsynthet).  
ELLER

 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer vid avstånds- och 
närseende.

5–6-åringar: 
 • Binokulär synskärpa mindre än 0,63, utom vid symmetrisk närsynskärpa på 

0,63 eller bättre (närsynthet).  
ELLER

 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer både vid närseende 
och avståndsseende, vilket inte var fallet vid föregående undersökning.

Barn i skolåldern 
 • Binokulär synskärpa mindre än 0,8 på testet för avståndsseende, utom vid 

symmetrisk närsynskärpa på 0,8 eller bättre (närsynthet).  
ELLER

 • Skillnaden i synskärpa mellan ögonen är 2 rader eller mer både vid närseende 
och avståndsseende, vilket inte var fallet vid föregående undersökning.

 • Synskärpemätningarna fungerar inte som screeningtest för betydande avvikel-
ser som kan förekomma i skolåldern. Lässvårigheter som har noterats av lärar-
na bör undersökas av en ögonläkare som är förtrogen med problematiken vid 
lässvårigheter och den funktionella synen undersöks. God synskärpa utesluter 
inte förekomst av betydande störningar i synanvändningen, och en synskärpa 
på mindre än 0,5 betyder inte att barnet har svag syn.

Barnet remitteras till ögonläkare, om de ovannämnda kriterierna för remitte-
ring till vidare utredning uppfylls. Vidareremitteringen av barn under skolåldern 
sker i enlighet med den offentliga hälso- och sjukvårdens vårdkedjor. I skolhäl-
sovården ingår undersökningar som utförs av en ögonläkare då det är fråga om 
en undersökning som syftar till att konstatera elevens hälsotillstånd (förordning 
338/2011, 11 §).  Detta inbegriper även diagnostisering av brytningsfel. Lagstift-
ningen sätter ingen gräns för antalet avgiftsfria ögonläkarundersökningar, utan 
fastställer att undersökningar ska ordnas utgående från elevens behov.  Behand-
lingar (t.ex. i form av glasögon och uppföljningsbesök) av diagnostiserade sjukdo-
mar eller defekter ingår inte i den kostnadsfria skolhälsovården. 

Kriterierna för remittering till vidare utredning gäller endast symtomfria barn. 
Om barnet har synrelaterade symtom, är det nödvändigt med vidare utredning hos 
ögonläkare eller neurolog, även i det fallet att screeningvärdena är normala.
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Om synundersökningarna görs i samband med en utredning av inlärnings- el-
ler kommunikationssvårigheter, bör resultaten av de övriga undersökningarna bi-
fogas remisserna till ögonläkaren och barnneurologen.

Kriterierna för remittering till vidare utredning gäller endast symtomfria barn. 
Om barnet har synrelaterade symtom, är det nödvändigt med vidare utredning hos 
ögonläkare, även i det fallet att screeningvärdena är normala.

6. 9 Undersökning av färgseendet

MOTIVERING
Skolelevers färgseende undersöks för att upptäcka eventuella störningar i färgse-
endet. Röd-grön färgsvaghet är en ärftlig störning som är bunden till kromosom 
X, vilket innebär att den är vanligare bland män (8 %) än bland kvinnor (0,5 %). 
Eftersom andra typer av färgseendestörningar är betydligt ovanligare, är röd-grön 
färgsvaghet den enda medfödda störning i färgseendet som har någon praktisk be-
tydelse vid screeningen. Screening för svagheter i färgseendet har betydelse inför 
yrkesvalet, för att eleverna vid behov ska kunna remitteras till vidare utredning, om 
de planerar att söka sig till ett yrke där man måste kunna urskilja färger.

TIDPUNKT
Undersökning av färgseendet gäller alla elever i årskurs 8.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Ishiharatavlor.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Screeningen av färgseendet utförs med hjälp av pseudoisokromatiska tavlor. Test-
ningen utförs i dagsljus med undvikande av direkt solsken (vid ett fönster som vet-
ter mot norr) eller i ljuset av en dagsljuslampa. Belysningsstyrkan bör vara 100–500 
lux. För artificiell belysning lämpar sig dagsljuslysrör, t.ex. Airam L 58 W–1XC eller 
Philips 57. Om takbelysningen inte har en färgtemperatur som motsvarar dagsljus, 
ska den vara släckt under testningen, och endast en dagsljuslampa av bordsmodell 
med rätt färgtemperatur och ljusstyrka ska användas. 

Undersökningen utförs i sittande ställning, så att testpersonen tittar på test-
tavlorna med båda ögonen samtidigt. Under testningen använder testpersonen si-
na egna glasögon, som inte får ha färgade eller tonade linser. Testet hålls på 75 cm 
avstånd från testpersonen (se bild 22). Berätta för testpersonen att du kommer att 
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visa en serie med olikfärgade tavlor där en eller två siffror kan urskiljas. Visa varje 
testtavla i cirka 3 sekunder och be testpersonen säga vilken eller vilka siffror han/
hon ser på tavlan.  

Testet består av 14, 24 eller 38 tavlor, beroende på vilken version av Ishiharates-
tet som används. Varje version har särskilda instruktioner som undersökaren nog-
grant ska sätta sig in i före testningen. De olika versionerna skiljer sig åt bl.a. i fråga 
om gränsen mellan normalt och avvikande färgseende. Boken med testtavlor bör 
hållas tillsluten mellan testningarna, så att färgtavlorna inte bleks genom påverkan 
av solljus. Gamla urblekta testtavlor ersätts med nya.

Synsvaga elever, även de lindrigt synsvaga, bör remitteras till ögonläkare för 
testning med ett kvantitativt test (t.ex. Panel 16), eftersom Ishihara är ett lågkon-
trasttest som kan ge missvisande resultat om testpersonens kontrastkänslighet in-
te är normal.

BILD 22. Under sökning av färgseendet.
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DOKUMENTATION
Resultatet antecknas i patientjournalen (färgseendet normalt/avvikande). Under-
sökning av färgseendet kan antecknas som åtgärd med SPAT-koden (Åtgärdsklas-
sificering för den öppna primärvården) SPAT1017 (Undersökning av färgseendet 
med isokromatiska testtavlor).

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Undersökningen används för att screena sådana störningar i röd/grön-seendet som 
kan ha betydelse för elevens yrkesval. De elever som har fått avvikande resultat på 
Ishiharatestet och som planerar att söka sig till ett yrke där man måste kunna ur-
skilja färger ska remitteras till ögonläkare för vidare utredning. I skolhälsovården 
ingår undersökningar som utförs av en ögonläkare då det är fråga om en under-
sökning som syftar till att konstatera elevens hälsotillstånd (förordning 338/2011, 
11 §).  Detta inbegriper även yrkesvalsrelaterade närmare utredningar av svaghe-
ter i färgseendet. 
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Undersökning av hörseln

7

Antti Aarnisalo, Leena Luostarinen

Hörseln är människans viktigaste kommunikationssinne. Också en lindrig 
hörselskada kan försvåra barnets tal- och språkutveckling och påverka stu-

die- och arbetsframgången senare i livet. Med tanke på barnets kommunikativa, 
språkliga, emotionella, kognitiva och motoriska utveckling är det därför viktigt att 
eventuella hörselstörningar upptäcks i ett tidigt skede. Målet är att hörselskador i 
den tidiga barndomen ska upptäckas före 6 månaders ålder. 

Den hörselscreening som görs på förlossningssjukhuset är utomordentligt vik-
tig. Alla nyfödda genomgår där en första hörselscreening, baserad på otoakustiska 
emissioner eller automatisk registrering av hjärnstamssvarspotentialer. Det är vik-
tigt att informationen om denna hörselscreening går vidare till barnrådgivningen, 
antingen direkt från sjukhuset eller via mödrarådgivningen. Barnrådgivningen bör 
informeras om vilken screeningmetod som användes och vilket resultatet var (nor-
malt eller avvikande). 

Också de barn som klarade förlossningssjukhusets hörselscreening följs upp 
genom hörselundersökningar inom rådgivningen och skolhälsovården i olika åld-
rar. För barn i riskgruppen är hörselundersökningarna särskilt viktiga. Till risk-
gruppen hör bl.a. barn vars föräldrar eller syskon har en konstaterad hörselskada, 
och barn som har medfödda strukturavvikelser eller har genomgått bakteriell me-
ningit. Till riskgruppen hör också barn som fötts prematurt eller som genomgått 
en allvarlig infektion under fostertiden eller nyföddhetsperioden. Avvikelser som 
kan vara tecken på hörselproblem är att barnet har påfallande lite ljud, jollrandet 
minskar och talet dröjer. 

Efter nyföddhetsperioden bör man alltid beakta att det kan vara fråga om en 
hörselskada, om man misstänker att barnet har en allmän utvecklingsförsening el-
ler om utvecklingen av barnets kommunikativa färdigheter är försenad. Barn som 
utreds för försenad talutveckling bör också bedömas av en talterapeut. Om taltera-
peutens utredning ger underlag för misstanke om hörselskada, bör barnet remitte-
ras till specialiserad sjukvård för utredning.

Beteendestörningar, rastlöshet, överaktivitet eller misstanke om utvecklings-
problem av neurologisk art hos barn i lek- eller förskoleåldern förutsätter alltid ut-
redning av hörseln och synen. 
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Intervju med föräldrarna och barnet

Om föräldrarna misstänker att barnet har en hörselnedsättning, är det alltid orsak 
att utreda saken närmare. Det är därför viktigt att man i samband med hälsounder-
sökningarna på rådgivningen frågar föräldrarna om barnets hörsel. Undersökning 
av trumhinnorna är indicerat även om barnet är symtomfritt, om man misstänker 
att barnet har en hörselskada eller om barnet har haft flera öroninflammationer, el-
ler om barnets förälder önskar att barnet blir undersökt.

Ringningar i öronen kan vara det första tecknet på bullerexponering och bul-
lerorsakad hörselskada. Speciellt ungdomar som lyssnar på musik genom hörlu-
rar utsätts för bullerexponering som kan nå skadliga nivåer.   Det är därför viktigt 
att  fråga eleverna i årskurserna 7–8 om de har upplevt öronringningar. Om en elev 
rapporterar att han eller hon har haft ringningar i öronen i ett par timmars tid el-
ler ännu längre, är det ett fynd som bör registreras. I samband med hälsoundersök-
ningarna är det viktigt att ta upp frågan om bullerexponering och diskutera vad 
den unga kan göra för att skydda sin hörsel. Om han eller hon upplever att öron-
ringningarna känns störande, bör man ordna med remiss till utredning inom spe-
cialiserad sjukvård (enhet för öron-, näs- och halssjukdomar).

7.1 Undersökning av orienteringsreflexen

MOTIVERING
Undersökningen av orienteringsreflexen används för att följa utvecklingen av hör-
selsinnet. 

TIDPUNKT
Den horisontala orienteringsreflexen undersöks vid 8 månaders ålder. Undersök-
ningen kan göras redan vid 6 månader. Orienteringsreflexen bör vara utvecklad se-
nast vid 9 månaders ålder.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
En miniaudiometer, 45 dB, frekvens 3–4 kHz (t.ex. KP10). Miniaudiometern bör 
underhållas och kalibreras regelbundet en gång om året. 

Använd inte en tuta med lågfrekvent ljud, eftersom också barn med svåra hör-
selskador kan reagera på låga ljud. Använd inte heller bjällror, eftersom ljudstyrkan 
och frekvensen inte är standardiserad.
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UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Orienteringsreflexen undersöks vid 8 månaders ålder med hjälp av miniaudiometer. 
Barnet ska kunna lokalisera ljudet rätt med hjälp av vardera örat. Under undersök-
ningen sitter barnet i förälderns knä med t.ex. en leksak i händerna. Undersökaren står 
bakom barnet och föräldern. Testljudet ska ges på en halv meters avstånd från barnets 
öra från sidan (inte snett ovan- eller underifrån), först från ena sidan och sedan från 
andra sidan. Undersökaren bör hålla sin hand utanför barnets synfält (bild 23).

TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Om orienteringsreflexen saknas vid 8 månaders ålder, bör den kontrolleras på nytt 
en månad senare. Om orienteringsreflexen fortfarande saknas vid 9 månaders ål-
der, bör barnet remitteras för utredning inom specialiserad sjukvård (enhet för 
öron-, näs- och halssjukdomar).

Om orienteringsreflexen saknas, ska barnets öron alltid undersökas. Orsaken 
till att orienteringsreflexen saknas kan t.ex. vara att barnet har en inflammation i 
mellanörat. Om man konstaterar att barnet har en mellanöreinflammation, bör 
undersökningen göras om 2–3 veckor efter det att behandlingen är slutförd. 

DOKUMENTERING
Resultatet av undersökningen av orienteringsreflexen antecknas i patientjournalen. 
Positivt svar anges med + och uteblivet svar med –. 

BILD 23. Testning av 
orienteringsreflexen.
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7.2 Audiometriundersökning 

MOTIVERING
Vissa hörselskador i tidig barndom är av progredierande art. Syftet med den audio-
metriska undersökningen är att upptäcka ensidiga hörselskador och identifiera lät-
ta och medelsvåra hörselnedsättningar.

TIDPUNKT
 • inom barnrådgivningen vid 5 års ålder, en ålder då barnet vanligen klarar av 

att koncentrera sig på undersökningen, vilket gör att resultatet är mer tillförlit-
ligt än vid undersökning av yngre barn. 

 • inom skolhälsovården i årskurserna 1 och 8. 

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
 • audiometer (apparaten bör underhållas och kalibreras regelbundet en gång 

om året). 
 • på barnrådgivningen används också en leksak (ring-på-pinne eller liknande 

leksak som kan fyllas på eller sättas ihop efter hand) 
 • undersökningen bör utföras i ett tyst och avskilt rum, eftersom störande ljud 

från omgivningen påverkar resultatet. 

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN 
Inom barnrådgivningen
Vid screeningen används ljudstyrkan 20 dB och frekvenserna 250, 500, 1000, 2000 
och 4000 Hz. Frekvensen 3000 Hz hör inte till screeningsfrekvenserna, och behö-
ver därför inte undersökas. Inom barnrådgivningen behöver man inte utföra trös-
kelmätningar.

Undersökningen utförs i ett tyst rum, med endast barnet och hälsovårdaren 
närvarande. Båda öronen ska undersökas vart för sig. Undersök först det ena örat 
och sedan det andra. Testtonen är en 1–2 sekunder lång sinuston. Öva först med ett 
tillräckligt kraftigt ljud (50 dB) med frekvensen 1000 Hz, den frekvens som är lät-
tast för örat att uppfatta. Efter övningen övergår du till undersökningen som utförs 
med screeningsstyrka (20 dB), börjande med 1000 Hz. Undersök sedan 2000 och 
4000 Hz, och gå sedan tillbaka till 1000 Hz och gör om screeningen på denna nivå. 
Därefter fortsätter du med 500 och 250 Hz, i den nämnda ordningsföljden. Du bör 
få ett entydigt svar på alla dessa frekvensnivåer.

Vid 5-årsundersökningen fås det tillförlitligaste resultatet med hjälp av lek-au-
diometri. Innan du sätter på barnet hörtelefonen berättar du vad det ska göra. An-
vänd en lämplig leksak (ring-på-pinne-spel, klosslåda eller liknande) som barnet 

Van
he

ntu
nu

t



81

7 Undersökning av hörseln

Handbok 31  •  THL  •  2014

kan fylla på med delar varje gång det hör ett ljud. Säg åt barnet att ta upp en ring 
(eller en kloss) och föra den mot örat. Visa hur barnet ska svara på ljuden genom 
att trä en ring på pinnen (eller sätta in en kloss i lådan). Demonstrera hurdana ljud 
som hörs i hörlurarna. Berätta att ljuden låter som pipningar och inte som ord el-
ler liknande. Lär barnet att varje gång det hör ett pipande ljud trä en ring på pinnen 
(eller sätta in en kloss i lådan). Barnet kan också svara på ljudet genom att trycka 
på en svarsknapp som är kopplad till audiometern. När man testar en 5-åring är 
det viktigt att kontrollera att barnet har förstått instruktionerna och orkar koncen-
trera sig på lyssnandet. 

Inom skolhälsovården
Hörselscreeningen inom skolhälsovården utförs med samma frekvenser som 5-års-
screeningen, dock ytterligare med frekvensen 8000 Hz. Om eleven inte klarar scre-
eningnivån 20 dB på alla frekvenser, gör man en tröskelmätning på den missade 
frekvensnivån. Med tröskelmätning avses att man provar sig fram till den svagas-
te ljudstyrka som eleven fortfarande kan uppfatta. Inom skolhälsovården finns in-
te tillgång till kalibrerade och ljudisolerade testförhållanden,och därför represente-
rar tröskelvärdena och de uppmätta decibelvärdena alltid värden på screeningnivå 
HL (hearing level), inte absoluta värden.

Undersökningen utförs i ett tyst rum. Eleven meddelar när han eller hon hör 
ett testljud. Svaret kan ges antingen genom att räcka upp handen eller genom att 
trycka på svarsknappen som är kopplad till audiometern (bild 24). Instruera elev-
en att svara på alla hörda testtoner, oberoende av hur svaga de är. Börja med ett till-
räckligt kraftigt ljud (50 dB eller mer om det behövs) på frekvensen 1000 Hz, så att 
eleven säkert kan höra det och förstå vilken typ av ljud som används i undersök-
ningen. Efter denna övning inleder du undersökningen på screeningnivå (20 dB), 
börjande med frekvensen 1000 Hz. Undersök sedan 2000, 4000 och 8000 Hz, och 
gå sedan tillbaka till 1000 Hz och gör om screeningen på denna nivå. Därefter fort-
sätter du med 500 och 250 Hz, i den nämnda ordningsföljden. Du bör få ett enty-
digt svar på alla dessa frekvensnivåer. Frekvenserna 3000 och 6000 Hz hör inte till 
screeningsfrekvenserna.

Om eleven inte klarar screeningnivån 20 dB på alla frekvenser, gör du en trös-
kelmätning på den missade frekvensnivån. Börja med ett tillräckligt kraftigt ljud 
(50 dB). Sänk sedan ljudstyrkan stegvis med 15 dB, tills du kommer till den nivå 
där eleven inte längre kan uppfatta ljudet. Höj sedan ljudstyrkan med 5 dB i taget 
tills du är tillbaka på den nivå där testljudet hörs. Sänk sedan ljudstyrkan stegvis 
med 10 dB och höj den på nytt med 5 dB i taget tills testljudet hörs. För faststäl-
lande av hörtröskelnivån räcker det med två svar på samma ljudnivå. Om elev-
en efter maximalt tre uppåtstigande passager inte har kunnat ge två korrekta svar 
vid samma nivå, ökar du ljudstyrkan med 10 dB och undersöker samma frekvens 
på nytt. På det här sättet undersöker du alla de frekvenser som eleven missade på 
screeningnivån 20 dB. (Anvisningarna baserar sig på den internationella standar-
den ISO 82531.)
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TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Om föräldrarna misstänker att barnet har en hörselnedsättning, är det alltid orsak 
att utreda saken närmare. Barnet bör remitteras för utredning, om dess talutveck-
ling är försenad och man misstänker att det har en hörselskada.

Om resultatet av audiometerscreeningen är avvikande, bör barnets öron un-
dersökas. En eventuell öroninflammation bör behandlas och hörseln undersökas 
på nytt 2–3 veckor efter behandlingens slut. 

Remiss för utredning
 • 5-åringar: vid resultat sämre än 20 dB inom frekvensområdet 250 Hz–4 000 

Hz.  
 • elever i årskurs 1 och 8: vid resultat sämre än 20 dB inom frekvensområdet 

250 Hz–8 000 Hz.

DOKUMENTERING
Inom barnrådgivningen
Vid registreringen bör man ange den använda screeningnivån (20 dB) och resul-
taten (+/–) för varje frekvens. I patientjournalen antecknas också föräldrarnas och 
hälsovårdarens observationer om barnets hörsel.

BILD 24. Audiometrisk hörselundersökning.
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Inom skolhälsovården
Anteckna ett plus (+) för alla genomgångna frekvenser (250, 500, 1000, 2000, 
4000, 8000 Hz) som eleven klarat på screeningnivån (20 dB). För de frekvenser 
som eleven missade på screeningnivån antecknas hörtröskeln i form av ett heltal. 
Om undersökningen genomfördes i ett ljudisolerat rum, antecknas detta i patient-
journalen. Om en elev rapporterar att han eller hon har haft ringningar i öronen 
antecknas det i patientjournalen. 

Audiometerundersökning kan registreras som åtgärd med SPAT-koden 
SPAT1043 (Audiometri).
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Kirsi Mustonen, Riitta Valtonen

Syftet med bedömningen av barns neurologiska utveckling är att fånga upp barn 
med behov av utredning och särskilda stödinsatser på grund av störningar el-

ler förseningar i utvecklingen och risk för inlärningssvårigheter. Målet är att iden-
tifiera sådana avvikelser från den normala utvecklingen som är svåra att upptäcka. 
Detta förutsätter en helhetsinriktad bedömning, eftersom ett barns utveckling all-
tid är en individuell, genetiskt styrd process, där både miljöfaktorer och eventu-
ella skador kan påverka utvecklingen av det centrala nervsystemet. Störningar i 
utvecklingen kan vara omfattande eller begränsa sig till svårigheter på relativt sma-
la områden. Barn med utvecklingsproblem har ofta svårigheter på flera områden 
samtidigt. Sådana specialsvårigheter kan förekomma när det gäller språk, aktivi-
tets- och uppmärksamhetsreglering, perception, motorik, beteende och anpass-
ning eller kontaktförmåga. Eftersom inlärningssvårigheter till en betydande del 
är ärftligt betingade, finns det ofta nära släktingar med liknande svårigheter. Den 
fortsatta utredningen av eventuella specialsvårigheter utförs vanligen av specialut-
bildad personal inom primärvården (talterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeu-
ter och psykologer). Vid utredningen av barnets helhetssituation är det viktigt att 
man beaktar också sådant som har observerats av föräldrarna eller som föräldrar-
na oroar sig över. Också dagvårdspersonalens observationer och syn på situationen 
är viktigt för helhetsbedömningen.  

Vid bedömningen av barnets utveckling är det viktigt att upprätta en positiv 
och förtroendefull relation till barnet och föräldrarna. Det är också viktigt att man 
berättar för barnet och föräldrarna om barnets starka sidor och andra goda egen-
skaper. Om man kan tala öppet och uppriktigt med föräldrarna om alla sidor av 
barnets utveckling, kan man också ta upp sådana sidor som innebär en utmaning. 
En relation präglad av förtroende och ömsesidig respekt är den bästa utgångspunk-
ten för alla former av utvecklingsstödjande arbete, till vilket också utvecklingsbe-
dömningen bör räknas. Barnets viktigaste behov är att få den hjälp som det be-
höver för att klara utmaningarna i sin utveckling och känna sig accepterat och 
uppskattat som det är.

Bedömning av barns 
neurokognitiva utveckling

8
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8.1 Vane-psy-metoden för bedömning av 
spädbarns neurologiska och psykiska 
utveckling

Kirsi Mustonen

MOTIVERING
Vid bedömningen av den neurologiska utvecklingen hos barn under 2 år kan man 
utgå från Vane-psy, en strukturerad metod för bedömning av spädbarns neuro-
logiska och psykiska utveckling. Syftet med metoden är att så tidigt som möjligt 
identifiera sådana utvecklingsavvikelser och varaktiga problem i utvecklingen som 
kräver särskilda utvecklingsstödjande åtgärder. Det är nödvändigt att identifiera 
eventuella utvecklingsrelaterade problem och avvikelser för att man ska kunna bil-
da sig en uppfattning om barnets helhetsutveckling och utvecklingsbehov. Upple-
velsen av att vara förstådd och accepterad är en grundläggande förutsättning för 
barnets harmoniska psykiska utveckling. Vilken betydelse olika riskfaktorer och 
skyddande faktorer har för barnets utveckling och psykosociala prognos beror i vä-
sentlig grad på barnets individuella egenskaper. Den strukturerade bedömningen 
hjälper personalen att diskutera barnets utvecklingsrelaterade utmaningar och be-
hov på ett neutralt sätt och att stödja föräldraskapet genom insatser som beaktar 
barnets individuella egenskaper. Bedömningen kan vid behov användas som un-
derlag för att remittera barnet till vidare utredningar.

TIDPUNKT
Vane-psy är en strukturerad metod för bedömning av spädbarn vid 1½, 4, 8 och 18 
månaders ålder. Bedömningen omfattar olika delområden av barnets neurologiska 
och psykiska utveckling i respektive åldersgrupp. Vid bedömningen beaktar man 
också eventuella centrala riskfaktorer. 

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Vane-psy består av en handbok och bedömningsblanketter. Testutrustningen be-
skrivs i handboken. Den består till största delen av sådana föremål som brukar 
finnas på rådgivningsbyråerna. Metoden saluförs av Niilo Mäki-institutet (www.
nmi.fi > julkaisut). Det bästa sättet att lära sig använda metoden är att delta i ut-
bildning. Vane-psy-metoden har utvecklats på klinisk grund för användning i det 
praktiska rådgivningsarbetet. Metoden baserar sig i stor utsträckning på kvalitativa 
bedömningar, vilket förutsätter att den som utför undersökningen har grundläg-
gande kunskaper om spädbarns utveckling.
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8 Bedömning av barns neurokognitiva utveckling

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Vane-psy-bedömningen kan utföras av en läkare och/eller en hälsovårdare som 
en del av hälsoundersökningarna på rådgivningen. Den kan också användas som 
en del av bedömningen av barn som står under utvecklingsuppföljning inom den 
specialiserade sjukvården. Det är viktigt att undersökningsrummet är tillräckligt 
varmt, eftersom barnet ska vara avklätt under en del av undersökningen. Vid tids-
bokningen är det bäst att välja en sådan tid på dagen då barnet troligen är vaket och 
aktivt, det vill säga helst mellan två matningar. Vid undersökningstillfället får bar-
net inte ha några akuta somatiska besvär eller sjukdomar. Undersökningssituatio-
nen bör vara lugn och positiv.

Vane-psy-handboken innehåller anvisningar om hur undersökningen ska ut-
föras. Vane-psy-metoden omfattar utvecklingsbedömningar avsedda för var och 
en av de fyra åldersgrupperna. Bedömningen omfattar 21–24 delområden, varav 
4–5 genomförs genom intervju  och 17–19 genom att undersöka barnet. Tyngd-
punkten ligger på ingående observation och undersökning av barnet. Uppgifter-
na från bedömningen jämförs med den information föräldrarna ger, vilket gör att 
undersökningen får en interaktiv karaktär där barnet och föräldrarna medverkar. 
Bedömningen ger en strukturerad helhetsbild av utvecklingens olika delområden 
(anamnestiska uppgifter, social interaktion, lek och språkutveckling, synfunktio-
ner, beteendebaserad auditiv respons och sensomotorik). Det tar ungefär 15 minu-
ter att utföra en utvecklingsbedömning.

Bedömningen av barnets beteende utgör ett separat delmoment där resultatets 
tillförlitlighet kan försämras, om barnet är gråtigt eller trött. I sådana fall bör bedö-
maren ta ställning till om barnets beteende eventuellt kan påverkas också av inter-

aktionen och/eller andra bakgrunds-
faktorer. Om bedömningen vid 1½ 
månaders ålder inte ger ett tillför-
litligt resultat, bör man göra ett nytt 
försök inom en vecka efter det första. 
I de övriga åldrarna räcker det om 
man gör om försöket inom loppet av 
två veckor.

BILD 25. Vane-psy-testning 
av ett spädbarn.
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Vane-psy ger en överblick över barns neurologiska och psykiska utveckling och er-
bjuder en struktur för analys, dokumentering och tolkning av utvecklingen. Me-
toden omfattar de utvecklingsområden som enligt dagens kunskapsläge bäst för-
utspår den senare utvecklingen. Avvikelser på mer än ett av dessa områden ska 
som regel betraktas som indikation för vidare utredningar. Avvikelser inom nå-
gon av barnets sinnesfunktioner – också en enstaka avvikelse – kräver alltid utred-
ning. Bedömningen av spädbarns utveckling förutsätter god interaktionsförmåga, 
mångprofessionellt samarbete och en helhetsinriktad klinisk syn på spädbarns ut-
veckling och utvecklingsavvikelser. På rådgivningen är det läkaren som ansvarar 
för screeningarbetet och tolkningen av undersökningsresultaten också i de fall där 
undersökningen har utförts av en hälsovårdare. Rådgivningsarbetet förutsätter ett 
flexibelt samarbete mellan läkaren och hälsovårdaren. Även om det är hälsovår-
daren som utför vane-psy-undersökningarna, måste också läkaren vara förtrogen 
med metoden. Läkaren ska själv kunna göra om undersökningen på de punkter där 
hälsovårdaren har observerat avvikelser.

Vane-psy-handboken ger tolkningsanvisningar för utvecklingens olika delom-
råden. Resultaten ska jämföras med de observationer som föräldrarna rapporterar. 
I helhetsbedömningen bör man även beakta sådana faktorer som oroar föräldrar-
na samt eventuella riskfaktorer och interaktionsrelaterade faktorer. Huvudregeln 
är att varje avvikelse inom något av utvecklingens delområden innebär ett behov av 
utvecklingsstödjande åtgärder, vidare utredning och/eller remiss till närmare un-
dersökningar. I handboken efterföljs beskrivningen av varje delområde också av 
praktiska råd som anknyter till delområdet. Dessa råd är inte avsedda för rutin-
mässig användning, utan innehåller specifik information om vissa omständigheter 
som det kan vara viktigt för rådgivningspersonalen och föräldrarna att känna till. 
Även om det är viktigt att upptäcka betydande avvikelser inom specifika delområ-
den av utvecklingen, får man inte glömma att bedömningsmetoden utgör en hel-
het som förutsätter att barnets helhetssituation alltid måste bedömas också ur ett 
vidare perspektiv.

DOKUMENTERING
Resultaten antecknas i Vane-psy-blanketten enligt handbokens anvisningar för 
respektive åldersgrupp. Blanketten är uppbyggd så att de olika delarna av under-
sökningen antecknas i samma ordning som det är naturligt att genomföra dem. 
Blanketten kan därför också användas som minneslista för den som utför bedöm-
ningen. Resultaten för varje del av undersökningen poängsätts så att 0 = normalt, 1 
= osäkert/lätt avvikande och 2 = avvikande. Förhoppningsvis kommer man i fram-
tiden att kunna utföra helhetsbedömningen med hjälp av det elektroniska patient-
datasystemet utgående från vane-psy-kriterierna. I patientjournalen rekommende-
ras det att man också antecknar kvalitativa observationer, speciellt i sådana fall där 
resultaten är osäkra eller avvikande.

Van
he

ntu
nu

t



89Handbok 31  •  THL  •  2014

8 Bedömning av barns neurokognitiva utveckling

Mustonen K. (1999). Vauvan neurologinen arvio-
inti- ja ohjantamenetelmä Vane. Joensuu: 
Honkalampisäätiön julkaisusarja 19

Mustonen K, Hermanson E, Koivu M, Fellman V, 
von Wendt L. (2006a). Kuinka vauvan neu-
rologinen menetelmä Vane pystyy ennusta-
maan pienten keskosten neurokognitiivista 
kehitystä? Suomen Lääkärilehti 9, 955–961

Mustonen K, Hermanson E, von Wendt L. (2006b). 
Imeväisikäisten lasten kehityspoikkea-
vuuksien seulonta neuvolassa. Suomen 
Lääkärilehti 9, 963–968

Mustonen K. (2007). Vane-Psy. Vauvan neurologi-
sen ja psyykkisen kehityksen arviointimene-
telmä. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

LITTERATUR

TILLÄGGSINFORMATION
Vane-psy-metoden är en vidareutvecklad version av den tidigare Vane-metoden, 
som har testats på ett prematurmaterial. Vane-psy omfattar de utvecklingsområ-
den som enligt dagens kunskapsläge bäst förutspår barnets utveckling.

8.2 Lene-metoden för bedömning av den 
neurologiska utvecklingen hos barn i 
lekåldern

Riitta Valtonen

MOTIVERING
Lene-metoden (Neurologisk bedömning av barn i lekåldern) är avsedd som ett 
underlag för bedömning av den neurologiska utvecklingen hos barn i lekåldern 
(2  ½–6 år). Arbetet med att följa upp och stödja barnets utveckling är viktigt med 
tanke på folkhälsan, eftersom utvecklingsproblem är vanliga bland barn. Syftet 
med Lene-undersökningen är att så tidigt som möjligt fånga upp barn med såda-
na utvecklingsproblem som kan leda till inlärningssvårigheter i skolåldern. Utveck-
lings- och inlärningssvårigheter är ofta långvariga och kan utgöra ett hot mot bar-
nets allsidiga utveckling. Problem inom språkutveckling, motorik, perception och 
uppmärksamhet får lätt negativa konsekvenser för barnets beteende och känsloliv, 
i synnerhet om man inte uppmärksammar barnets behov av stöd. Genom tidigt in-
satta stödåtgärder kan man påverka utvecklingen i positiv riktning och förhindra 
att svårigheterna hopar sig. 
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TIDPUNKT
Lene-metoden är avsedd för bedömning av den neurologiska utvecklingen hos 
barn i lekåldern. Metoden omfattar de centrala delområdena av barnets neurolo-
giska utveckling i de olika åldersgrupperna. Den version som är avsedd att använ-
das för undersökning av barn inom den yngsta åldersgruppen lämpar sig bäst för 
2½-åringar, men kan utföras inom intervallet 2½–3 år. De följande Lene-versio-
nerna är avsedda för åldersgrupperna 4, 5 respektive 6 år ±2–3 månader.

UTRUSTNING OCH UNDERSÖKNINGSTEKNIK
Lene-metoden omfattar en handbok, en bok med testuppgifter, testutrustning och 
bedömningsblanketter. Testutrustningen består av en ärtpåse, en plastbil, tre förva-
ringsaskar av plast, två färgplattor att lägga på bottnen av askarna, 10 stycken run-
da färgknappar, 50 cm metrev, 12 träpärlor, en ring av trä, 10 träkuber, en utflykts-
flaska och en färgbild i A3-format.

Bedömningen kräver grundläggande kunskaper om särskilda utvecklings- och 
inlärningssvårigheter. Lene-metoden saluförs av Niilo Mäki-institutet (www.nmi.
fi > julkaisut). Den reviderade upplagan från 2007 innehåller vissa ändringar i be-
dömningskriterierna.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUREN
Lene-metoden är i första hand avsedd att användas av rådgivningsläkare och -häl-
sovårdare som ett arbetsredskap vid bedömningen av barns utveckling. I praktiken 
utförs undersökningen vanligen av hälsovårdaren i samband med ett rådgivnings-

BILD 26. Lene-testning 
av en 4-åring.

Van
he

ntu
nu

t



91Handbok 31  •  THL  •  2014

8 Bedömning av barns neurokognitiva utveckling

besök. Undersökningen kan också utföras helt eller delvis av läkaren, beroende på 
vad man kommit överens om lokalt. Barnrådgivningen kan också komma över-
ens med dagvården om att Lene-undersökningen utförs av en barnträdgårdslära-
re som har fått utbildning i metoden. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan 
dagvården och rådgivningen. Om det finns särskilda skäl för det, kan undersök-
ningen också utföras i barnets hem. Oavsett hur undersökningen utförs är det all-
tid viktigt att vid bedömningen också beakta observationer rapporterade av dag-
vårdspersonalen. 

Små barn behöver vanligen ha ledsagaren med sig vid undersökningen. När 
barnet är fyra år eller äldre kan man göra ett försök att få barnet att skiljas från 
ledsagaren för den tid som undersökningen varar, men om barnet motsätter sig, 
får ledsagaren vara med. För att testresultatet ska ge en möjligast rättvisande bild 
av barnets färdigheter, är det viktigt att stämningen i testsituationen är så avspänd 
som möjligt. Uppgifterna kan genomföras i den ordning som passar bäst för bar-
net.

Innehållet i Lene-undersökningen varierar något beroende på barnets ålders-
nivå. Metoden omfattar bedömning av hörsel och syn, grovmotorik, social inter-
aktion, uppmärksamhet, talproduktion och talförståelse samt kognitiv (begrepps-
lig), auditiv och visuell perception, öga–hand-koordination, lek, självständighet 
och läsberedskap. Den språkliga utvecklingen hos femåringar bedöms med hjälp 
av Snögubbstestet (se kapitel 8.3). Bedömningen bygger på en sammanvägning av 
kvantitativa och kvalitativa observationer och inom vissa delområden också på in-
formation från föräldrarna och dagvårdspersonalen. Hörseln och synen prövas 
med etablerade metoder (se kapitel 6 och 7). Allmän hörselprövning med audio-
meter rekommenderas tidigast vid fem års ålder, men barn i fyraårsåldern som vi-
sar tecken på problem med språkutvecklingen eller misstänks ha en hörselnedsätt-
ning bör få sin hörsel prövad, helst redan innan de remitteras till talterapeut för 
utredning. 

Bedömningen av grovmotorik, talförståelse och begreppslig, auditiv och vi-
suell perception, öga–hand-koordination och läsberedskap innehåller uppgifter 
där barnets prestation bedöms enligt anvisningarna i handboken med kriterier-
na 0=normal/åldersenlig, 1=lindrig försening/misstänkt försening, eller 2=tydlig 
försening/avvikelse. Vid bedömningen av grovmotoriken beaktas också kvalitati-
va observationer. Social interaktion, uppmärksamhet, talproduktion, lek och själv-
ständighet bedöms kvalitativt genom observation av barnets beteende i undersök-
ningssituationen och genom att beakta information av föräldrarna och dagvården. 
Informationsinsamlingen sker genom intervjuer med föräldrarna och dagvårds-
personalen, helst kombinerat med en enkät med frågor inom det relevanta områ-
det, t.ex. SDQ eller delar av Fem till femton-enkäten (Viivi-enkäten). Denna infor-
mation är mycket viktig för att man ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av 
bl.a. interaktionen och uppmärksamheten. Utförande av kvalitativa bedömningar 
förutsätter förtrogenhet med de typiska drag som är utmärkande för problem in-
om utvecklingens olika delområden.
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För de utvecklingsområden som består av flera delområden görs en helhets-
bedömning enligt samma kriterier som för delområdena (0=normal/åldersenlig, 
1=lindrig försening/misstänkt försening, 2=tydlig försening/avvikelse). I handbo-
ken finns anvisningar om hur man sammanställer en helhetsbedömning. Vid tolk-
ningen av resultatet av Lene-undersökningen är det endast helhetsbedömningar-
na som är viktiga. Vid fastställandet av helhetsbedömningskriterierna har man på 
vissa punkter mildrat den relativa kravnivån inom vissa delområden, eftersom en-
staka avvikelser på ett smalt område inom något delområde av utvecklingen sällan 
har någon långvarig betydelse för barnets helhetsutveckling. 

Lene-metoden är ett forskningsbaserat verktyg som förutsätter att bedöm-
ningen utförs i sin helhet åtminstone i åldrarna 2½–3 år och 4 år, med strikt iaktta-
gande av instruktionerna i handboken. Eftersom det har visat sig att det endast är 
helhetsbedömningarna som kan användas för att predicera barnets senare utveck-
ling, är det viktigt att undersöka alla delområden för att kunna göra en helhetsbe-
dömning. De uppföljningsstudier som gjorts om Lene-metoden visar att resultaten 
för de enskilda delområdena inte kan användas för att predicera utvecklingen på 
ett tillförlitligt sätt. Om det inte går att undersöka alla delområden på grund av att 
barnet vägrar samarbeta, bör man boka tid för en ny undersökning inom 2–3 veck-
or efter det första försöket. Vid den nya undersökningen kan man hoppa över de 
delområden som redan är avklarade. Om också försöket till omtestning misslyckas, 
bör man utreda bakgrunden till barnets vägran. Beroende på situationen bör man 
boka tid för utredning hos antingen en psykolog eller hos en tal-, ergo- eller fysio-
terapeut. Det är också viktigt att intervjua barnets föräldrar och be dagvårdsperso-
nalen ge sin syn på barnets utveckling. 

Lene-handboken och boken med testuppgifter innehåller både detaljerade 
testinstruktioner och detaljerade beskrivningar av testutrustningen för de olika ål-
dersgrupperna. 

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Ett klart avvikande resultat (poängvärde 2) inom något delområde i undersök-
ningen ska betraktas som en rekommendation för närmare utredning. Olika del-
områden har emellertid något olika vikt vad gäller kravet på vidare utredning vid 
enstaka tydliga avvikelser, om utvecklingen på alla andra områden är klart ålder-
sadekvat. En tydlig avvikelse på delområdet för sinnesfunktioner kräver alltid när-
mare utredningar, och också en lindrig avvikelse förutsätter omtestning. Upp-
täckten av en enstaka tydlig avvikelse (helhetsbedömningen 2), t.ex. i en 4-årings 
öga–hand-koordination, kräver inte alltid närmare undersökningar, om resultaten 
på de andra helhetsbedömningarna är på åldersadekvat nivå (poängvärde 0). Avvi-
kelsen kan bero på att barnet inte har fått tillräckligt med övning och då räcker det 
med råd och anvisningar om hur man övar upp färdigheten. 
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Lene-metoden ger en helhetsbedömning av barnets neurologiska utveckling, 
men innehåller inga entydiga gränsvärden för att direkt avgöra vilka barn som är i 
behov av närmare utredningar och stödinsatser. Varje problemområde är ett konti-
nuum av olika grader av svårigheter vars betydelse för barnets utveckling är bero-
ende av många olika faktorer. Detta innebär att resultatet av Lene-undersökningen 
alltid bör bedömas från fall till fall. Andra faktorer som kan påverka helhetssitua-
tionen och därför måste vägas in när man bedömer ett barns behov av utredning 
och stöd är effekten av olika stressfaktorer, t.ex. stress i familjen och ärftlig risk för 
inlärningssvårigheter i form av inlärnings- och utvecklingsproblem hos nära släk-
tingar (se kapitel 11.1). 

Eventuella psykiska problem måste beaktas vid bedömningen av Lene-resul-
tatet utgående från bedömningar utförda med hjälp av andra metoder. Detta har 
speciell relevans när man bedömer betydelsen av lindriga problem som framkom-
mit vid Lene-testningen och behovet av ytterligare åtgärder. Lene-testningen lyfter 
fram relativt många lindriga problem på smala områden av utvecklingen, av vilka 
många är sådana som hör till den normala variationen och därför inte alltid med-
för några större olägenheter. Men en del av dessa lindrigare svårigheter kan vara 
symtom på varaktigare problem som med tiden kan leda till större svårigheter. Ris-
ken för varaktiga problem är större i sådana fall där det också finns andra faktorer 
som har en negativ inverkan på barnets utveckling. 

Av de ovan nämnda orsakerna är det viktigt att bedömningen baserar sig på 
ett nära multiprofessionellt samarbete, där målsättningen är att skapa en helhets-
bild av barnets utveckling. Ansvaret för att tolka utvecklingsbedömningens resultat 
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BILD 27. Modell för flexibel uppföljning av utvecklingen från 2½ till 6 års ålder 
(Valtonen R. 2009). 
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ligger alltid hos rådgivningsläkaren, oavsett vem som har utfört undersökningen. 
Detta förutsätter att läkaren är väl förtrogen med innehållet i Lene-undersökning-
en och principerna för bedömningen. Misstankar om tydliga utvecklingsproblem 
kräver alltid noggrannare undersökningar. Men redan vid misstanken om att ett 
barn kan ha problem med utvecklingen bör man ta upp frågan med föräldrarna 
och dagvårdspersonalen och i samråd med dem se till att barnet får den hjälp det 
behöver både hemma och i dagvården. Lindriga utvecklingsförseningar som upp-
täcks vid Lene-undersökningen kräver inte alltid närmare utredning. Ofta räcker 
det med samtal och råd om hur man ska stödja barnets utveckling.

Utifrån resultaten av en uppföljningsstudie om Lene-metoden har man utveck-
lat en "modell för flexibel uppföljning av barns utveckling" (figur 27). Med hjälp av 
modellen kan man förenkla och individanpassa uppföljningen av utvecklingen hos 
de barn vars Lene-resultat helt överensstämmer med förväntningarna i 4 års ålder.

Modell för flexibel uppföljning av barns utveckling
Alla avvikelser som gäller sinnesfunktionerna måste alltid utredas närmare, även 
lindriga avvikelser. Följande anvisningar gäller alla andra utvecklingsområden för-
utom sinnesfunktionerna.

 • Efter den uppföljning som gjordes under spädbarnstiden görs en omfattande 
Lene-bedömning av alla barn i åldern 2½–3 år:
• Varje tydlig avvikelse (2 poäng) inom något utvecklingsområde innebär en 

rekommendation för närmare utredningar. 
• Eftersom kriterierna i första hand gäller barn i åldern 2½ år, bör man vid test-

ning av 3-åringar fästa vikt också vid lindriga avvikelser (värdet 1 på helhets-
bedömningen).

 • Vid den omfattande utvecklingsbedömningen av alla 4-åringar tillämpas 
följande principer:
• Tydlig försening (-> 2 poäng vid helhetsbedömningen inom minst två ut-

vecklingsområden) innebär att närmare utredning rekommenderas. Barnen 
i denna grupp ska genomgå en fullständig Lene-testning också vid 5 års ål-
der. Ansvaret för uppföljningen av barnen i denna grupp kvarstår hos rådgiv-
ningen, om inte annat har avtalats separat med den specialiserade sjukvården, 
omsorgen för utvecklingsstörda eller familjerådgivningen. 

• Lindrig försening eller försening inom ett smalt utvecklingsområde (-> ett 
eller flera områden med poängvärde 1 i helhetsbedömningen, eller högst ett 
område med poängvärde 2): barnet kan efter individuellt övervägande remit-
teras för närmare undersökningar. Faktorer som talar för att barnet bör utre-
das är förekomst av inlärningssvårigheter och/eller psykosociala riskfaktorer 
hos nära släktingar till barnet och/eller att föräldrarna eller dagvårdspersona-
len har uttryckt sin oro. Om inga andra riskfaktorer framkommer och var-
ken föräldrarna eller dagvården har uttryckt oro över barnets utveckling, kan 
det räcka om man följer utvecklingen och gör en omfattande Lene-undersök-
ning på nytt vid 5 års ålder. Vid behov planeras utvecklingsstödjande åtgärder 
i barnets hem och i dagvården. 
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LITTERATUR

• Normalt resultat på alla utvecklingsområden (0): rådgivningsgranskningen 
vid 5 års ålder kan begränsas till att omfatta endast bedömning av läsbered-
skapen (Lukiva-screeningen) och uppmärksamhetsregleringen samt en be-
dömning av barnets socioemotionella utveckling, utförd tillsammans med 
föräldrarna och dagvården. Om föräldrarna eller dagvården uttrycker sär-
skild oro över barnets utveckling, bör en omfattande bedömning göras ock-
så vid 5 års ålder.

 • barn i åldern 5–6 år: samma anvisningar som ovan. 

DOKUMENTERING
Resultaten antecknas i bedömningsblanketten på det sätt som anges i handboken. 
Det finns en särskild blankett för varje åldersgrupp. Också resultaten för de olika 
delområdena bör antecknas i blanketten, trots att de inte beaktas vid tolkningen av 
helhetsresultatet. Resultaten på de olika delområdena kan nämligen ha betydelse i 
sådana fall, där man vill kontrollera om barnet har klarat kraven för ett visst ut-
vecklingsområde med god marginal eller bara nätt och jämnt har nått upp till ål-
dersadekvat nivå. 
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8.3 Snögubbstestet – en metod för bedömning 
av barns tal- och språkutveckling 

Pirjo Korpilahti

MOTIVERING
Snögubbstestet är en metod för bedömning av tal- och språkutvecklingen och har 
utvecklats för användning på barnrådgivningen. Testet används för att fånga upp 
barn med försenad språkutveckling som är i behov av närmare utredning och/eller 
talterapi. Det är viktigt för både barnet och familjen att man upptäcker eventuella 
tal- och språkproblem i tid, så att habiliteringen kan inledas i ett tillräckligt tidigt 
skede. Screeningen har särskilt stor betydelse när tillgången till habiliteringsresur-
ser är begränsad. Genom välriktade stödåtgärder vid rätt tidpunkt kan man uppnå 
betydande resursbesparingar, eftersom barn som fått effektiv habilitering har möj-
lighet att klara sin skolgång i en vanlig undervisningsgrupp.

TIDPUNKT
Snögubbstestet är avsett för barn som nyligen har fyllt 5 år. 

TESTUTRUSTNING OCH TESTFORMULÄR
Snögubbstestet omfattar en handbok och tre bildtavlor (1–3), ett testformulär och 
följande testredskap: en kopp, en sked, en ring och 5 olikfärgade klossar. Testet in-
går i Lene-metoden för bedömning av den neurologiska utvecklingen hos barn i 
lekåldern.

Testmaterialet finns också i en svenskspråkig version. Snögubbstestet har ut-
vecklats av Pirjo Korpilahti, professor i logopedi. Testet säljs av företaget LaCo Oy 
(www.lacocare.fi). Testformuläret finns i bilaga 3 till denna handbok.

HUR TESTET UTFÖRS
Testet utförs vid barnrådgivningen och tar cirka 10–15 minuter. Under testningen 
ska barnet vara på tu man hand med hälsovårdaren. Vid testningen ska barnet sitta 
vid ett bord med hälsovårdaren/testledaren sittande mittemot. Barnets uppmärk-
samhet ska riktas mot testuppgifterna. En detaljerad beskrivning av testuppgifter-
na finns i testmanualen. En del av testuppgifterna har särskilda övningsuppgifter 
som används för att kontrollera att barnet har förstått vad det ska göra.

Om ett barn misslyckas på någon av uppgifterna i ett deltest, får det fortsät-
ta med resten av uppgifterna tills hela deltestet är genomgånget. Sedan får det göra 
ett nytt försök på de uppgifter som det inte klarade första gången (varje uppgift får 
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göras om högst en gång). Testningen bör avbrytas, om barnet verkar trött eller om 
testet visar sig vara övermäktigt för barnet. 

Snögubbstestet omfattar följande delområden:
1. Berättande tal
2. Språkförståelse (frågesatser och tidsformer)
3. Talmotorik
4. Auditivt sekvensminne
5. Upprepning av satser (ordföljd och ljudföljd)
6. Benämning och uttal (sekventiell benämning och artikulation)
7. Begrepp och instruktioner (talbegrepp, färger, förmåga att följa instruktioner)
8. Andra drag hos barnets talproduktion (heshet, stamning, sluddrande tal).

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Screeningen fångar upp de barn som misslyckas eller vägrar medverka i tre av upp-
gifterna 1–7, eller som får en anteckning om avvikande utveckling i punkt 8, Andra 
drag hos barnets talproduktion. Testmanualen innehåller en närmare beskrivning av 
bedömningskriterierna för de enskilda uppgifterna och för testet som helhet. De 
barn som fångas upp av screeningen bör remitteras till talterapeut för utredning 
och bedömning. Det är viktigt att talterapeuten får en kopia av formuläret med 
testresultatet, som visar på vilka områden av språkutvecklingen barnet har avvikel-
ser och vilka deltest barnet har klarat utan problem. Barnets hörsel bör undersökas 
innan man remitterar det till en talterapeut. 

DOKUMENTERING
Testresultaten ska antecknas på det särskilda testformuläret för snögubbstestet. Re-
sultaten antecknas också i Lene-formuläret för 5-åringar enligt anvisningarna i Le-
ne-handboken.

Korpilahti P. (1999). Lumiukko. 5-vuotiaan puhe-
seula. Laajennettu lasten viisivuotistutki-
mus. LaCo, Language and Communication 
Care Oy

Liuksila, P-R. (2000). Lastenneuvolan viisivuotis-
tarkastus ja sen merkitys lapsen selviytymi-
selle ensimmäisellä luokalla koulussa. Hoi-
totieteen alan väitöskirja, Turun Yliopisto, 
sarja C, 161

Mustonen K, Valtonen R, Ahonen T. (2000). Lene 
– leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityk-
sen arviointimenetelmä lastenneuvoloille. 
Lääkärilehti 9, 953–956
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8.4 LUKIVA-metoden för bedömning av 
läsberedskapen 

Anne Puolakanaho

MOTIVERING
Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) är den vanligaste formen av inlärningssvårighe-
ter. För barnets fortsatta lärande är det av avgörande betydelse att barnet lär sig lä-
sa flytande och tillägnar sig en god läs- och skrivförmåga. Läs- och skrivsvårighe-
ter går att förebygga och lindra med hjälp av lekar och spel som övar upp barnets 
språkförmåga och bokstavskännedom i lekåldern. 

LUKIVA-metoden används för att bedöma barns läsberedskap, dvs. hur väl 
barnet behärskar de färdigheter det behöver för att kunna lära sig läsa. Med hjälp 
av LUKIVA-metoden kan man också räkna ut ett läsberedskapsindex, som anger 
barnets läsberedskap vid tidpunkten för bedömningen. Indexet anger också san-
nolikheten för senare läs- och skrivsvårigheter, utgående från barnets färdigheter 
i lekåldern. LUKIVA-metoden är en fristående helhet, men utgör samtidigt en del 
av Lene-metoden för bedömning av barns neurologiska och kognitiva utveckling. 

TIDPUNKT
LUKIVA-bedömningen kan genomföras vid 3½–5½ års ålder, och lämpar sig bra 
som en del av den omfattande hälsoundersökningen vid 4 års ålder. 

UTRUSTNING OCH TESTTEKNIK
LUKIVA-metoden omfattar två korta testuppgifter som används för bedömning av 
bokstavskännedom och benämningshastighet. Dessutom får föräldrarna fylla i ett 
frågeformulär om eventuella läs- och skrivsvårigheter hos nära släktingar. Poäng-
talen för uppgifterna och frågeformuläret skrivs in i testpaketets kalkylprogram el-
ler det webbprogram vars adress ingår i testpaketet. Programmen räknar ut ett läs-
beredskapsindex på basis av de uppgifter som skrivs in. Webbprogrammet ritar 
också upp ett diagram som åskådliggör barnets färdigheter. Indexet anger läsbe-
redskapen vid bedömningstillfället och sannolikheten för läs- och skrivsvårighe-
ter i skolåldern.

LUKIVA-metoden saluförs av Niilo Mäki-institutet (www.nmi.fi), som också 
ordnar utbildningar i testning med hjälp av LUKIVA-metoden. 

Material om LUKIVA-metoden 
finns endast på finska.
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GENOMFÖRANDE
Bedömningen kan utföras av en hälsovårdare som har satt sig in i LUKIVA-metoden 
och fått utbildning i hur man använder testet. För att kunna dra tillförlitliga slutsat-
ser utgående från resultaten bör testledaren vara insatt i den bakomliggande teorin 
och känna till metodens egenskaper och begränsningar.

Hälsovårdaren utför testningen på tu man hand med barnet och hjälper vid 
behov föräldrarna att fylla i frågeformuläret. Varje barn ska testas enskilt i ett ostört 
rum. Testningen tar ungefär 5 minuter.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Läsberedskapsindexet varierar mellan 0 och 100 poäng. Majoriteten av alla barn 
(uppskattningsvis 80 %) har ett index mellan 0 och 19 poäng, vilket betyder att läs-
beredskapen ligger på åldersadekvat nivå och att inga vidare åtgärder behövs.

  Läsberedskapsindex och vidare åtgärder
 0–19  Läsberedskapen är på åldersadekvat nivå.

 20–100 Träning av läsberedskapsfärdigheter rekommenderas.
  Barnets vårdnadshavare (och även andra som har hand 
  om barnet, t.ex. dagvårdspersonalen) bör erbjudas råd 
  och anvisningar om hur man övar upp barnets läsfärdigheter. 
  Det är viktigt att följa upp hur färdigheterna utvecklas.  
  LUKIVA-bedömningen görs på nytt ett år senare.

Om läsberedskapsindexet är 20 eller högre, har barnet förhöjd risk för läspro-
blem i skolåldern. Resultatet betyder att barnets läsberedskapsfärdigheter befin-
ner sig i ett tidigt stadium av utvecklingen. För barn med ett läsberedskapsindex 
på 20–100 rekommenderas träning av läsberedskapsfärdigheterna. LUKIVA-hand-
boken innehåller spel och övningar med tillhörande anvisningar som kan ges till 
barns vårdnadshavare. Materialet kan användas för att öva upp läsberedskapen un-
der lekfulla former i barnets normala omgivning, t.ex. hemma, i dagklubben eller 
i dagvården. Det är viktigt att tala om för föräldrarna att de flesta barn redan i lek-
åldern snabbt utvecklar en god läsberedskap bara de får möjlighet att öva upp sina 
färdigheter med engagerande lekar och uppgifter. Enligt prognosen uppnår unge-
fär 60 procent av de barn som fångats upp av LUKIVA-screeningen normal läsför-
måga under lågstadietiden som ett resultat av färdighetsmognad och övning. 

För barn med läsberedskapsindex mellan 20 och 100 är det bra att ordna en år-
lig utvärdering av hur läsberedskapen har utvecklats. Observera att LUKIVA-tes-
tet lämpar sig för bedömning av läsberedskapen ända upp till 5½ års ålder. Om 
läsberedskapsindexet också i den åldern ligger mellan 20 och 100, lönar det sig att 
fortsätta med träningen. Utvecklingen av läsberedskapen och läs- och skrivfärdig-
heterna följs upp både i förskolan och i skolan. Merparten av alla barn uppnår ål-
dersadekvata läsfärdigheter före utgången av årskurs 2 med hjälp av övning, under-
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visning, stödundervisning och specialpedagogiskt stöd. Vid behov ordnar skolan 
med remiss till närmare utredningar. Träningen kräver regelbunden övning och 
samarbete mellan hemmet och rådgivningen, daghemmet, förskolan och skolan 
och/eller talterapeuten. För att garantera att barnet får tillräckligt med stöd, är det 
viktigt att alla yrkespersoner som arbetar med barnet får ta del av resultaten av  
LUKIVA-bedömningens resultat.

Det är viktigt att testningen och ifyllandet av frågeformuläret har genomförts 
på ett tillförlitligt sätt. Om genomförandet störs av olika situationsfaktorer (t.ex. 
bullrig miljö, trötthet), kan testet göras om ett par veckor senare.

DOKUMENTERING
I patientjournalen antecknas poängvärdena för bokstavskännedom, benämnings-
hastighet och förekomst av läs- och skrivsvårigheter i släkten samt det läsbered-
skapsindex som räknats ut på basis av dessa poängvärden.

MER INFORMATION
Mer information om läsfärdigheter finns på adressen www.lukimat.fi. Där kan man 
läsa om hur läsfärdigheter utvecklas och hur de lärs ut. På samma adress finns ock-
så information om hur man bedömer och stöder utvecklingen. Mer material om 
ämnet och information om kurser och utbildningar finns på adressen www.nmi.
fi. LUKIVA-metoden är resultatet av ett omfattande kartläggnings-, uppföljnings- 
och forskningsarbete kring läs- och skrivsvårigheter, som har utförts vid psykolo-
giska institutionen vid Jyväskylä universitet.
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9.1 Bedömning av den tidiga interaktionen

Anknytningsrelationen mellan förälder och barn är av väsentlig betydelse för bar-
nets utveckling. Interaktionen mellan barnet och föräldern är en förutsättning för 
barnets neurobiologiska och känslomässiga mognad och för utvecklingen av kog-
nitiva och sociala färdigheter. VaVu-metoden är en intervjubaserad metod som har 
utvecklats för att underlätta arbetet med att stödja den tidiga interaktionen. Meto-
den är avsedd för användning inom rådgivningsverksamheten både under gravidi-
teten och efter förlossningen (se kapitel 9.1.1). Många rådgivningar har redan tagit 
den i bruk, och ett stort antal hälsovårdare har fått utbildning i metodens använd-
ning. VaVu-metoden ligger också till grund för en strukturerad bedömningsmetod 
som är avsedd att användas av hälsovårdare och läkare i samband med hälsounder-
sökningar av barn i åldern 0–18 månader (se kapitel 9.1.2). 

9.1.1  VaVu – en intervjubaserad metod för stödjande av den 
tidiga interaktionen

Kaija Puura, Arja Hastrup

MOTIVERING
Syftet med den interaktionsstödjande intervjun är att främja en positiv utveckling 
av den tidiga interaktionen mellan barn och föräldrar. Avsikten med de teman som 
tas upp i intervjun är att göra det lättare att identifiera och diskutera föräldrarnas 
tankar och bekymmer i anslutning till graviditeten, förlossningen och barnet, och 
att kartlägga eventuella svårigheter och stödbehov. Intervjun kan också vara till 
hjälp vid kartläggningen av familjens resurser och tillgång till stöd och vid sökan-
det efter lämpliga lösningar. Det är viktigt att barnrådgivningens hälsovårdare lär 
känna de blivande föräldrarna inom sitt distrikt redan under graviditeten, så att 
samarbetet kan komma igång så smidigt som möjligt efter barnets födelse.

Bedömning av barns psykosociala 
utveckling och hälsa

9
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TIDPUNKT
 • Intervjun under graviditeten utförs helst under den sista trimestern av 

 graviditeten (graviditetsveckorna 27–40).
 • Intervjun efter förlossningen utförs i mån av möjlighet 4–8 veckor efter 

 förlossningen.

ARBETSREDSKAP OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Intervjublanketter

 • blankett för interaktionsstödjande intervju under graviditeten
 • blankett för interaktionsstödjande intervju efter barnets födelse.

Intervjublanketterna finns på adressen http://www.thl.fi/kasvunkumppanit> työn 
tueksi > lomakkeet, och ingår i bilaga 4 och 5 till denna handbok.

Utbildning i stödjande av tidig interaktion
Under utbildningen får deltagarna öva sig i att använda intervjublanketterna och 
att observera och stödja interaktionen mellan barn och förälder. Flera kommuner 
har egna utbildare och i en del kommuner ordnas utbildningen i form av intern 
påbyggnadsutbildning. Även en del yrkeshögskolor kan erbjuda utbildning i me-
toden. 

INTERVJUNS GENOMFÖRANDE
Intervjun genomförs helst vid ett hembesök när båda föräldrarna är hemma. Frå-
gorna i intervjublanketten fungerar samtidigt som en ram för samtalet. Om du 
märker att mamman talar mer öppet på tu man hand med dig, kan du börja med 
att intervjua henne ensam och be pappan komma med när mamman tycker att det 
är lämpligt.

TOLKNING AV RESULTATEN OCH VIDARE ÅTGÄRDER
Tillräckligt bra interaktion
Kvaliteten på interaktionen mellan förälder och barn kan bedömas genom att ob-
servera parternas beteende (beteendenivån) och känslouttryck (den känslomässiga 
nivån) och om föräldern och barnet förstår varandra och avläser samspelssituatio-
nerna på samma sätt (den psykologiska nivån).Van
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Kännetecknande för tillräckligt bra interaktion på beteendenivå är att föräldrarna
 • söker och upprätthåller ögonkontakt med barnet
 • genom leenden och minspel visar att de upplever interaktionen som lust-

betonad
 • använder en hög och varierad tonhöjd och talar med överdriven betoning när 

de riktar sig till barnet (interaktivt tal, "motherese")
 • håller barnet i ett tryggt grepp nära intill sig och behandlar det med ömhet 
 • svarar på barnets interaktionsinviter med blickar, miner, beröring och ljud
 • förstår barnets behov och svarar på dem i rätt tid så att barnet inte behöver 

vänta alltför länge 
 • enstaka oavsiktliga missförstånd från föräldrarnas sida skadar inte barnets ut-

veckling, utan kan i själva verket främja utvecklingen genom att tvinga barnet 
att utveckla nya sätt att göra sig förstådd.

Interaktionen på det känslomässiga planet
 • den känslomässiga interaktionen mellan barnet och föräldrarna är över-

vägande positiv eller neutral 
 • interaktionen omfattar både positiva och negativa känslor, beroende på situa-

tionen, t.ex. tillfällig irritation när barnet inte beter sig på önskat sätt 
 • negativa känsloreaktioner bör vara anpassade till barnets ålder och funktions-

nivå och får inte leda till handlingar som skadar barnet.

På det psykologiska planet fungerar interaktionen bra för barnet, om föräldrarna 
både i tanke och handling ger uttryck för

 • en accepterande inställning till barnet som präglas av varma känslor
 • en förmåga att vid behov göra avkall på sin egna omedelbara behovstillfreds-

ställelse 
 • en förmåga att empatiskt leva sig in i barnets situation (s.k. reflektiv funktion)
 • en förmåga att i de flesta fallen avläsa och besvara barnets känslor på ett situa-

tionsadekvat sätt.
  
Ur barnets synpunkt är interaktionen tillräckligt bra, om dess fysiska, psykis-

ka och sociala behov blir förstådda i tillräckligt hög grad och om dess behov blir 
tillgodosedda utan att det behöver uthärda negativa upplevelser eller känslor (t.ex. 
väntan på mat eller tröst) alltför länge, eller utsättas för alltför intensiva negativa 
upplevelser eller känslor (t.ex. misshandel). På beteendeplanet uttrycker barnet si-
na känslor med hjälp av ett varierat minspel och genom att ljuda, vifta med armar 
och ben, söka förälderns blick och besvara förälderns blickkontakt. På det känslo-
mässiga planet klarar barnet av att besvara de känslor som föräldern uttrycker, att 
dela sina känslor med föräldern och att använda sig av förälderns erbjudande om 
affektharmonisering (t.ex. genom att låta sig tröstas, visa glädje när föräldern gör 
det och lugna sig när föräldern sätter gränser för dess beteende). Hos ett litet späd-
barn kan det psykologiska planet bedömas endast genom observation av barnets 

Van
he

ntu
nu

t



106

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

reaktioner. Som en tumregel kan man säga att interaktionen mellan föräldern och 
barnet är god, om observatören upplever att den känns bra och verkar fungera bra. 

Otillräcklig interaktion
Interaktionen kan vara kvantitativt eller kvalitativt otillräcklig med tanke på bar-
nets utveckling. Med kvantitativt otillräcklig interaktion avses situationer där sam-
varon med barnet inte varar tillräckligt länge för att tillgodose barnets sociala och 
psykiska behov, även om de fysiska behoven blir tillgodosedda. Föräldern kan t.ex. 
berätta att barnet trivs med att bli lämnad ensam flera timmar i sträck, t.ex. i säng-
en, på golvet eller i en babysitter framför teven. Om föräldrarna rent fysiskt lämnar 
sitt barn utan tillsyn, rör det sig om försummelse.

BILD 28. Anknytningsrelationen mellan föräldrar och barn är avgörande för 
barnets normala utveckling.
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Med kvalitativt otillräcklig interaktion avses situationer där föräldern inte till-
godoser barnets fysiska, psykiska eller sociala behov i tillräckligt hög grad. Det kan 
handla om att barnets behov av mat, hygien eller vila blir bristfälligt tillgodosedda. 
Det kan också innebära att den känslomässiga interaktionen är dämpad eller över-
vägande negativ. Också i själva umgänget med barnet kan det förekomma brister i 
form av att föräldern undviker att prata och ta ögonkontakt med barnet eller ogär-
na tar barnet i famnen. 

Barnets beteende är den bästa indikatorn på interaktionens långsiktiga kvalitet. 
Till beteenden som kan vara tecken på bristfällig interaktion hör t.ex. barnets ovilja 
eller oförmåga att söka eller upprätthålla ögonkontakt; begränsad eller ingen vari-
ation i ansiktsuttrycken; begränsad användning av ljudanden och gester samt lång-
sam reaktion på stimuli. Barnet kan vara irriterat eller missnöjt och ha problem 
med ätandet och sovandet. Ju passivare och kontaktovilligare barnet är, desto mer 
oroväckande är barnets situation.

Oroväckande tecken i förälderns beteende är endast enstaka försök till ögon-
kontakt med barnet, minskning eller avsaknad av interaktionsprat med barnet, 
minskad tillfredsställelse över umgänget med barnet och ett likgiltigt, mekaniskt, 
avvisande eller fientligt sätt att behandla barnet. I en otillräcklig interaktion är för-
älderns känslouttryck ofta dämpat eller glädjelöst. Det kan också vara präglat av 
rädsla eller ångest och uppvisa tvära kast och plötsliga omslag från positiva käns-
lor till irritation eller ilska. Om föräldern öppet uttrycker hatiska känslor och ne-
gativa tankar om barnet eller uppvisar ett fientligt sätt att behandla barnet, är det 
fråga om ytterst oroväckande tecken som vittnar om en allvarligare interaktions-
störning. På ett psykologiskt plan handlar det om att föräldern tolkar barnets be-
teende som negativt och riktat mot föräldern. För en utomstående kan förälderns 
tankar verka huvudlösa och obegripliga, som t.ex. när en utmattad förälder tolkar 
sitt barns hungergråt som ett försök att ställa till förtret och hindra föräldern från 
att ta igen sig. 

Fortsatta åtgärder 
Föräldraintervjun under graviditeten och efter förlossningen utgör redan i sig en 
liten intervention, eftersom intervjuerna hjälper föräldrarna att prata om olika 
glädjeämnen och bekymmer som gäller barnet och familjen. Utgående från inter-
vjuerna kan man hjälpa föräldrarna att söka hjälp för eventuella egna hälsopro-
blem. Speciellt viktigt är det att kartlägga eventuella ångest- och depressionssym-
tom hos mammorna och att hjälpa dem att söka adekvat hjälp. Det här gäller också 
i sådana fall där mammorna inte själva tar upp saken och där situationen förefaller 
vara bra (se punkt 11.2.2 om hur man upptäcker depression efter förlossningen). 
Föräldrarnas psykiska hälsa är viktig för utvecklingen av en trygg anknytningsre-
lation. I detta sammanhang är det också viktigt att ta upp frågan om användning 
av alkohol och tobak och hur den påverkar fostrets utveckling och barnets utveck-
lingsmiljö. Speciellt för mammorna kan graviditeten fungera som ett viktigt inci-
tament för beroendeavvänjning. 
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Redan under graviditetstiden skapar sig föräldrarna föreställningar och för-
väntningar som inverkar på hur de kommer att uppleva barnet och hur interaktio-
nen med barnet kommer att fungera. Genom intervjuerna har föräldrarna möjlig-
het att tala om hur de ser på varandra som föräldrar och vilka förväntningar de har 
på varandra samt hur de själva tänker förverkliga sitt moderskap respektive fader-
skap. Målet är att hjälpa föräldrarna att skapa sig en möjligast positiv men samti-
digt realistisk bild av den nyföddes egenskaper och förmågor och att stärka föräld-
rarnas engagemang i sitt föräldraskap. Det är viktigt att upplysa båda föräldrarna 
om den tidiga hudkontaktens och amningens betydelse för barn och mor. Man bör 
ge föräldrarna stöd för att barnet ska kunna ammas under åtminstone de första 
veckorna, eftersom det stimulerar frisättningen av det anknytningsfrämjande hor-
monet oxytocin.

Efter barnets födsel kan man stödja anknytningsrelationen och stärka föräld-
rarnas tilltro till sin duglighet som föräldrar genom att ge uppriktig positiv feed-
back på interaktionen och barnets egenskaper. Speciellt för mammorna är känslan 
av duglighet en faktor som skyddar mot depression. Det är viktigt att uppmuntra 
föräldrarna att tillbringa mycket tid tillsammans med barnet (förutsatt att de inte 
hyser starkt negativa känslor mot barnet). I spädbarnsåldern innebär detta rikligt 
med ögon- och beröringskontakt och interaktivt pratande. När barnet blir äldre 
innebär det att man samtalar med barnet och att man gör saker tillsammans. Om 
föräldrarna har bekymmer med vården av barnet, kan man diskutera saken i lugn 
och ro och tillsammans fundera ut olika lösningar. 

För en del föräldrar kan det vara betungande att ta hand om barnet, av orsa-
ker som kan bero på dem själva (t.ex. hälsoproblem eller psykisk ohälsa), familje-
situationen (t.ex. ekonomiska bekymmer eller andra faktorer) eller egenskaper hos 
barnet (t.ex. gråtighet, sjuklighet). I vissa fall kan det hända att föräldern inte upp-
lever barnet som sitt eget. Sådana tecken på anknytningssvårigheter bör alltid utre-
das närmare tillsammans med föräldern. Om föräldrarna uppger att de är utmat-
tade eller ger uttryck för negativa eller fientliga känslor i anknytning till barnets 
skötsel, bör man alltid ta saken på allvar och diskutera med föräldrarna hur allvar-
lig situationen är och vilken typ av hjälp de önskar sig. Det är också viktigt att frå-
ga föräldrarna om de har möjlighet att få konkret hjälp med barnskötseln av sina 
närstående. Om de inte har möjlighet att få sådan hjälp, bör man ordna med hem-
vårdarhjälp till dess att situationen blir lättare. För största delen av familjerna räck-
er det med stöd på basnivå, t.ex. i form av stöd från rådgivningens hälsovårdare i 
kombination med hemvårdarhjälp under några månaders tid. Det är emellertid 
viktigt att följa barnets situation, så att de familjer där problemen inte går att lösa 
genom stöd på basnivå kan erbjudas remiss till vård och behandling.

Svåra eller långvariga problem med barnets skötsel eller observerade brister i 
interaktionen mellan förälder och barn bör alltid ses med allvar, och i sådana fall 
bör man ordna med nödvändiga stödåtgärder och vårdremiss för familjen. Om 
handledning och stöd på basnivå inte räcker till för att avhjälpa bristerna i den ti-
diga interaktionen eller om barnet uppvisar symtom, bör familjen remitteras till 
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en vårdenhet med småbarnpsykiatrisk kompetens. Sådana enheter finns t.ex. på 
familjerådgivningsbyråerna i de större kommunerna samt på de barnpsykiatriska 
enheterna vid vissa krets- och centralsjukhus och universitetssjukhusen. Föräldrar 
med missbrukarproblem eller psykiska problem bör få stöd med att söka vård och 
behandling. Högsta prioritet i en oroväckande situation är att bedöma situationens 
allvar och risken för att barnet försummas eller far illa, och att avgöra om familjen 
är i behov av barnskyddshjälp. I problemsituationer kan man rådfråga t.ex. univer-
sitetssjukhusets arbetsgrupp för småbarnspsykiatri. 

DOKUMENTERING
I mammans patientjournal antecknas de teman som tagits upp i intervjun under 
graviditeten samt eventuella problem som framkommit under intervjun och hur 
problemen har lösts. Motsvarande information från den intervju som gjordes efter 
barnets födsel antecknas i barnets patientjournal.

Om den interaktionsstödjande intervjun innehåller ett tydligt element av för-
äldra- och familjestödjande handledning och rådgivning, kan den antecknas som 
åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med ko-
den SPAT1307 (Relations- och mentalvårdsrådgivning).  

MER INFORMATION
Arja Hastrup, fornamn.efternamn(at)thl.fi och Kaija Puura, fornamn.efternamn(at)
pshp.fi
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9.1.2 Bedömning av interaktionen mellan barn och förälder
Anne-Mari Borg, Pälvi Kaukonen

MOTIVERING
Stödjandet av den tidiga interaktionen är viktigt för att trygga barnets helhetsut-
veckling. För förebyggande av eventuella problem är det därför viktigt att hälso-
vårdaren och läkaren i samband med undersökningar av barns hälsa också ob-
serverar interaktionen mellan barnet och föräldern. Som stöd för bedömningen 
har det utvecklats en strukturerad bedömningsmetod baserad på VaVu-metoden. 
I den strukturerade metoden utgår man från VaVu-intervjun, samtal med föräld-
rarna och observationer av interaktionen mellan barnet och föräldern på beteen-
de- och känslonivå.  

 

TIDPUNKT
Den interaktionsstödjande intervjun efter barnets födelse erbjuder ett lämpligt till-
fälle för bedömning av interaktionen 4–8 veckor efter förlossningen (se kap. 9.1.1). 
Samma observationsteknik kan användas för bedömning av interaktionen ända 
fram till 18 månaders ålder. Också därefter är det viktigt att ge akt på interaktionen 
mellan barn och förälder i syfte att trygga barnets helhetsutveckling.

 

ARBETSREDSKAP OCH BEDÖMNINGENS GENOMFÖRANDE
Interaktionen bedöms genom observation av samspelet mellan föräldern och bar-
net och genom diskussion med föräldrarna. Interaktionen bedöms på tre olika ni-
våer: 
1. genom observationer av interaktionen på beteendenivå
2. genom observationer av interaktionens känslomässiga innehåll 
3. utgående från de tankar och föreställningar som föräldern under samtalet har 

gett uttryck för om föräldraskapet och sin relation till barnet. 

Som hjälpmedel för bedömningen används bedömningsskalan i tabell 12.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
De poängvärden som erhålls med hjälp av observationsskalan beskriver en
5–4 interaktion som fungerar bra och inte ger anledning till oro
3 interaktion som ger viss anledning till oro
2–1 interaktion som är avvikande och/eller ger tydlig anledning till oro
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Utmärkande för en normal och välfungerande interaktion och en god anknytning 
mellan barnet och föräldern är att föräldern håller barnet ömt intill sig, att föräld-
ern och barnet ofta utväxlar ögonkontakt, att föräldern anpassar sitt tonläge och 
sitt sätt att tala till barnets utvecklingsnivå och att föräldern och barnet utväxlar le-
enden. På den känslomässiga nivån upplever föräldern interaktionen som lustfylld, 
och förhållandet till barnet och föräldraskapet kännetecknas av övervägande po-
sitiva känslor. Till ett välfungerande föräldraskap hör också en förmåga att stå ut 
med att barnet är ledset eller känner besvikelse och en förmåga att tolka barnets be-
hov och signaler och svara på dem på lämpligt sätt och vid lämplig tid. Det är vik-
tigt att ge föräldrarna positiv feedback på observationer som visar att interaktionen 
fungerar bra och inte ger anledning till oro. (se kapitel 9.1.1). 

Om det i observationerna eller vid samtalen med föräldrarna framkommer 
omständigheter som ger anledning till oro (se även kapitel 9.1.1, avsnittet om otill-
räcklig interaktion), bör det vara personalens högsta prioritet att ta upp oron med 
föräldrarna och kartlägga familjens resurser för att tillsammans göra upp en plan 
för stödjande av interaktionen. Vid lindrigare problem har hälsovårdaren en ak-
tiv roll när det gäller att stödja föräldrarnas interaktionsfärdigheter och erbjuda 
modeller för positiv och trygg interaktion. Om interaktionen är klart oroväckan-

TABELL 12. Personalens bedömning av interaktionen mellan barnet och föräldern. 
(Välj det alternativ som bäst motsvarar dina observationer).

Föräldern håller barnet      5 
nära intill sig

4 3 2    1 
långt ifån sig

Föräldern hanterar barnet      5  
              ömt

4 3 2    1 
hårdhänt

Föräldern har ögon-
kontakt med barnet

     5 
      normalt, 
         mycket

4 3 2    1 
inte alls eller  
väldigt  lite

Föräldern talar till barnet      5
      normalt, 
         mycket

4 3 2    1 
inte alls eller  
väldigt  lite

Föräldern ler mot barnet      5 
      normalt, 
         mycket

4 3 2    1 
inte alls eller 
väldigt  lite

Föräldern njuter av 
samvaron med barnet

     5 
      normalt,
         mycket

4 3 2    1  
inte alls eller 
väldigt  lite

Föräldern står ut med 
att barnet mår dåligt

     5 
      normalt,
         mycket

4 3 2    1 
inte alls eller 
väldigt  lite

Föräldern förstår och be-
svarar barnets signaler

     5 
      normalt, 
beaktar bar-

nets signaler

4 3 2    1 
bristfälligt eller 
endast i liten 
utsträckning
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de eller avvikande – t.ex. om barnet för långa stunder drar sig undan kontakt, el-
ler om det finns tecken på att barnet försummas eller far illa – bör hälsovårdaren 
och läkaren tillsammans göra en klinisk bedömning av behovet av stöd och vård 
och avgöra hur snabbt och med vilken intensitet insatserna måste sättas in. Utgå-
ende från barnets och familjens behov görs en bedömning av behovet av samarbete 
med familjerådgivningen, rådgivningspsykologen, den barnpsykiatriska specialise-
rade sjukvården och barnskyddet samt eventuella andra instanser, t.ex. den men-
talvårdsenhet som ansvarar för förälderns vård.

DOKUMENTERING
Hälsovårdaren antecknar i patientjournalen sina observationer och sin bedömning 
av interaktionens olika delområden enligt bedömningsskalan i tabell 12. Bedöm-
ningen av den tidiga interaktionen bör beaktas vid dokumenteringen av persona-
lens helhetsbedömning av barnets fysiska och psykosociala utveckling (se kapitel 
16). 

BILD 29. Bedömningen av den tidiga interaktionen utförs genom observation av 
samspelet mellan barnet och föräldern och diskussioner med föräldrarna.
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Om bedömningen av den tidiga interaktionen innehåller ett tydligt element 
av föräldra- och familjestödjande handledning och rådgivning, kan den antecknas 
som åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med 
koden SPAT1307 (Relations- och mentalvårdsrådgivning).  

MER INFORMATION
Den strukturerade metoden för bedömning av interaktionen mellan barn och för-
äldrar har utvecklats utifrån de blanketter för bedömning av tidig interaktion som 
användes inom forsknings- och utvecklingsprojektet The European Early Pro-
motion Project. Utvecklingsarbetet genomfördes i form av ett samarbete mellan 
LAMIKE-projektet för utveckling av mentalhälsoarbetet bland barn och LATE-
projektet för utveckling av uppföljningen inom barnhälsovården. Bedömningsme-
toden har testats inom ramen för LATE-undersökningen 2007–2008 och kommer 
senare att testas och valideras på ett mer omfattande barnmaterial. Bedömnings-
skalan finns ännu inte tillgänglig i det elektroniska patientjournalsystemet, men 
definitionerna av de strukturerade uppgifterna som behövs för patientjournalen 
har redan beaktats i de strukturerade uppgifter som gäller barns tillväxt och ut-
veckling (www.kanta.fi).

Martikainen K. (2007). Vuorotellen. Opas vuoro-
vaikutukseen ja kielenkehityksen alkuvai-
heisiin. Tietotekniikka- ja kommunikaatio-
keskus, Kehitysvammaliitto ry. Helsinki. 
Saatavissa internetistä: http://papunet.net/
tietoa/fileadmin/muut/Esitteet/Vuorotel-
len.pdf

Mäntymaa M, Luoma I, Puura K, Tamminen T. 
(2003). Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja 
aivojen toiminnallinen kehitys. Aikakauskir-
ja Duodecim 119(6):459–465

Niemelä P, Siltala P, Tamminen T. (2003). Äidin ja 
vauvan varhainen vuorovaikutus. Helsinki: 
WSOY

Sinkkonen J & Kalland M. (toim.) (2002). Varhaiset 
ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Hel-
sinki: WSOY
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9.2 SDQ-enkäten om styrkor och svårigheter
Anne-Mari Borg

MOTIVERING
Uppföljningen av barns psykosociala hälsa utgör en del av hälsoundersökningarna 
inom barnrådgivningen och skolhälsovården. Vid bedömningen av ett barns psy-
kosociala hälsa, utveckling och funktionsförmåga är det viktigt att samla in infor-
mation från barnets vardagsmiljöer (hemmet och dagvården/skolan) samt upp-
gifter om barnets fritidsaktiviteter och kamratrelationer. Användningen av flera 
informationskällor ökar avsevärt bedömningens tillförlitlighet och möjligheterna 
att rikta in stödet på rätt sätt. 

Information om barns psykosociala välbefinnande kan samlas in med hjälp av 
SDQ-enkäten (Strengths and Difficulties Questionnaire), en kort frågeblankett för 
beteendebaserad bedömning av styrkor och svårigheter. Enkäten kartlägger bar-
nets emotionella symtom, beteendeproblem, överaktivitets/koncentrationspro-
blem och kamratrelationsproblem. Enkäten kartlägger också barnets förmåga att 
komma överens med andra (prosocialitet) samt vilka konsekvenser barnets even-
tuella svårigheter medför i barnets liv. Med hjälp av SDQ-enkäten kan rådgivning-
en eller skolhälsovården inhämta föräldrarnas och dagvårdarens/lärarnas syn på 
barnets hälsa, beteende och funktionsförmåga, så att också deras uppfattning kan 
beaktas i bedömningen av barnets psykosociala symtom och problemens svårig-
hetsgrad. 

  

TIDPUNKT
 • SDQ-enkäten kan användas vid de omfattande hälsoundersökningarna i åld-

rarna 4–16 år.
 • Frågeblanketten används för att samla in uppgifter om barns hälsa och beteen-

de av föräldrarna och dagvården/skolan. Barn och ungdomar i åldern 11–16 år 
fyller själva i blanketten.

 • SDQ-enkäten är avsedd att användas för bedömning av barnets situation och 
stödbehov i samarbete med föräldrarna och dagvården/skolan också i sådana 
fall där någon som känner barnet är orolig över barnets psykosociala välbefin-
nande eller utveckling.

BRUKSANVISNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
 • Information om metoden hittas på adressen www.sdqinfo.org, där även fråge-

blanketter på svenska och finska finns gratis tillgängliga.
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 • Blanketten finns i två versioner, en enkelsidig version med 25 påståenden om 
barnets beteende och en dubbelsidig version, som dessutom innehåller frågor 
om hur barnets funktionsförmåga påverkas av symtomen. Det rekommende-
ras att man använder den dubbelsidiga versionen.

 • Det finns särskilda blanketter för olika grupper av svarspersoner:
• föräldrar till barn i åldern 4–16 år (P4–16 – SDQ and impact supplement for 

the parents of 4–16 year olds) 
• föräldrar till barn i åldern 3–4 år (P3/4 – SDQ and impact supplement for the 

parents of 3 (and 4) year olds)
• dagvårdspersonal och lärare för barn i åldern 4–16 år (T4–16 – SDQ and im-

pact supplement for the teachers of 4–16 year olds)
• barn och ungdomar i åldern 11–16 år (S11–16 – SDQ and impact supple-

ment for self-completion by 11–16 year olds)
• det finns också uppföljningsblanketter med vars hjälp man med överenskom-

na intervall kan utvärdera hur barnets situation har påverkats av olika former 
av stöd och behandling:
* uppföljningsblankett för föräldrar till barn i åldern 4–16 år (P4–16 FOL-

LOW-UP – SDQ)
* uppföljningsblankett för dagvårdspersonal och lärare för barn i åldern 

4–16 år (T4–16 FOLLOW-UP – SDQ)
* uppföljningsblankett för ungdomar i åldern 11–16 år (11–16 FOLLOW-

UP – SDQ).

GENOMFÖRANDE AV ENKÄTEN
 • Enkäten kan besvaras på pappersblanketter som kan skrivas ut på adressen 

www.sdqinfo.org. Den kan också besvaras direkt på webben på adressen www.
sdqscore.org.

 • Det tar cirka fem minuter att besvara enkäten.
 • Svaren kan poängsättas för hand eller med hjälp av ett program som finns gra-

tis tillgängligt på webben. Anvisningarna för poängsättningen finns på engel-
ska och på finska.

 • Poängräkning för hand sker med hjälp av genomskinliga poängsättningsscha-
bloner för vart och ett av de fem frågeområdena (black-and-white transparent 
overlays for hand scoring). Schablonerna kan skrivas ut på www.sdqinfo.org > 
scoring the SDQ.

 • De poäng som räknats fram med hjälp av schablonerna sammanställs i en re-
sultattablå (record sheet). 

 • Poängen kan räknas ut on-line på www.sdqscore.org. Personalen kan skri-
va in uppgifterna i programmet som räknar ut svaren, varefter resultatet kan 
skrivas ut. Man kan också instruera svarspersonen att besvara och poängsät-
ta enkäten on-line på webben och ta utskriften med sig till nästa mottagnings-
besök.
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
SDQ-enkäten består av 25 påståenden som beskriver barns beteenden. Fyra av del-
områdena beskriver olika svårigheter (emotionella symtom, beteendeproblem, 
överaktivitets/koncentrationsproblem och kamratrelationsproblem), medan ett 
delområde beskriver barnets styrkor (prosocialt beteende). Varje område kartläggs 
genom en serie av fem påståenden. Svarsalternativen poängsätts enligt följande: 
"stämmer delvis" = 1, "stämmer inte" och "stämmer helt" = 0 eller 2, beroende på 
påståendet. 

Det totala poängtalet för varje delområde kan variera mellan 0 och 10 poäng. 
För att man ska kunna räkna ut ett delområdes poängtal måste minst tre av fem på-
ståenden ha besvarats. Totalpoängsumman på enkätens symtomdel består av po-
ängsummorna för de fyra delområden som behandlar olika svårigheter. Totalpo-
ängsumman kan variera mellan 0 och 40. Totalpoängsumman går inte att räkna ut, 
om poängsumman för något av delområdena saknas.

Sida 2 av den dubbelsidiga blanketten innehåller en del som gäller svårighe-
ternas konsekvenser och som kartlägger de bekymmer och problem som svårig-
heterna orsakar. Om svarspersonen bedömer att barnet har känslomässiga svårig-
heter, svårigheter med koncentrationsförmågan eller beteendet, eller svårigheter 
med att komma överens med andra, får svarspersonen i den här delen besvara frå-
gor om svårigheternas varaktighet, barnets egen oro över sina svårigheter och hur 
barnet fungerar i olika vardagsmiljöer (hemma, bland kamrater, i skolarbetet och 
vid fritidsaktiviteter) och hur stor påfrestning barnets svårigheter innebär för fa-
miljen eller daghemsgruppen/skolklassen. Svarsalternativen poängsätts enligt föl-
jande: 0=inte alls, 0=bara lite, 1=ganska mycket, 2=väldigt mycket. 

Vid poängsättningen av svårigheternas konsekvenser beaktas inte svårigheter-
nas varaktighet eller den påfrestning de orsakar. Poängsumman för de konsekvens-
frågor där svarspersonen inte anger några svårigheter alls är 0 poäng. Den totala 
poängsumman för denna del kan variera mellan 0 och 10 poäng för den enkät som 
fylls i av föräldrarna, och mellan 0 och 6 poäng för den enkät som fylls i inom sko-
lan eller dagvården.  

SDQ-enkäten om styrkor och svårigheter kan användas av personalen som ett 
hjälpmedel för att fånga upp barn som är i behov av stöd och för bedömning av 
symtomens svårighetsgrad. Oron över barnets situation bör i första hand tas upp 
med barnets föräldrar, för att man ska kunna planera hur och var utredningen av 
särskilt stöd ska genomföras. Det är viktigt att från första början bygga upp ett 
stödnätverk för planeringen och genomförandet av barnets vård.Van
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Sannolikheten för psykisk störning och omfattningen av de problem och konsekvenser som svårig-
heterna medför, enligt antalet poäng på SDQ-enkäten om barns styrkor och svårigheter:

KARTLÄGGNING AV STYRKOR OCH SVÅRIGHETER. Totalpoängsumman på symtomdelen:

Sannolikheten för störning

Enligt Osannolik Möjlig Sannolik

föräldraenkäten 0–13 14–16 17–40

lärar- eller dagvårdarenkäten 0–11 12–15 16–40

den ungas enkät 0–15 16–19 20–40

SVÅRIGHETERNAS KONSEKVENSER. Poängsumman på konsekvensdelen:

Svårigheternas konsekvenser och skadlighet

Enligt

Lindriga 
konsekvenser  

(normal problemnivå) 

Något förhöjd 
problemnivå

Omfattande konse-
kvenser (avvikande 

problemnivå)
föräldrarna, dagvården/skolan 
eller den unga själv 0 1 2  poäng eller mer

 

DOKUMENTERING
I patientjournalen antecknas enkätens totalpoängsumma och vem som fyllt i blan-
ketten. Genomförandet av SDQ-enkäten kan antecknas som åtgärd enligt åtgärds-
klassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1246 (Scre-
ening för psykiska problem med standardiserade metoder). 

MER INFORMATION
SDQ-enkäten är en metod med vidsträckt internationell användning och påvisad 
tillförlitlighet och användbarhet. Enkäten lämpar sig för bedömning av barn med 
psykosociala problem. I Finland har enkäten konstaterats vara en tillförlitlig me-
tod för screening av barn i skolåldern. Utförligare forskningsbaserad kunskap om 
metodens tillförlitlighet och användbarhet för screening av barn under skolåldern 
i Finland är att vänta.

Goodman R, Ford T, Simmons H, Gatward R, Melt-
zer H. (2000). Using the Strengths and Dif-
ficulties Questionnaire(SDQ) to screen for 
child psychiatric disorders in a community 
sample. BR J Psychiatry 177:534–539

Goodman R. (1999). The Extended Version of the 
Strengths and Difficulties Questionnaire as 
a Guide to Child Psychiatric Caseness and 
Consequent Burden. J Child Psychol Psychi-
at 40: 791–799

Goodman R, Meltzer H, Bailey V. (1998). The 
strengths and difficulties questionnaire: A 
pilot study on the validity of the self report 
version. European Child and Adolescent Psy-
chiatry 7:125–130

Koskelainen M, Sourander A, Kaljonen A. (2000). 
The Strengths and Difficulties Questionnai-
re among Finnish school-aged children and 
adolescents. European Child and Adolescent 
Psychiatry 9:277–284
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9.3 LAPS-metoden för bedömning av barns 
psykosociala hälsa

Anne-Mari Borg, Pälvi Kaukonen

MOTIVERING
Uppföljningen av barns psykosociala hälsa utgör en del av hälsoundersökningar-
na inom barnrådgivningen och skolhälsovården. En viktig utmaning för primär-
vården är att identifiera de barn som behöver särskilt psykosocialt stöd. Forskning-
en visar att de effektivaste och förmånligaste resultaten uppnås genom tidigt insatt 
behandling och stöd för den psykosociala utvecklingen. Genom att tillräckligt ti-
digt kunna stödja barnets psykiska utveckling kan man också hjälpa barnet att kla-
ra utvecklingsutmaningar inom många andra områden, bl.a. inlärning och sociala 
färdigheter. LAPS-enkäten är en omfattande metod för kartläggning av barns psy-
kosociala utveckling och hälsa. Metoden är avsedd att användas som arbetsredskap 
av läkare eller läkar–hälsovårdararbetspar. Vid bedömningen och uppföljningen 
av barns psykosociala hälsa och utveckling bör man lägga vikt vid barnets psykis-
ka hälsa och eventuella symtom samt barnets funktionsförmåga i vardagliga situ-
ationer. Andra faktorer som bör vägas in i bedömningen är olika familje- och mil-
jöfaktorer som kan påverka utvecklingen. I LAPS-blanketten ingår frågor med vars 
hjälp man kan bedöma symtomens svårighetsgrad och ta ställning till barnets och 
familjens stöd- och vårdbehov samt bedöma hur brådskande situationen är. Enkä-
ten hjälper också att fastställa om stöd- och vårdåtgärderna bör genomföras inom 
primärvården och annan basservice eller i samarbete mellan basservicen och den 
specialiserade sjukvården, eller inom ramen för den specialiserade sjukvården och 
annan specialservice. 

TIDPUNKT
 • LAPS-enkäten kan användas som en grundläggande undersökning för bedöm-

ning av barns psykosociala hälsa i samband med de omfattande hälsounder-
sökningarna i åldrarna 4–15 år.

 • LAPS-enkäten lämpar sig som arbetsmetod för läkare eller läkar–hälsovårdar-
arbetspar vid omfattande hälsoundersökningar. Enkäten kan vid behov ock-
så användas i sådana fall där någon har uttryckt oro över ett barns psykosocia-
la välbefinnande eller utveckling.Van
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FRÅGEBLANKETT OCH ANVISNINGAR 
 • LAPS-blanketten ingår i bilaga 6. Anvisningar finns på sida 2–3 i blanketten.
 • LAPS-blanketten finns tillgänglig på finska på adressen www.terveysportti.fi 

> Lääkärin tietokannat > Hoitoketjut > Pirkanmaan SHP > Psykiatria > Las-
ten mielenterveystyön hoitoketju. Blanketten hittas där under punkt 3 (Tutki-
mukset ja hoito perusterveydenhuollossa ja perustasolla).

GENOMFÖRANDE AV BEDÖMNINGEN
LAPS-blanketten fylls i av läkaren eller läkar–hälsovårdararbetsparet samtidigt 
som de diskuterar frågorna med föräldrarna och barnet. Vid ifyllandet bör man 
beakta även sådan information om barnets psykosociala hälsa och utveckling som 
samlats in redan tidigare, t.ex. med hjälp av SDQ-enkäten (se kapitel 9.2), samt an-
nan information från t.ex. hälsovården och dagvården eller skolan.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
LAPS-blanketten innehåller 14 frågor. För varje fråga bör man välja det alternativ 
som bäst beskriver barnets nuvarande situation. Poängen för de olika svarsalterna-
tiven är angivna på blanketten. För varje fråga väljs ett alternativ. Om flera än ett 
alternativ passar in, väljer man det allvarligaste. Den totala poängsumman får man 
genom att räkna ihop poängen för samtliga frågor.

Bedömningen av barnets psykosociala hälsa utgör en del av personalens hel-
hetsbedömning av barnets situation (se kapitel 16).

Flera av frågorna i LAPS-blanketten används för att bedöma symtomets el-
ler problemets svårighetsgrad. Lindriga symtom/problem kan vanligen identifie-
ras, men påverkar inte barnets eller familjens funktionsförmåga. Medelsvåra och 
allvarliga symtom/problem orsakar lidande och försämrar barnets eller familjens 
funktionsförmåga, vilket kräver att man gör en närmare bedömning och ordnar 
med stöd eller vård. Barnets funktionsförmåga jämförs med funktionsförmågan 
hos barn i samma ålder och vad de kan förväntas klara av i olika situationer. När-
mare förklaringar till innehållet i frågorna samt råd och anvisningar om hur man 
ska utföra bedömningen och tolka resultaten och om fortsatta åtgärder finns på si-
dorna 2–3 i blanketten.

Om fråga 8 (misstanke om allvarlig psykisk störning eller risk för självdestruk-
tivitet eller våld mot andra) har besvarats med alternativet "Måttlig eller allvarlig 
misstanke elller risk" innebär det att tröskeln för remiss till barnpsykiatrisk spe-
cialiserad sjukvård har överskridits, och i många fall också tröskeln för remiss till 
barnskyddet för bedömning och vård. Tröskeln för stöd och vård på primärvårds- 
eller basservicenivå överskrids, om en förälder uttrycker skälig eller allvarlig oro 
över barnets känsloliv, beteende, koncentrationsförmåga eller förmåga att komma 
överens med andra (fråga 14).
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Alla svar som uttrycker oro över barnets eller familjens situation bör beaktas. 
Det är viktigt att ta upp oron med föräldrarna – också om det bara gäller någon 
enstaka fråga – för att man ska kunna bedöma vilken betydelse frågan har för bar-
nets psykosociala hälsa och utveckling och för att man ska kunna ta ställning till 
behovet av stöd. 

En totalpoängsumma på 4–7 poäng antyder att barnet eller familjen är i be-
hov av stöd, tilläggsutredning eller vård inom primärvården och basservicen (dag-
vård, förskola, elevvård, familjearbete). Det är viktigt att bygga upp ett samarbets-
nätverk för att planera och genomföra stöd- och vårdinsatserna till barnet. 

En totalpoängsumma på 8 eller mer ger anledning att överväga barnpsykia-
trisk konsultation, ordnande av barnpsykiatriska tjänster på lokal nivå eller remiss 
till specialiserad sjukvård för barnpsykiatrisk bedömning. Om totalpoängsumman 
huvudsakligen baserar sig på frågor som gäller familjens funktionsförmåga och be-
lastningsfaktorer (frågorna 9–12), bör man i första hand överväga att remittera fa-
miljen till andra specialtjänster (mentalvårds- eller missbrukartjänster för vuxna, 
barnskydd eller annan socialtjänst).

DOKUMENTERING
Totalpoängsumman antecknas i barnets patientjournal. Genomförandet av en be-
dömning baserad på LAPS-enkäten kan antecknas som en åtgärd enligt åtgärds-
klassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1246 (Scre-
ening för psykiska problem med standardiserade metoder). 

TILLÄGGSINFORMATION
LAPS-blanketten har utvecklats och testats under åren 2007–2009 inom ramen för 
LAMIKE-projektet för utveckling av mentalvårdsarbetet bland barn. Utförligare 
forskningsbaserad kunskap om metodens tillförlitlighet och användbarhet inom 
barnrådgivningen och skolhälsovården är att vänta.

0–3 poäng Barnets psykosociala hälsa och familjesituation ger inte anledning till oro

4–7 poäng Barnet har symtom som kräver stödinsatser, fortsatt utredning eller vård in-
om primärvården eller basservicen

8 poäng eller mer Det finns anledning att överväga barnpsykiatrisk konsultation, remiss till spe-
cialiserad sjukvård för barnpsykiatrisk bedömning eller remittering av famil-
jen till andra specialtjänster.

De sammanräknade poängen för svaren på LAPS-blanketten ger ett mått på de psykosociala symto-
mens svårighetsgrad, behovet av tilläggsutredning och behovet av stöd eller vård.
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9.4 RBDI-enkäten för bedömning av 
sinnestämningar 

Linnea Karlsson, Raimo Raitasalo

MOTIVERING
Känslomässiga symtom är vanliga i ungdomsåren och består oftast av normala ut-
vecklingsproblem och symtom som går över av sig själva. Emellertid kan ungdo-
mar också drabbas av problem som försvårar det dagliga livet och orsakar stort li-
dande. Ungdomsåren, framför allt åren mellan 15 och 18 år, är en tid då många 
allvarliga depressionssymtom uppträder första gången. Genom att utreda symto-
men och erbjuda adekvat hjälp kan man underlätta situationen. Skolhälsovården 
har en viktig roll när det gäller att screena för psykiska problem hos ungdomar och 
att identifiera sådana fall som kräver vård. Enligt dagens kunskapsläge utgör möjli-
gast tidigt insatta aktiva vårdinsatser en viktig prognosförbättrande faktor.

TIDPUNKT
RBDI-enkäten för bedömning av sinnesstämningar rekommenderas vid hälsoun-
dersökningen för alla elever i årskurs 8. Enkäten kan användas också för screen-
ing av depressionssymtom hos ungdomar, t.ex. i samband med mottagningsbe-
sök. Blanketten kan också användas vid uppföljningen för att visa för den unga att 
symtomen har lindrats, eller att det har skett ett återfall. Med en del ungdomar kan 
det vara lättare att inleda ett samtal om sinnestämningar genom att tillsammans gå 
igenom frågorna i blanketten.

FRÅGEBLANKETT OCH BEDÖMNINGSANVISNINGAR
RBDI-enkäten för bedömning av sinnesstämningar ingår i bilaga 7. Anvisningar 
om poängsättningen finns i Raimo Raitasalos publikation (2007, sid 61–70), som 
är tillgänglig på adressen www.fpa.fi > Om FPA > Publikationer > HELDA - digi-
tala arkiv. 

Blanketten i bilaga 7 avviker i fråga om vissa frågor och svarsalternativ från 
Raitasalos version (2007), eftersom enkäten har ändrats för att lämpa sig bättre för 
ungdomar.

GENOMFÖRANDE AV ENKÄTEN
Den unga fyller själv i blanketten genom att ringa in ett svarsalternativ för varje frå-
ga. Det första svarsalternativet för varje fråga beskriver ett positivt känslotillstånd 
eller en positiv tanke. Det andra alternativet beskriver ett mer neutralt sinnestill-
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stånd, men ännu inte en sådan sinnesstämning som man förknippar med depres-
sionstillstånd. De följande påståendena gäller depressionssymtom av stigande in-
tensitet och djup, så att alternativ 3 beskriver ett lindrigare symtom än alternativ 5.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Svaren kan poängsättas enligt följande: 1–2 = 0 poäng, 3 = 1 poäng, 4 = 2 poäng, 
5 = 3 poäng. Det högsta sammanlagda antalet poäng på frågorna 1–13 är 39 po-
äng. Frågorna 1–13 är de frågor som gäller egentliga depressionssymtom. Vid po-
ängsättningen ska endast svaren på dessa frågor beaktas. Fråga 14 gäller ångest. 
Svarspoängen är bara avsedda att användas som vägledning. De kan inte läggas till 
grund för en depressionsdiagnos, men de kan användas som hjälpmedel vid scre-
ening och preliminär bedömning.

Den totala poängsumman ger en uppfattning om symtomens svårighetsgrad:

Enkäten kan användas för att kartlägga förekomsten av depressionssymtom 
och symtomens svårighetsgrad samt för att bedöma om det finns behov av kon-
sultation och behandling. Vid planeringen av vården bör man beakta symtomens 
svårighetsgrad och varaktighet samt förekomsten av eventuell självdestruktivitet. 
Andra faktorer som bör beaktas är den ungas ålder, utvecklingsskede och familjesi-
tuation samt depressionens psykosociala konsekvenser, speciellt i fråga om sociala 
relationer och skolgång. Vid bedömningen av situationen och upprättandet av en 
vårdplan är det viktigt att fråga föräldrarna om de själva har eller har haft affekti-
va störningar eller andra psykiska problem, eftersom bl.a. prognosen för depressi-
oner i ungdomsåren har påvisats ha ett samband med eventuella problem hos för-
äldrarna. 

Den unga ska utan dröjsmål remitteras till läkare, om enkäten visar på svå-
ra depressionssymtom (en poängsumma på över 16 poäng) eller om den unga har 
gett uttryck för allvarlig självdestruktivitet genom att besvara frågan "Har du tan-
kar på att skada dig själv?" med svarsalternativet 4 (jag har ingående planer på själv-
mord) eller 5 (jag skulle ta livet av mig om jag bara hade tillfälle till det).

Om poängsumman är mellan 8 och 15 poäng, bör man följa den ungas situ-
ation och diskutera problemen med honom eller henne. Bedömningen av vård-
behovet är beroende av det kliniska läget, som bedöms av hälsovårdaren i konsul-
tation med skolläkaren. Det rekommenderas att skolhälsovården vid behov även 
konsulterar den ungdomspsykiatriska specialiserade sjukvården. Också vid en po-
ängsumma på 5–7 rekommenderas att man kartlägger den ungas situation närma-

0–4 poäng inga symtom på depression

5–7 poäng lindriga depressionssymtom

8–15 poäng måttliga depressionssymtom 

över 16 poäng allvarliga depressionssymtom
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re och vid behov ordnar med uppföljning. Den kliniska bedömningen avgör vilka 
vidare åtgärder som behövs. Vid en poängsumma som understiger 5 poäng finns 
det vanligen inte något behov av uppföljning, men skolhälsovårdaren kan vid be-
hov konsultera skolläkaren. Ett annat alternativ är att ta upp elevens situation till 
behandling i elevvårdsteamet. 

DOKUMENTERING
Totalpoängsumman antecknas i patientjournalen. Genomförandet av RBDI-enkä-
ten kan antecknas som en åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna pri-
märvården (SPAT) med koden SPAT1246 (Screening för psykiska problem med 
standardiserade metoder). 

MER INFORMATION
RBDI-enkäten för bedömning av sinnesstämningar utvecklades i början av 
1980-talet utgående från den kortare versionen av Becks depressionstest med 13 
frågor (Beck & Beck, 1972) i samarbete mellan FPA och dåvarande Institutet för 
arbetshygien i Kuopio. Enkäten utvecklades som ett hjälpmedel för hälsounder-
sökningar, i syfte att främja screeningen för depression och underlätta remittering-
en till vård. Frågorna anpassades för användning inom befolkningen överlag och 
bland ungdomar, vilket innebar att det gjordes sammanlagt fem olika ändringar i 
den kortversion av Becks depressionstest som ligger till grund för RBDI-enkäten. 
För att inte väcka negativa reaktioner hos svarspersoner som saknar personliga er-
farenheter av depressionssymtom lade man i början av varje svarsalternativserie till 
ett alternativ som uttrycker en positiv självkänsla. Dessutom lade man till en fråga 
om ångest, eftersom det redan då var känt att depression vanligtvis är ett syndrom 
med många olika störningar.

RBDI-enkäten har använts i Finland i över trettio års tid. Den har använts i 
mer än femtio publicerade forskningsstudier, där den har konstaterats utgöra ett 
användbart hjälpmedel för kartläggning av depression och självkänsla i följande 
grupper: skolelever och studerande, ungdomar, vuxna, yrkesaktiva, äldre, indivi-
der med psykosomatiska besvär, rehabiliteringsklienter och individer med svår de-
pression.
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Anne-Mari Borg, Pälvi Kaukonen, Päivi Mäki ja Tiina Laatikainen

MOTIVERING
Symtom som huvudvärk, magont, nack- och skuldervärk, spändhet, rastlöshet och 
koncentrationssvårigheter är relativt vanliga hos barn, speciellt i skolåldern. Den 
bakomliggande orsaken kan vara utvecklingsrelaterade problem eller långvariga fy-
siska eller psykiska sjukdomar, men också hälsoproblem och stressituationer av 
kortvarigt slag. Inom rådgivningen och skolhälsovården är det viktigt att man re-
gelbundet frågar barn och föräldrar om eventuella symtom hos barnet. Att regel-
bundet fråga om symtom underlättar uppföljningen av situationen och gör det 
lättare att ta upp eventuella problem och utreda deras bakgrund. Det är viktigt att 
upptäcka eventuella symtom i ett tillräckligt tidigt skede, för att man ska kunna ut-
reda orsakerna och bedöma behovet av vidare utredningar och särskilda stödåtgär-
der. Samtidigt är det viktigt att ge barnet och föräldrarna lugnande besked i de fall 
där det rör sig om ofarliga symtom som inte kräver närmare utredning eller be-
handling. 

TIDPUNKT
Frågor om eventuella symtom ställs på ett åldersadekvat sätt i samband med de 
återkommande hälsoundersökningarna, särskilt de omfattande hälsoundersök-
ningarna. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Genom att skapa en lugn undersökningssituation och en förtroendefull relation till 
barnet och föräldrarna ger man dem möjlighet att ställa frågor och berätta om så-
dant som oroar dem när det gäller barnets hälsa och välbefinnande.

UTREDNING AV SYMTOM
Det är viktigt att regelbundet och på ett åldersadekvat sätt ställa frågor om oli-
ka symtom som kan vara tecken på funktionella störningar eller fysisk sjukdom, 
t.ex. huvudvärk, rygg- eller magont, aptitlöshet, trötthet, sömnstörningar, urinin-

Utredning av barns symtom
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kontinens, förstoppning och enkopres. Vid hälsoundersökning av barn i åldern 4 
år och äldre behöver man inte ställa specifika frågor om internaliserande och ex-
ternaliserande symtom, om man använder sig av LAPS och SDQ, eftersom såda-
na frågor ingår i dessa enkäter. Vid undersökning av barn i åldern under 4 år måste 
man däremot ställa specifika frågor om internaliserande symtom (t.ex. glädjelös-
het, nedstämdhet, bristande intresse, socialt undandragande) och externaliserande 
symtom (t.ex. trotsighet, rastlöshet, aggressivitet). Symtom av dessa slag är markera-
de med kursiv i symtomlistan nedan. 

Man bör utreda hur länge symtomen har varat, hur ofta de förekommer och 
hur de påverkar barnets dagliga liv. Samtidigt bör man beakta att en del symtom 
kan vara vanligare i vissa åldrar (t.ex. trotsighet och inkontinens i lekåldern, eller 
nack- och skuldervärk i skolåldern). 

Vid utredningen av symtomen kan du ha nytta av nedanstående symtomlista:
 • huvudvärk
 • magont
 • värk i nacke och skuldror
 • ryggvärk
 • irritation, vredesutbrott
 • koncentrationssvårigheter
 • trotsighet
 • rastlöshet
 • destruktivt och utagerande beteende
 • aggressivitet, våldsamt beteende
 • störande beteende
 • svårigheter att förstå instruktioner
 • sömnstörningar
 • insomningssvårigheter
 • nattliga uppvaknanden 
 • trötthet och utmattning
 • aptitlöshet
 • spändhet
 • nedstämdhet, depressivitet
 • ångest
 • brist på intresse
 • glädjelöshet
 • socialt undandragande
 • rädslor
 • daginkontinens
 • enures (sängvätning)
 • enkopres (ofrivillig avgång av avföring)
 • förstoppning.
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TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Symtom hos barn kan bero på många olika faktorer, t.ex. fysisk sjukdom, psyko-
sociala faktorer eller utvecklingsrelaterade problem. Funktionella problem, t.ex. 
sängvätning, kan också bero på ärftliga faktorer eller på att barnet har en långsam-
mare mognadstakt än barn i genomsnitt. Anledning till oro föreligger om barnet 
har rikligt med symtom, eller symtom som har pågått länge eller avviker från den 
normala utvecklingen för åldern. Vid bedömningen av symtomens svårighetsgrad 
är det viktigt att utreda hur de påverkar barnets funktionsförmåga hemma och i 
andra miljöer. Återkommande men lindriga symtom är inte lika bekymmersam-
ma, men också i sådana fall är det ofta nödvändigt att låta en läkare utreda saken.

Vid rikliga och återkommande symtom som tyder på psykosociala problem 
finns det anledning att göra en bedömning av barnets psykosociala utveckling och 
hälsotillstånd. Vid bedömningen kan man använda t.ex. LAPS-, SDQ- eller RBDI-
enkäterna. Med hjälp av enkätsvaren är det lättare att bedöma utredningsbehovet 
och fastställa behovet av stöd och vård. Ett bra exempel på hur man kan gå tillvä-
ga för att identifiera barn med symtom på psykisk ohälsa och förenhetliga bedöm-
ningsmetoderna inom ramen för ett nivåstrukturerat utrednings- och vårdsystem 
är den beskrivning av vårdkedjan för det barnpsykiatriska arbetet som har utarbe-
tats av Birkalands sjukvårdsdistrikt (se närmare www.terveysportti.fi).

Fysiska symtom hos ett barn kan vara det första tecknet på en fysisk sjukdom, 
men de kan också ha samband med psykiskt illabefinnande eller psykisk störning. 
Fysiska symtom bör inte tolkas som psykosomatiska, innan man har utrett och ute-
slutit eventuella andra orsaker. Fysiska symtom utan identifierbara fysiska orsaker 
bör analyseras mot bakgrunden av enkäter och undersökningar som mäter barnets 
psykosociala hälsa. Fysiska symtom kan också ha samband med övergående stress-
faktorer, som t.ex. förändringar i barnets liv. 

DOKUMENTERING
I patientjournalen antecknas uppgifter om barnets symtom och symtomfrekven-
sen samt uppgifter om vilka fortsatta åtgärder man kommit överens om.

Hämäläinen M. (2010). Lasten päänsärky. Lääkä-
rikirja Duodecim 30.11.2010. Finns på web-
ben: www.terveyskirjasto.fi

Jalanko H. (2010). Toistuvat vatsakivut lapsella. 
Lääkärikirja Duodecim 10.10.2010. Finns på 
webben: www.terveyskirjasto.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2010). Lasten  
mielenterveystyö – hoitoketju. Kustan-
nus Oy Duodecim. Finns på webben: www. 
terveysportti.fi

Saarenpää-Heikkilä O. (2007). Miksi lapseni ei 
nuku? Unihäiriöt ja unen puute vauvasta 
murkkuun. Helsinki: Minerva Kustannus oy.

Sandberg S. (2000).Lasten ja nuorten stressi. Ai-
kakauskirja Duodecim 116(20), 2282–2287

Wikström S & Terho P. Lasten kastelu. Thera-
pia Fennica.fi. Finns på webben: http:// 
t h e ra p i a fe n n i c a . f i / w i k i /i n d ex . p h p ? 
title=Lasten_kastelu
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Kartläggningen av familjens välbefinnande baserar sig på föräldrarnas och bar-
nens/ungdomarnas beskrivning av familjens situation, deras behov, resur-

ser och bekymmer. Vid utredningen av familjens levnadsförhållanden, föräldrar-
nas hälsa och välbefinnande, parförhållandet och föräldraskapet kan strukturerade 
frågeformulär vara till hjälp.

11.1 Sjukdomar och inlärningssvårigheter hos 
familjemedlemmar och nära släktingar

Tiina Laatikainen, Katja Wikström

MOTIVERING
Genom att intervjua familjen samlar man in bakgrundsuppgifter om sådana sjuk-
domar, funktionsstörningar och inlärningssvårigheter hos familjemedlemmar och 
nära släktingar som bedöms vara av betydelse för barnets hälsa, tillväxt och utveck-
ling. De flesta av dessa sjukdomar och inlärningssvårigheter är antingen ärftliga el-
ler sådana att de kan ge upphov till fysiska, psykiska eller sociala olägenheter som 
kan få långsiktiga konsekvenser för barnets utveckling.

TIDPUNKT
Uppgifterna samlas in i början av klientrelationen, helst redan vid det första besö-
ket, och uppdateras vid behov senare. 

Barns utvecklingsmiljö
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GENOMFÖRANDE AV INTERVJUN
Genom en intervju med föräldrarna kartläggs förekomsten av följande sjukdomar 
hos familjemedlemmar och nära släktingar (speciellt föräldrar, syskon och mor- 
och farföräldrar):

 • familjär hyperkolesterolemi 
 • kranskärlssjukdom 
 • diabetes av typ 1 eller 2 
 • astma 
 • atopiskt eksem 
 • allergisk snuva, hösnuva 
 • svår depression 
 • annan psykisk sjukdom 
 • ärftliga ögonsjukdomar, t.ex. medfödd grå starr, glaukom, tumörer, näthinne-

degeneration 
 • synnedsättning på ena ögat ("lazy eye") i barndomen som behandlats genom 

synträning med glasögon och lapp på det bättre ögat 
 • skelning i barndomen 
 • hörselnedsättning 
 • ätstörningar 
 • koncentrationssvårigheter och/eller överaktivitet 
 • depression hos någondera föräldern efter förlossningen.

Därtill kartläggs förekomsten av följande inlärningssvårigheter:
 • svårigheter med tal- eller språkutvecklingen 
 • läs- och/eller skrivsvårigheter 
 • inlärningssvårigheter i matematik 
 • svårigheter eller försening vid inlärningen av motoriska färdigheter.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Uppgifter om ärftliga sjukdomar och symtom är viktiga för att man ska veta vad 
man eventuellt kan behöva screena för och vilka förebyggande åtgärder som man 
kan behöva planera och genomföra. T.ex. risken för hjärt-kärlsjukdom bör utredas 
redan vid två års ålder hos barn vars föräldrar lider av tidig ateroskleros eller ärft-
lig dyslipidemi. Om barnet remitteras till utredning på grund av misstanke om nå-
gon av de ovan nämnda sjukdomarna, bör remissen också innehålla uppgifter om 
sjukdomens förekomst hos nära släktingar (se t.ex. avsnittet om hörsel i kap. 7 och 
avsnittet om läsberedskap i kap. 8.4). Sådana sjukdomar hos föräldrar och närstå-
ende som kan påverka barnets uppväxt- och utvecklingsförhållanden och därige-
nom orsaka barnet fysiska, psykiska eller sociala problem bör beaktas i helhetsbe-
dömningen av barnets hälsotillstånd och utveckling och vägas in bland de faktorer 
som påverkar barnets hälsa och utveckling (se kap. 16).
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DOKUMENTATION
Uppgifterna om sjukdomar och inlärningssvårigheter hos familjemedlemmar och 
nära släktingar antecknas i patientjournalen. Vid anteckning eller uppdatering av 
uppgifterna bör uppgiftskällan alltid anges. Uppgifter om ärftliga sjukdomar hos 
nära släktingar får föras in i barnets patientjournal i den mån de är relevanta för 
barnets vård, tillväxt och utveckling. 

11.2 Bedömning av familjens resurser

11.2.1 Resursformulär
Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marjaana Pelkonen

MOTIVERING
Att bli förälder innebär många glädjeämnen, men vardagen som nybliven förälder 
kan ibland kännas tung. Flera forskningsstudier visar att de viktigaste resursgivan-
de och resursbelastande faktorerna under graviditeten hänför sig till teman som 
föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, deras barndomserfarenheter, parförhållande, 
förmåga att växa in i föräldrarollen och föräldraskapet samt familjens ekonomi, so-
ciala stöd, arbetssituation och boende. Motsvarande faktorer i spädbarnsfamiljers 
liv hänför sig till teman som barnets inverkan på föräldrarnas livssituation, omsor-
gen om barnet, föräldraskapet, parförhållandet samt familjens hälsa, levnadsva-
nor, stödnätverk och framtidsutsikter. Familjens resursstyrka beror på hur familjen 
upplever sina resursgivande och resursbelastande faktorer och hur de olika fakto-
rerna är relaterade till varandra.

Resursformulären hjälper föräldrarna att tala om sådana frågor som de an-
nars kanske inte hade kommit sig för att diskutera. Föräldrarna kan ha nytta av att 
stanna upp ett tag för att reflektera över sitt eget liv och sina resurser. Genom att 
bli medvetna om sin egen situation och de olika resursgivande och resursbelastan-
de faktorerna kan de lättare åstadkomma en förändring av situationen. Det är nå-
got som också barnen och hela familjen har nytta av. När man stärker föräldrar-
nas välbefinnande och resurser, stödjer man deras möjligheter att främja barnets 
tillväxt och utveckling. Resursformulären visar för föräldrarna att man på rådgiv-
ningen intresserar sig för familjen som barnets tillväxt- och utvecklingsmiljö, och 
att det går att ta upp sådana frågor på rådgivningen. 

Användningen av resursformulären förbättrar hälsovårdarnas och barnmor-
skornas beredskap att samtala med väntande eller nyblivna föräldrar om frågor i 
anknytning till familjens liv, och utvecklar deras förmåga att stärka föräldrarnas 
resurser enligt principen för familjecentrerat arbete. Resursformulären är avsedda 
att användas i samband med en resursinriktad (motiverande) intervju baserad på 
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öppna frågor, som ger föräldrarna möjlighet att upptäcka sina resursgivande och 
resursbelastande faktorer och vid behov bli motiverade att åstadkomma en föränd-
ring. Då blir det också lättare för hälsovårdaren eller barnmorskan att återkomma 
till samma teman i samband med senare mottagningsbesök. 

TIDPUNKT
Resursformuläret för föräldrar som väntar sitt första barn är avsett för mödraråd-
givningen. Resursformuläret för spädbarnsföräldrar lämpar sig för intervjuer med 
föräldrarna under barnets första levnadsår. Resursformulären är lätta att använda 
och speciellt lämpliga att fylla i vid de omfattande hälsoundersökningarna, i sam-
band med bedömningen av hela familjens välbefinnande. Under graviditetstiden 
ordnas en enda omfattande hälsoundersökning på mödrarådgivningen. På barn-
rådgivningen ordnas tre omfattande hälsoundersökningar, av vilka 4-månadersun-
dersökningen är den som tidsmässigt lämpar sig bäst för ifyllandet av det resursfor-
mulär som riktar sig till spädbarnsföräldrar. 

BILD 30. På barnrådgivningen främjar man hela familjens hälsa och välbefinnande.
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FORMULÄREN 
Resursformulären kan laddas ner på finska, svenska, engelska och japanska på 
adressen http://kasvunkumppanit.thl.fi > työn tueksi > lomakkeet, och finns ock-
så som bilagor till denna handbok (bilaga 8 och 9). Den som vill använda formu-
lären bör ansöka om tillstånd, eftersom användarnas kontaktuppgifter registreras 
med tanke på senare utvärderingsforskning. Ansökan om tillstånd att använda for-
mulären riktas till Tuovi Hakulinen-Viitanen, e-post fornamn.efternamn@thl.fi. 

IFYLLANDET AV FORMULÄREN
Formuläret kan ges till föräldrarna så att de kan fylla i det hemma och diskutera 
frågorna tillsammans. Formuläret är så pass kort att ifyllandet också kan ske i sam-
band med mottagningsbesöket. Formuläret kan fyllas i av föräldrarna tillsammans, 
med användning av särskiljande koder eller färger. Föräldrarna kan också fylla i 
varsitt formulär. Det största utbytet får man om föräldrarna fyller i formuläret till-
sammans och diskuterar de frågor som påståendena väcker. 

TOLKNING AV RESULTATEN OCH SLUTSATSER 
Av svaren kan både föräldrarna och personalen snabbt utläsa familjens resursgi-
vande och resursbelastande faktorer. Föräldrarna bedömer påståendena enligt en 
fyrgradig skala: instämmer helt, instämmer delvis, delvis av olika åsikt, helt av oli-
ka åsikt. Ett poängvärde på 1–2 betyder att faktorn är resursgivande och ett po-
ängvärde på 3–4 att den är resursbelastande. Det är möjligt att räkna ut en total 
poängsumma, men detta är inte att rekommendera i det här skedet, eftersom en 
vetenskaplig bedömning av metodens användbarhet och tillförlitlighet fortfaran-
de pågår. 

Utgående från föräldrarnas svar kan man skapa sig en bild av hur de bedömer 
sina resurser. Föräldrarna kan ha olika uppfattningar om familjens situation. For-
mulären fungerar som verktyg för att ta upp olika frågor till diskussion, eftersom 
de lyfter fram sådana teman som det är möjligt och viktigt att tala om också på råd-
givningen. Med hjälp av formulären kan man lokalisera stödbehoven och lättare 
rikta in sina råd efter familjens behov. Formulären gör det också lättare att rikta in 
stödet där det behövs bäst. De frågeställningar som lyfts fram med hjälp av resurs-
formulären kan fördjupas t.ex. genom användning av kostrådgivningsmetoderna 
Painokas och/eller Smarta familjen eller alkoholenkäten Audit med tillhörande mi-
niintervention.
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DOKUMENTATION
I patientjournalen antecknas användningen av resursformulären och de frågeställ-
ningar som har aktualiserats, resursbedömningen, vilka mål man ställt upp till-
sammans med föräldrarna, hur man planerar att följa upp dem och vilka övriga åt-
gärder som har planerats.

Om råd eller vägledning har getts på basis av resursformulären, kan det anteck-
nas som åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT), 
t.ex. SPAT1303 (Rådgivning om tillväxt och utveckling), SPAT1305 (Rådgivning 
om motionering), SPAT1306 (Rådgivning om näring och viktkontroll), SPAT1307 
(Relations- och mentalvårdsrådgivning), SPAT1308 (Rådgivning om sexualhäl-
sa), SPAT1309 (Rådgivning om drog- och tobaksbruk och annat riskbeteende), 
SPAT1310 (Rådgivning om specificerat hälsoproblem) eller SPAT1312 (Allmän 
hälsorådgivning).

MER INFORMATION
Resursformulären grundar sig på teoridriven forskning. I utprövningen, utvärde-
ringen och vidareutvecklingen av formulären deltog hälsovårdare, barnmorskor 
och klientfamiljer vid flera rådgivningsbyråer under åren 2000–2003. Frågorna 
täcker flera centrala teman som beskriver de blivande eller nyblivna familjernas re-
surser. Formuläret för blivande föräldrar innehåller 48 påståenden och formuläret 
för spädbarnsföräldrar 52 påståenden. Formulären innehåller dessutom två öppna 
frågor för utredning av eventuella övriga resursgivande och resursbelastande fak-
torer. 

Kaljunen L. (2002). Ensimmäistä lastaan odotta-
van perheen voimavaraisuuden tunnistami-
nen. Voimavaramittarin laatiminen ja arvio-
inti. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, 
Hoitotieteen laitos 

Kaljunen L, Pelkonen M & Hakulinen-Viitanen T. 
(2006). Voimavaralomakkeen kehittäminen 
ensimmäistä lastaan odottavan perheen 
voimavaraisuuden tunnistamiseksi. Hoito-
tiede 3(18), 131–140

Pelkonen M. & Hakulinen T. (2002). Voimavaroja 
vahvistava malli perhehoitotyöhön. Hoito-
tiede 14(5), 202–212

Social- och hälsovårdsministeriet (2010). Råd-
givningsverksamhet, skol- och studeran-
dehälsovård samt förebyggande mun- och 
tandvård. Motiveringar till och tillämpnings-
anvisningar för förordningen (380/2009). 
Social- och hälsovårdsministeriets publika-
tioner 2010:11. Helsingfors
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11.2.2 EPDS-formuläret för screening av depressiva symtom 
hos nyblivna föräldrar

Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tytti Solantaus

MOTIVERING
Med förlossningsdepression avses oftast ett depressionstillstånd hos modern, men 
på senare tid har man insett att också fadern kan lida av depression i samband med 
barnets födelse. Depression hos modern kan inverka ogynnsamt på mor–barn-
interaktionen och anknytningsrelationens utveckling, och därigenom på barnets 
utveckling och välbefinnande. Liknande följder har konstaterats även i fråga om 
depressioner hos fäder. Tidig identifikation och behandling av depression hos för-
äldrar, stöd av interaktionen mellan barnet och föräldern samt hjälp med eventu-
ella andra problem, t.ex. via hemvården, är viktigt både för föräldrarna och för att 
trygga barnens välbefinnande och utveckling, inklusive familjens övriga barn. 

"Baby blues", nedstämdhet efter förlossningen
Cirka 50–80 procent av alla föderskor drabbas 1–2 veckor efter förlossningen av 
gråtmildhet, trötthet, nedstämdhet och snabba humörsvängningar. Nedstämd-
hetssymtomen är vanligen lindriga och övergående, men i cirka en femtedel av fal-
len förvärras de till en regelrätt depression. Det är därför viktigt att följa situatio-
nens utveckling också när det gäller mödrar med nedstämdhetssymtom. 

Förlossningsdepression
Cirka 10–15 procent av alla föderskor drabbas av förlossningsdepression. Svårig-
hetsgraden kan variera från lindriga symtom till psykotisk depression. Till symto-
men hör sänkt stämningsläge, svårighet att uppleva välbefinnande, gråtighet och 
irritation, olika typer av sömnstörning, känsla av värdelöshet, självförebråelser, 
oföretagsamhet och nedsatt funktionsförmåga, känsla av hjälplöshet och hopplös-
het, eventuellt även självdestruktiva tankar. Moderns depressionssymtom påverkar 
hela familjen, också familjens övriga barn.

Prognosen vid förlossningsdepression är vanligtvis god. Patienten tillfrisknar 
vanligen inom några månader och utsikterna för en fullständig återhämtning är 
goda. En förlossningsdepression kan emellertid ha samband med ett långvarigt de-
pressions- och ångesttillstånd, och nya depressionsepisoder kan inträffa flera år se-
nare. Risken för återfall i samband med senare förlossningar är stor, ända upp till 
40 procent. 

Förlossningspsykos 
Förlossningspsykos drabbar 0,1–0,2 procent av alla föderskor. Symtomen börjar 
vanligen under den första månaden efter förlossningen. Symtom på förlossnings-
psykos är utmattning, rastlöshet, sömnlöshet, gråtighet, retlighet, vanföreställning-
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ar och förvirring. En förlossningspsykos är alltid en allvarlig störning. Prognosen 
är god, men tillståndet kräver alltid psykiatrisk vård.

TIDPUNKT
Att göra en depressionsscreening utan att kunna erbjuda några fortsatta åtgärder 
vore oetiskt. Ett systematisk införande av EPDS-formuläret förutsätter därför att 
man har upprättat en handlingsplan bl.a. för anordnande av den fortsatta vården. 
Det är viktigt att förstå att formuläret bara utgör en del av bedömningen av hel-
hetssituationen. Formuläret är också avsett att fungera som ett samtalsunderlag.

Det rekommenderas att EPDS-formuläret ges till modern för ifyllning anting-
en vid efterkontrollen eller senast i samband med den hälsoundersökning av bar-
net som görs vid 6–8 veckors ålder. Formuläret kan vid behov användas på nytt 
även i ett senare skede. Det rekommenderas att EPDS-formuläret också används 
för screening av depression hos fadern. 

SCREENINGFORMULÄR 
EPDS-formuläret för screening av depressiva symtom hos nyblivna föräldrar, 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (Cox m.fl. 1987). EPDS-formuläret ingår 
som bilaga 10 till denna handbok. Det kan också laddas ner på http://www.thl.fi/
kasvunkumppanit  > työn tueksi > lomakkeet.

ANVÄNDNING AV EPDS-FORMULÄRET
Formuläret används för identifikation och bedömning av risken för förlossnings-
depression. Det innehåller tio påståenden om svarspersonens sinnesstämning och 
psykiska tillstånd: två om känslor av välbefinnande och två om sorgsenhet. De öv-
riga sex påståendena kartlägger förekomsten av obefogade självförebråelser, ång-
estkänslor, rädsla, känslor av hjälplöshet, sömnsvårigheter och självdestruktiva tan-
kar. Upplevelsens intensitet eller frekvens mäts på en fyrgradig skala.

Svarspersonerna ombeds ringa in det alternativ som bäst beskriver hur de har 
känt sig under den senaste veckan – inte bara hur de känner sig för tillfället. Alla 
tio påståenden bör besvaras. Svarssituationen ska vara lugn och ostörd. Det är inte 
meningen att svarspersonen ska diskutera svarsalternativen med andra, men om en 
person har svårt att fylla i formuläret på grund av bristfälliga språkkunskaper, läs-
svårigheter eller liknande problem, bör personen få hjälp. Formuläret är lätt att an-
vända och har konstaterats utgöra ett effektivt och tillförlitligt skattningsredskap. 
EPDS är validerat i flera länder och bör användas som det är, utan några som helst 
ändringar för lokala förhållanden. 
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Svaren på påståendena 1, 2 och 4 poängsätts från 0 till 3, så att det översta alternati-
vet ger 0 poäng. Svaren på påståendena 3 och 5–10 poängsätts så att det översta al-
ternativet ger 3 poäng. Poängsumman är maximalt 30 poäng.

En poängsumma på 10 eller mer indikerar en möjlig depression. Ett tröskelvär-
de på 10 poäng gör det möjligt att upptäcka också lindriga fall av depression. Ju hö-
gre poängsumma, desto större är sannolikheten för depression. En poängsumma 
på över 13 poäng indikerar att det kan vara fråga om en allvarlig depression. For-
muläret är dock inte avsett att användas för diagnostisering av depression. För det 
krävs en noggrann klinisk bedömning, vilket alltid bör utföras om poängsumman 
är 13 eller högre. Om svarspersonen i sitt svar på påstående nummer 10 har angett 
att han eller hon har haft självdestruktiva tankar, måste man alltid ordna med ome-
delbar hjälp – även om poängsumman ligger under tröskelvärdet för depression.

Formuläret är ett redskap med vars hjälp man kan identifiera depressiva sym-
tom och få möjlighet att samtala med föräldern om symtomen. Svaren ger en bild 
av hur föräldern har känt sig under den senaste veckan. I oklara fall bör man göra 
en ny bedömning två veckor senare. Formuläret visar inte om svarspersonen lider 
av andra typer av symtom, t.ex. spänningstillstånd, rädslor, personlighetsstörning-
ar eller psykotiska symtom.

Behandling av förlossningsdepression
Behandlingen av förlossningsdepression förutsätter adekvat depressionsbehand-
ling och ett bra helhetsstöd för familjesituationen och barnets utveckling. Störs-
ta delen av de depressionstillstånd som uppkommer efter en förlossning är lind-
riga och kan behandlas med psykosocialt stöd från rådgivningen. Modern bör få 
hjälp med att förstå vad det är fråga om. Hon behöver få känna att man accepterar 
henne som mor, trots att hon inte kan glädjas och ta hand om barnet och familjen 
till hundra procent. I en del kommuner ordnas det med grupphandledning i före-
byggande syfte enligt depressionsskolemetoden, både före och efter förlossningen.

Det är också viktigt att ordna med praktisk hjälp i vardagen. I skötseln av bar-
net och hemmet är faderns insats av stor betydelse och därför är det viktigt med de-
pressionsscreening också för fäder. Det är viktigt att stödja den tidiga interaktionen 
mellan den deprimerade föräldern och barnet, så att föräldern får känna sig accep-
terad av barnet. Här kan man ha nytta av samspelsstödjande behandlingsmetoder. 
Beroende på situationen och var familjen bor kan stödet ges antingen på rådgiv-
ningen, familjerådgivningen eller en barn- eller vuxenpsykiatrisk poliklinik.

Om en förälder lider av psykisk ohälsa, bör man alltid kartlägga situationen 
också för de andra barnen i familjen, t.ex. med hjälp av arbetsmodellen Föra bar-
nen på tal, och se till att de får den hjälp och vård de behöver. 

För modern och familjen bör man försöka skapa ett nätverk bestående av släk-
tingar och vänner, och vid behov också yrkesutbildad social- och hälsovårdsper-
sonal. Familjerna har ofta även andra problem som t.ex. beror på problem med 
parrelationen, äldre syskon som behöver särskilt stöd, ekonomiska problem och ar-
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betslöshet och som också bör kartläggas så att familjen kan hänvisas till rätt hjälp-
instans. Vid behov bör föräldern hänvisas till en depressionsskötarmottagning för 
en bedömning av helhetssituationen eller till specialiserad sjukvård för bedömning 
av behovet av psykiatrisk vård. 

DOKUMENTATION
Poängsumman på EPDS-skattningen antecknas i patientjournalen. Om svaren 
på EPDS-formuläret har lett till råd eller vägledning, kan detta antecknas som åt-
gärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med koden 
SPAT1307 (Relations- och mentalvårdsrådgivning). 

MER INFORMATION
Arbetet med att utveckla formuläret beskrivs i artikeln: J.L. Cox, J.M. Holden & R. 
Sagovsky. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edin-
burgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 1987; 150:782-6.

Aalto A, Kaltiala-Heino R, Poutanen O & Huhta-
la H. (2007). Äidin masennus ja vauvan tem-
peramentti. Sosiaalilääketieteellinen Ai-
kakauslehti 44: 29–39

Cox JL, Holden JM & Sagovsky R. (1987). Detec-
tion of postnatal depression: Development 
of the 10-item Edinburgh Postnatal Depres-
sion Scale. British Journal of Psychiatry 150: 
782–786

Depressio (online). Käypä hoito -suositus. Suo-
malaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Su-
omen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työr-
yhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim, 2010 Finns på webben: www.
kaypahoito.fi

Eerola K. (2000). Synnytyksen jälkeinen psykoosi. 
Duodecim 116: 1499–1505

Gibson J, McKenzie-McHarg K, Shakespeare J, Pri-
ce J, Gray R. (2009). A systematic review of 
studies validating the Edinburgh Postnatal 
Depression Scale in antepartum and post-
partum women. Acta Psychiatrica Scandina-
vica 119:350–364

Lapset puheeksi menetelmä. Material på svens-
ka: www.thl.fi/kasvunkumppanit > Työn tu-
eksi > Menetelmät > Toimiva lapsi & perhe > 
Menetelmät > Lapset puheeksi -keskustelu

Luoma I & Tammentie T. (2002). Äidin masennus 
ja lapsen psyykkinen kehitys. Suomen Lääkä-
rilehti 41, 4093–4096

O’Hara MW & Swain AM. (1996). Rates and risk of 
postpartum depression – a meta-analysis. 
International  Review of  Psychiatry 8:37–54

Perheentupa A. (2003). Synnytyksen jälkeinen 
masennus – onko vika hormoneissa? Suo-
men Lääkärilehti 4, 387–391
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11.3 Kamratrelationer och mobbning
Christina Salmivalli, Laura Repo

MOTIVERING
Kamratrelationer är viktiga för alla barn och unga och blir allt viktigare med ål-
dern. Relationerna till jämnåriga är i första hand en källa till glädje och stöd, men 
kan också leda till problem som har en skadlig inverkan på barnets utveckling. 
Mobbning och problem i kamratrelationerna kan börja redan före skolåldern, 
speciellt om barnet är i dagvård utanför hemmet. Det kan vara svårt att upptäcka 
om ett barn blir mobbat. Det är också viktigt att skilja mellan mobbning och an-
dra typer av bråk och konflikter. Det är inte sagt att barn, och speciellt inte ung-
domar, självmant berättar om sina problem, om man inte aktivt frågar dem. Där-
för är det viktigt att i samband med hälsoundersökningarna ta upp också denna 
typ av problem. 

Vanligt gnabb mellan två jämbördiga kamrater är inte mobbning. Mobb-
ning innebär att ett och samma barn gång på gång blir föremål för systematiska, 
negativa handlingar vars avsikt är att få offret att må dåligt. Hur barnet subjek-
tivt upplever dessa situationer är mycket individuellt. En del barn kan bli mycket 
skrämda redan efter en enda sådan handling. På finska används ordet "kiusata" 
för många typer av handlingar: reta, irritera, plåga, mobba. Det är därför viktigt 
att man också beaktar barnets utvecklingsnivå och språkliga förmåga. Barnet kan 
t.ex. karakterisera en synbart harmlös situation som mobbning och därför är det 
viktigt att de vuxna har en klar uppfattning om vad som är kännetecknande för 
mobbning. Men å andra sidan kan barnet sakna begrepp och ord för att beskri-
va verkliga mobbningssituationer, som t.ex. hot, manipulering eller utfrysning. 

Att bli utsatt för mobbning är det största problem ett barn kan råka ut för 
i sina kamratrelationer i skolåldern. Barn som blir mobbade mår dåligt och har 
endast begränsade möjligheter till positiv interaktion med andra barn. Följden är 
att de går miste om många upplevelser av positiv samvaro, vilket med tiden har 
en skadlig effekt på deras självkänsla och självbild och hindrar dem från att ut-
veckla sina sociala färdigheter. Så småningom utvecklar de en negativ bild av sig 
själva och de andra barnen, vilket kan leda till isolering från den övriga gruppen. 
Mobbningens negativa följder – nedstämdhet, social ångest och bristande tillit 
till andra människor – kan kvarstå ända upp i vuxen ålder. Det är viktigt att in-
gripa också mot de barn som mobbar, så att de lär sig att mobbning inte är till-
låtet och att mobbning inte är något bra sätt att uppnå sådant som är viktigt för 
dem själva. Mobbningen inverkar negativt på mobbaren och den mobbade. Men 
också de övriga barnen i gruppen blir lidande av den otrygga stämningen i grup-
pen. Om ingenting görs för att få slut på mobbningen, riskerar man att barnens 
psykiska och fysiska välbefinnande tar skada.
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TIDPUNKT
Kamratrelationer och mobbning bör tas upp i samband med de återkommande 
hälsoundersökningarna, så att barnet eller den unga får tillfälle att klä sina svåra 
upplevelser i ord och har möjlighet att få hjälp. Det är speciellt viktigt att ta upp 
frågan, om det visar sig att barnet är ovilligt att gå till dagis eller ofta är borta från 
skolan, eller om man från skolans sida misstänker att barnet blir mobbat, eller om 
barnet verkar deprimerat. Det är också viktigt att notera eventuella fysiska sym-
tom, som t.ex. magont, huvudvärk, sömnproblem, ilska och gråtighet eller föränd-
ringar i barnets beteende. Också i de fall där det inte finns någon misstanke om 
mobbning är det bra att ta upp frågan med alla barn och ungdomar, t.ex. genom att 
fråga om de själva har märkt att det skulle förekomma mobbning och hur de bru-
kar bete sig i sådana situationer. På det sättet kan man påminna barnen om att var-
je barn i gruppen har ett ansvar och att var och en genom sitt eget beteende kan fö-
rebygga mobbning och bidra till att alla kan känna sig trygga. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Kartläggningen av kamratrelationer och eventuell mobbning sker i form av ett öp-
pet samtal. Samtalet bör föras i en lugn och förtroendeingivande miljö, eftersom 
barnet/ungdomen kan uppleva ämnet som mycket känsligt. Ansvaret för att före-
bygga och ingripa mot mobbning ligger alltid hos barnets omgivande nätverk – 
hemmet, dagvården, rådgivningen, skolan och andra vuxna som arbetar med tjäns-
ter för barnfamiljer.

HUR MAN SAMTALAR OM KAMRATRELATIONER OCH MOBBNING
När man samtalar med barn och ungdomar om kamratrelationer och mobbning 
kan man ställa bl.a. följande frågor:

 • Har du några goda vänner?
 • Vilka är de?
 • Är det roligt att gå till dagis?
 • Har du blivit mobbad?
 • På vilket sätt har du blivit mobbad?
 • Hur ofta har det här hänt?
 • Har du själv mobbat andra?
 • Är det någon i er grupp som aldrig har någon kompis?
 • Har du märkt att det skulle förekomma mobbning? Hurdan mobbning?
 • Vilka är det som mobbningen riktar sig mot?
 • Vilka är det som mobbar?
 • Vad skulle du själv kunna göra i en sådan situation? Vad lönar det sig inte att 

göra?
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 • Har du varit ledsen över något som har hänt i dagis/hos dagmamman? 
 • Hur tycker du att dina klasskamrater förhåller sig till dig/hur kommer du 

överens med dina klasskamrater?

TOLKNING OCH VIDARE ÅTGÄRDER
Det sätt på vilket andra jämnåriga förhåller sig till ett barn visar vilken ställning 
barnet har i kamratgruppen. En lyckad anknytning till gruppen är en indikator 
för social anpassning och samtidigt också en faktor som främjar social anpassning. 
Om gruppen förhåller sig starkt negativt till barnet, kan det bero på problem som 
har att göra med barnets beteende (t.ex. aggressivitet, aspergerliknande symtom 
eller annat "udda" socialt beteende), eller också kan gruppens interna dynamik ha 
gett upphov till en negativ gruppattityd som svårligen låter sig förklaras utgående 
från barnets eget beteende. Alla kan inte vara lika populära, men att åtnjuta åtmins-
tone måttlig kamratpopularitet främjar barnets välbefinnande och positiva utveck-
ling, medan negativt bemötande innebär en utvecklingsrisk.

Ett annat tecken på social anpassning, vid sidan av en lyckad anknytning till 
kamratgruppen, är ömsesidiga vänskapsrelationer. Dessa två företeelser – ställ-
ningen i kamratgruppen och ömsesidiga vänskapsrelationer – är delvis överlap-
pande, men inte helt. Också impopulära barn kan ha en eller flera goda vänner, 
medan populära barn inte alltid har några ömsesidiga vänskapsrelationer. Avsak-
nad av vänskapsrelationer är inte en lika stor utvecklingsrisk som impopularitet 
på gruppnivå. Att barnet inte har någon "bästis" är därför inte något man nödvän-
digtvis behöver oroa sig över. Ömsesidiga vänskapsförhållanden är mera av en ut-
vecklingsmässig fördel (en extra bonus) än en nödvändig förutsättning för en po-
sitiv utveckling. Till fördelarna med vänskapsrelationer hör känslan av trygghet 
och närhet och det stöd det innebär att ha någon att anförtro sig åt. Vänner er-
bjuder emotionellt stöd i svåra situationer och vänskapsförhållandet skyddar bl.a. 
mot känslor av ensamhet och risken för mobbning. Den i socialt avseende tydli-
gaste riskgruppen för mobbning är barn och unga som inte har några vänner och 
som möts av negativa attityder i gruppen (t.ex. skolklassen). Dessa barn och ung-
domar har betydligt större risk än andra att bli föremål för systematisk mobbning.

När man överväger om en situation kräver åtgärder, är det viktigt att minnas 
att det inte spelar någon roll vilken form mobbningen har (fysisk/verbal/indirekt) 
eller om det förekommer synliga spår (blåmärken eller liknande) eller inte. Man är 
alltid skyldig att vidta åtgärder i form av utredningssamtal, om mobbningen har 
varit återkommande och/eller ser ut att orsaka barnet ständigt obehag.  

I frågor som gäller mobbning och kamratrelationer är rådgivningens viktigaste 
uppgift att stödja vårdnadshavarna. Föräldrarna behöver information och råd för 
att kunna ta tag i problemen och stödja sitt barn på rätt sätt. Vid rådgivningen bör 
man sätta fokus på barnens kamratrelationer och ge föräldrarna stöd i att hjälpa si-
na barn att bygga upp goda vänskapsrelationer. Också föräldrar till barn som mob-
bar andra barn behöver stöd och förståelse. Ett barn som mobbar andra har lärt 

Van
he

ntu
nu

t



142

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

sig använda aggressiva och negativa metoder för att uppnå sina mål och tillämpar 
sin inlärda handlingsmodell inom kamratgruppen. Ett barn som beter sig på detta 
sätt behöver gränser. Aggressivt beteende får aldrig tillåtas leda till ett tillfredsstäl-
lande resultat för barnet. Det är viktigt att stödja familjen att lära barnet nya bete-
endevanor och sätta upp gränser för barnets beteende. Föräldrarna kan ges vägled-
ning i att se över sina egna attityder. Det är viktigt att de vuxna inte oavsiktligt för 
vidare sådana attityder som kan underblåsa mobbning, t.ex. att det hör till att poj-
kar slåss, att flickor bara kan leka två och två, eller att bara vissa sätt att visa käns-
lor är tillåtna.

Individuella åldersspecifika bedömningar kan utföras i samarbete mellan råd-
givningen och dagvården. Vid dessa bedömningar är det viktigt att också kartläg-
ga barnens kamratrelationer och eventuella problem i kamratrelationerna. På det 
här sättet får rådgivningen värdefull information om barnets beteende och soci-
ala status i kamratgruppen, så att man kan bedöma situationen och tillsammans 
med föräldrarna diskutera vilken typ av stöd barnet behöver i sina kamratrela-
tioner. Om man på rådgivningen får höra om en mobbningssituation som krä-
ver åtgärder, t.ex. på barnets dagis, är det bra om man med föräldrarnas tillstånd 
kan kontakta barnets dagvårdare och be att dagvården dokumenterar incidenter-
na och följer upp att åtgärderna har effekt. På så sätt kan man bedöma hur situa-
tionen har utvecklats och få information om vilken typ av åtgärder som har vidta-
gits. Om mobbningen fortsätter också i skolan, är det bra att informationen om de 
tidigare åtgärderna finns införd i rådgivningens dokumentation och går vidare till 
skolhälsovården. 

KiVa Skola är ett handlingsprogram för förebyggande och minskning av mobb-
ning. År 2010 hade programmet tagits i bruk i 75 procent av landets grundskolor. 
Programmet går ut på att alla fall av systematisk mobbning ska hänvisas till sko-
lans KiVa-team, som kallar den mobbade och alla som deltagit i mobbningen till 
individ- eller smågruppssamtal. Klassläraren eller klassföreståndaren ber dessut-
om några av den mobbade elevens klasskamrater att stödja den mobbade. Till ut-
redningssamtalen hör alltid ett systematiskt uppföljningsmöte med den mobbade 
och de elever som deltagit i mobbningen, så att man kan konstatera att mobbning-
en har upphört. Hela processen finns beskriven i handboken Nyckeln till en KiVa 
Skola.

Föräldrarna och andra vuxna (hälsovårdaren, läraren, kuratorn) kan stödja 
barnets kamratrelationer, bl.a. genom att tillsammans med barnet diskutera hur 
man knyter an till kamratgruppen, hur man lär känna nya kamrater, eller vad man 
bör göra om man upplever att man är utsatt för mobbning. Hos barn i alla åldrar 
bör man betona vikten av att berätta om saken för en vuxen. Med barnet kan man 
också diskutera olika sätt att reagera i en mobbningssituation, t.ex. vikten av asser-
tivitet – att kunna hävda sig i kamratgruppen. Till KiVa Skola-programmet hör en 
föräldraguide där de här frågorna behandlas mer utförligt.
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DOKUMENTATION
Efter samtalet med barnet/den unga antecknas eventuella problem (t.ex. att barnet 
upplever att det ständigt är ensamt eller utsätts för mobbning). Om det finns skäl 
att vidta fortsatta åtgärder (t.ex. en närmare utredning av mobbningen), antecknas 
vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska vara genomförda, vem som ska se till att 
de genomförs och hur saken ska följas upp.

MER INFORMATION
Närmare information om KiVa Skola-programmet finns på webbplatsen 
www.kivakoulu.fi.
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Rådgivningen och skolhälsovården har en central roll när det gäller att tidigt 
identifiera och ingripa mot familjevåld och våld i nära relationer, något som 

dock kan försvåras på grund av frågornas känsliga natur, bristande sakkunskap, av-
saknad av enhetliga regler eller brist på mod att ingripa. Ramen för verksamheten 
ges av statsrådets förordning 380/2009 och barnskyddslagen, där vikten av multi-
professionellt samarbete understryks.

12.1 Våld i nära relationer – identifiering och 
tidigt ingripande

Sirkka Perttu

MOTIVERING
Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem i Finland. Bå-
de finländsk och internationell forskning visar att nyförlösta och gravida kvin-
nor utgör en riskgrupp för våld i nära relationer. Enligt en undersökning utförd 
av Rättspolitiska forskningsinstitutet hade 20 procent av alla kvinnor i åldern 18–
74 år någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld eller hot från sin make eller 
sambo. De relationer där mannens våldsamma beteende hade pågått länge känne-
tecknades av att mannen ofta hade en historia av våldsamt beteende också från ti-
den före relationen och hade betett sig våldsamt även under graviditeten (40 % av 
fallen) och barnets första levnadsår (27 % av fallen). I parrelationer där våldet ha-
de pågått en kortare tid hade mannen utövat våld under graviditeten i 10–18 % av 
fallen och under barnets första levnadsår i 3–8 % av fallen. 

Vid intervjuundersökningar utförda vid mödra- och barnrådgivningarna un-
der åren 2000 och 2002 uppgav 11 procent av kvinnorna att de hade utsatts för våld 
vid något tillfälle under graviditeten och 11 procent att de hade utsatts för våld un-
der barnets första levnadsår. Våld i nära relationer utgör ett hot mot barnets till-
växt och utveckling. Därför hör det också till rådgivningens uppgifter att fråga om 
relations- och närståendevåld och att ta upp problemet till behandling. Frågorna 
om relationsvåld är avsedda att ställas till alla kvinnor under graviditeten och ef-
ter förlossningen

Familjevåld och våld i nära relationer
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TIDPUNKT
Rutinkartläggningen av relationsvåld görs med hjälp av ett formulär som gås ige-
nom under graviditeten senast före utgången av den andra trimestern och under 
spädbarnstiden innan barnet har fyllt 6 månader. 

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Formuläret för rutinkartläggning av relationsvåld kan laddas ner på adressen 
http://kasvunkumppanit.thl.fi > työn tueksi > lomakkeet. Formuläret ingår också 
som bilaga 11 till denna handbok. Om man upptäcker synliga tecken på misshandel, 
kan man dokumentera dem med hjälp av en kroppskarta. Läkaren bör ha instruk-
tioner om hur man fotograferar och dokumenterar kroppsskador och hur den med-
icinska undersökningen ska utföras. Det finns också ett formulär för att bedöma om 
kvinnans liv är i fara och ett formulär med vars hjälp man kan upprätta en säkerhets-
plan. Formulären ingår som bilagor till social- och hälsovårdsministeriets rapport 
Våld mot kvinnor i parrelationer och sållning därav vid rådgivningsbyrån för möd-
ra- och barnavård (Perttu 2004, på finska med sammandrag på svenska).

Det är viktigt att komma ihåg att redan det att man ställer frågor om våld ut-
gör en form av intervention. Användningen av dessa formulär förutsätter därför 
att personalen har fått tillräckligt med utbildning i hur formulären ska användas. 
Användningen av ett formulär om våldsutsatthet innebär alltid en interaktiv situa-
tion, trots att frågorna ofta ges i skriftlig form. Man får inte lämna klienten ensam 
att fylla i formuläret.

För att ingripa mot våld förutsätts multiprofessionellt samarbete och en lo-
kal överenskommelse mellan de olika aktörerna om en gemensam samarbetsmo-
dell och vårdkedja. På rådgivningen måste man veta vart man ska hänvisa klien-
ter som behöver hjälp. Hälsovårdarna bör också få yrkesinriktad fortbildning i hur 
man hanterar relationsvåld, barnmisshandel och försummelse och hur man stöd-
jer offret och familjen. Hälsovårdarna bör också ha möjlighet till konsultation och 
andra former av stöd, som t.ex. arbetshandledning.

GENOMFÖRANDET AV INTERVJUN
Formuläret för rutinkartläggning av relationsvåld gås igenom muntligt tillsam-
mans med klienten. Hälsovårdaren bör ställa frågorna i den form de har i formu-
läret, men får gärna förtydliga med hjälp av exempel som beskriver olika former av 
våld. Av säkerhetsskäl är det viktigt att ifyllandet av formuläret sker i enrum.

Om klienten uppvisar synliga tecken på misshandel, t.ex. rodnader, skråmor 
och sår, bör de dokumenteras av hälsovårdaren. Hälsovårdaren kan använda sig av 
en kroppskarta för att underlätta dokumenteringen, speciellt om klienten inte re-
lativt snabbt kan bli undersökt av en läkare. Klienten bör hänvisas till läkarmot-
tagning för närmare undersökning, fotografering och dokumentering av skador-
na och för en bedömning av säkerhetssituationen. Om det finns skäl att misstänka 
sexuellt våld, bör klienten alltid hänvisas till läkarmottagning för undersökning. 
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TOLKNING OCH SLUTSATSER
Om klienten säger att hon utsätts för våld i sin parrelation, bör hälsovårdaren vid-
ta åtgärder enligt de instruktioner som gäller på den egna verksamhetsenheten. Det 
är viktigt att lyssna på klientens berättelse utan skuldbelägganden eller beskärman-
den över det inträffade. Våldet får aldrig accepteras, och hälsovårdaren är skyldig 
att vidta nödvändiga åtgärder. Om familjen har minderåriga barn, är det viktigt att 
hälsovårdaren informerar klienten om barnskyddet, berättar om barnskyddets syf-
te och verksamhetsprinciper och om möjligheterna att få stöd från barnskyddet. 
Om klienten samtycker, kan hälsovårdaren hänvisa klienten till en enhet för fort-
satt vård genom att ringa upp enheten tillsammans med klienten. Hälsovårdaren 
kan också informera klienten om att det finns behandlingsställen för män som ut-
övar våld, men klienten får inte åläggas att ansvara för att mannen hänvisas dit. Kli-
enten bör ges information om våld och vilka risker våldet innebär för henne själv 
och för barnen. Hon bör också informeras om strafflagens bestämmelser och hur 
man gör en brottsanmälan samt om systemet med besöksförbud och hur man an-
söker om besöksförbud. 

DOKUMENTATION
I moderns patientjournal görs en anteckning om att frågeformuläret har gåtts ige-
nom. Dessutom antecknas behövliga uppgifter om eventuellt relationsvåld och vil-
ka åtgärder man har kommit överens om. 

MER INFORMATION
Formuläret för rutinkartläggning av relationsvåld har tagits fram vid Stakes 2000–
2002 inom ramen för ett forskningsprojekt för förebyggande av våld mot kvinnor. 
I samband med vidareutvecklingen av formuläret kommer man att beakta bl.a. be-
stämmelserna i Statsrådets förordning om rådgivningsarbetet (338/2011). 

Karhuvaara, M, Kaitue, S, Ruuhilahti, S (2013). Lä-
hisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen 
puuttuminen lastenvalvojan työssä. Opas 
30. Helsingfors: Institutet för hälsa och väl-
färd 

Piispa M, Heiskanen M, Kääriäinen J ja Siren R. 
(2006). Naisiin kohdistunut väkivalta 2005. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkai-
suja 225. Helsinki

Perttu S. (2004). Naisiin kohdistuva parisuhde-
väkivalta ja sen seulonta äitiys- ja lasten-
neuvolassa. Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvityksiä 2004:6. Helsinki. Finns på web-
ben: http://www.stm.fi/c/document_li-
brary/get_file?folderId=28707&name=DL
FE-3609.pdf

Siukola, Reetta (2014). Miten puutun lähisuhde-
väkivaltaan? – Esimerkkinä päihde- ja miel-
enterveystyö. Opas 35. Helsingfors: Institu-
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ga och agera. Rekommendationer om före-
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12.2 Misshandel och försummelse – identifiering 
och tidigt ingripande

Eija Paavilainen, Jukka Mäkelä

MOTIVERING
Förebyggande, identifiering och tidigt ingripande vid misshandel och försummelse 
är en fråga för både barnskyddet och hälso- och sjukvården. Med misshandel och 
försummelse avses både familjevåld – fysisk misshandel, psykisk misshandel eller 
sexuellt utnyttjande – som riktar sig mot ett barn eller en ung person och olika for-
mer av försummelse – emotionell, fysisk, kognitiv eller social – som innebär under-
låtelse att tillgodose barnets utvecklingsbehov. Misshandel och försummelse om-
fattar också sådana fall där ett barn eller en ung person tvingas bevittna familjevåld 
som riktar sig mot andra medlemmar i familjen. Både mödrar och fäder kan för-
summa sina barn eller bete sig våldsamt mot barnen eller mot varandra. Interna-
tionellt uppskattar man att 4–16 procent av alla barn utsätts för fysisk misshandel, 
och att ett av tio barn utsätts för försummelse eller psykisk misshandel. Den offi-
ciella statistiken omfattar uppskattningsvis en tiondel av samtliga fall av misshan-
del och försummelse. 

I Finland har det under de senaste 20 åren skett en minskning av förekomsten 
av lindrigt familjevåld riktat mot barn, medan förekomsten av grovt våld däremot 
varit mer eller mindre oförändrad. En förvånansvärt stor andel av kvinnorna, 23 
procent, och 36 procent av männen godkänner fortfarande användning av våld 
som disciplineringsmetod, vilket ökar risken för andra former av våld i familjen. 
Den vanligaste formen av försummelse är otillräcklig emotionell omsorg, för vil-
ket depression hos någondera föräldern utgör en predisponerande faktor. Alla for-
mer av familjevåld inverkar skadligt på barns och ungdomars välbefinnande och på 
deras möjligheter att klara sig. Enligt internationella bedömningar är försummelse 
rentav ännu skadligare för utvecklingen än fysisk misshandel.

Principerna och metoderna för multiprofessionellt samarbete kring identifie-
ring och tidigt ingripande vid misshandel och försummelse presenteras i en vård-
arbetsrekommendation (Paavilainen & Flinck 2008) och en bok om samma ämne 
(en ny upplaga är under arbete). De råd och anvisningar som ges i dessa skrifter bör 
anpassas efter situationen och efter familjens och barnets behov. Identifiering och 
ingripande vid misshandel och försummelse bildar en helhet, där misstanken om 
att ett barn far illa och identifieringen av det utgör förutsättningar för ett ingripan-
de. Att fatta misstanke om att ett barn far illa och att identifiera det innebär sam-
tidigt en förutsättning för att ingripa i saken. Var och en som i sitt yrke kommer i 
kontakt med barn är skyldig att reagera på tecken på misshandel och försummelse.
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TIDPUNKT
Frågan om misshandel och försummelse och de risker det medför bör tas upp re-
dan på mödrarådgivningen. Under spädbarnstiden bör saken tas upp på nytt på 
barnrådgivningen. På barnrådgivningen bör man vara uppmärksam på tecken som 
tyder på misshandel eller försummelse – t.ex. bristande emotionell kontakt mellan 
föräldern och barnet eller tecken som tyder på fysisk misshandel – och våga föra sa-
ken på tal. Inom skolhälsovården kan man också ta upp frågan med den unga själv. 

GENOMFÖRANDE AV INTERVJUN
Frågan om familjevåld kan komma upp i samband med ett samtal om familjesitu-
ationen i allmänhet. Frågor om föräldrarnas parrelation, familjens fostrings- och 
disciplineringsmetoder samt barnets utvecklingsstadier bör tas upp med alla för-
äldrar i samband med de återkommande hälsoundersökningarna. Vid samtalen 
bör man utgå ifrån konkreta exempel och erfarenheter. Det är också viktigt att ut-
öva attitydfostran i syfte att förhindra användning av våld som disciplineringsme-
tod. 

Inom skolhälsovården är hälsoundersökningarna ett lämpligt tillfälle att ta upp 
dessa frågor med barnet eller den unga. En allmän diskussion om ämnet kan fung-
era som en inkörsport till ett samtal om misshandel och försummelse eller famil-
jevåld. Vid de omfattande hälsoundersökningarna (där också föräldrarna är med) 
har man tillfälle att systematiskt gå igenom frågor som gäller familjens vardagsliv 
och uppfostringsmetoder och vid behov också frågor om familjevåld. Det är vik-
tigt att man går igenom de här frågorna systematiskt med alla familjer, så att ing-
en behöver känna sig anklagad eller utpekad. Det är också viktigt att man påpekar 
för familjerna att det här är sådana frågor som man går igenom med alla familjer.

Bl.a. följande frågor kan i tillämpliga delar tas upp inom rådgivningen och skol-
hälsovården, antingen med föräldrarna eller med barnen och ungdomarna själva:

 • Ta reda på om föräldrarna vet vilka utvecklingsstadier barn normalt går ige-
nom och om de vet vilken typ av beteenden som är kännetecknande för dessa 
stadier, t.ex. trotsåldern.

 • Det också bra att upplysa föräldrarna om att det är ”normalt” för barn att grå-
ta, och att t.ex. en baby som är 1 månad gammal gråter ungefär 1–5 timmar 
per dag.

 • Hur känns det att sköta barnet?
 • Hurdan är barnets personlighet (temperament)?
 • Är det lätt att få kontakt med barnet?
 • Kan du få hjälp, om du är utmattad och inte vet vad du ska ta dig till?
 • Vem kan du be om hjälp?
 • Har ni tid för er själva? Har ni möjlighet att ta hand om er själva och er parre-

lation? 
 • Vad gör ni när barnets beteende går er på nerverna?
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 • Vad gör ni när barnet gråter?
 • Har ni problem med barnets mat- och sovvanor? 
 • Är barnen i dagvård?
 • Hurdant är ert eget förhållande?
 • Hur klarar ni vardagen?
 • Vart kan ni vända er när ni behöver hjälp?
 • Vilka uppfostringsmetoder använde din mamma eller pappa när du var barn? 
 • Minns du hur det var att vara barn? Har du goda eller dåliga minnen från din 

egen barndom?
 • Hurdana disciplineringsmetoder använde dina föräldrar? Hurdana metoder 

tänker du själv använda med ditt barn?
 • Vad använder du för disciplineringsmetoder?
 • Samtala med föräldrarna eller unga om attityder till disciplinering och olika 

disciplineringsmetoder.
 • Utsätts barnet för misshandel eller försummelse på grund av disciplinering? 

Eller på grund av att föräldern tappar kontrollen över situationen? 
 • Blir du irriterad på barnet? (Den här frågan leder ofta till en utförlig diskus-

sion.)
 • Fråga föräldrarna om deras attityder till disciplinering. Anser de att man får 

använda sig av fysisk tuktan (”aga”)? 
 • Fråga vid behov rakt ut om misshandel och försummelse, i tillräckligt konkre-

ta ordalag.
Det lönar sig att be föräldrarna beskriva sitt eget beteende t.ex. i situationer där 

barnens beteende är särskilt svårt att hantera. För att undvika situationer där för-
äldrarna blir överbelastade bör man se till att de vet vart de kan vända sig för att 
få hjälp och att de har kontaktuppgifter till olika hjälpinstanser. Inom rådgivning-
en och skolhälsovården bör man vara medveten om riskfaktorerna för misshandel 
och försummelse och kunna upptäcka tecken och symtom på att barn far illa. Bar-
nets och familjens situation bör alltid bedömas som en helhet, vid behov i samar-
bete med ett multiprofessionellt team. Det lönar sig att fråga föräldrarna rakt ut 
om saken, senast i det skede då man börjat misstänka misshandel eller försummel-
se. Riskfaktorerna och olika tecken och symtom på att barn far illa finns beskrivna 
i vårdarbetsrekommendationen.

DOKUMENTATION
Samtalets resultat och en beskrivning av barnets och familjens situation bör an-
tecknas i barnets patientjournal på ett sätt som tydliggör barnets och familjens si-
tuation. Det är viktigt att komma överens om en praxis för dokumentationen, så 
att den sker på ett enhetligt sätt och med iakttagande av sekretessbestämmelserna. 
Var och en som arbetar inom rådgivningen eller skolhälsovården och som miss-
tänker eller observerar att ett barn eller en ungdom är utsatt för våld är skyldig att 
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bringa saken till barnskyddsmyndigheternas kännedom på det sätt som man till-
sammans har kommit överens om.

TOLKNING OCH SLUTSATSER 
Förebyggande av misshandel och försummelse
Det är möjligt att förebygga att ett barn far illa genom att se till att föräldrarna får 
hjälp och stöd när de upplever att de behöver det. Det är bra att göra det till en va-
na att fråga föräldrarna rakt ut hur de orkar och om de upplever att de behöver 
hjälp. Eftersom den finländska uppfostringskulturen i alltför hög grad idealiserar 
förmågan att klara sig själv, är det bra att berätta för föräldrarna att det är naturligt 
och vanligt både att be om och ta emot hjälp när barnen är små eller när det av nå-
gon annan orsak är tungt att ta hand om barnen. Behovet av stöd är speciellt stort 
om en förälder är deprimerad, något som i sig kan vara ett symtom på en upplevd 
brist på stöd. Inom det våldsförebyggande arbetet är det viktigt att öppet diskutera 
den konflikt som många föräldrar upplever i förhållande till våld som discipline-
ringsmetod. Många har själva utsatts för fysisk tuktan och därför kan de ha svårt att 
komma på andra effektiva sätt att hantera de mest svårhanterliga situationerna. In-
om ramen för rådgivningsarbetet kan man minska risken för barnmisshandel ge-
nom att lära ut principerna för en fast fostran utan inslag av våld.

Multiprofessionellt samarbete vid misshandel och försummelse
Identifiering och ingripande vid misshandel och försummelse förutsätter multi-
professionellt samarbete över yrkes- och sektorsgränserna. Hälso- och sjukvården 
har en central roll i detta arbete eftersom barnen och familjerna besöker rådgiv-
ningen och skolhälsovården, och eftersom det är hälso- och sjukvården som måste 
ta hand om de skador som misshandel och försummelse resulterar i. Det är viktigt 
att göra en bedömning av de berörda personernas säkerhet och att sörja för deras 
säkerhet både i besökssituationen och efter mottagningsbesöket. 

Varje anställds aktiva insats är viktig för förebyggandet och identifieringen av 
våld och tidigt ingripande i våldssituationer. Ett välfungerande multiprofessionellt 
samarbete är av central betydelse. För att säkra ett välfungerande samarbete bör 
varje organisation som arbetar med barn och familjer, liksom också varje kom-
mun, ha en handlingsmodell som beskriver de olika yrkesgruppernas (t.ex. hälso-
vårdarnas och läkarnas) uppgifter och vad man kommit överens om när det gäller 
samarbetet med t.ex. socialarbetarna. Man bör också komma överens om vart råd-
givningen eller skolhälsovården ska hänvisa familjer som behöver hjälp. Ansvarsin-
stanserna bör överenskommas lokalt.

Personalen bör informera det multiprofessionella teamet om sina observatio-
ner enligt behov och överenskommen praxis. Det är viktigt att observera barnets 
och föräldrarnas beteende och hur de relaterar till varandra, och t.ex. om den icke-
verbala kommunikationen är kongruent med den verbala. Det är också viktigt att 
samla in information genom att ställa frågor till familjerna, lyssna på familjerna, 
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identifiera familjernas riskfaktorer, samt att ordna med fortsatt vård och behand-
ling. I samband med systematiseringen av verksamheten kan det vara bra att an-
vända sig av flödesdiagram och checklistor baserade på den handlingsmodell som 
man har utvecklat. Införande av en handlingsmodell baserad på multiprofessio-
nellt samarbete förutsätter även gemensam utbildning.
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13

Syftet med de hälsofrämjande och förebyggande hälsovårdstjänsterna är att fö-
rebygga hälsoförsämringar genom att stötta och vägleda barn och ungdomar 

samt barnfamiljer i att ta ansvar för sin hälsa och iaktta hälsosamma levnadsvanor. 
Inom barnrådgivningen och skolhälsovården har man möjlighet att påverka hela 
familjens hälsovanor. Därför är samtal om familjens mat- och motionsvanor och 
bruk av alkohol och andra droger en viktig del av mottagningsbesöken. Uppgifter-
na om föräldrarnas matvanor, rökning, alkohol- och drogbruk och motionsvanor 
är av betydelse för hur barnets hälsovanor utformas. En hög konsumtion av alko-
hol eller andra droger hos föräldrarna medför betydande konsekvenser för bar-
nets välbefinnande och levnadsmiljö. Uppgifterna om föräldrarnas levnadsvanor 
är nödvändiga också som underlag för det familjecentrerade rådgivnings- och häl-
sovårdsarbetet som utförs på barnrådgivningen och inom skolhälsovården.

Uppgifterna om familjens hälsovanor antecknas i barnets patientjournal en-
dast till den del som de har betydelse för barnets hälsa och välbefinnande. Upp-
gifter om andra än barnet självt samt uppgifter av känslig natur kan antecknas i 
barnets patientjournal, om de är betydelsefulla och nödvändiga för vården och 
omsorgen om barnet. Uppgiftskällan bör antecknas. 

13.1 Matvanor
Katja Wikström, Marja-Leena Ovaskainen, Suvi Virtanen

MOTIVERING
Bedömningen av familjens och barnets matvanor och den därpå baserade vägled-
ningen syftar till att stödja hälsosamma levnadsvanor, främja hälsa och förebygga 
sjukdom. Barn behöver en mångsidig kost och regelbundna matvanor. I samband 
med hälsoundersökningarna för barn och ungdomar är det viktigt att understry-
ka vikten av goda kostvanor – mångsidig och daglig konsumtion av grönsaker, full-
kornsprodukter, frukt och bär, sparsam användning av salt och socker samt priori-
tering av mjuka fetter. Eftersom matvanorna grundläggs redan i barndomen, är det 
bra att barnen lär sig äta mångsidigt och omväxlande.
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TIDPUNKT
Familjens och barnets matvanor hör till de ämnen som tas upp vid de återkom-
mande hälsoundersökningarna på barnrådgivningen och i skolhälsovården. Sär-
skild uppmärksamhet bör fästas vid sådana frågor som är relevanta och aktuella i 
respektive ålder.

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Grunderna för bedömning av barns och ungdomars matvanor beskrivs i handbo-
ken Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer och i näringsrekommendationen 
Barn, familj och mat, samt i de finländska näringsrekommendationerna och i stats-
rådets principbeslut om utvecklingslinjer för motion och kost som främjar hälsa. 
Närmare rekommendationer för användning av D-vitaminpreparat finns på Sta-
tens näringsdelegations webbplats, under Särskilda anvisningar och restriktioner. 
Dessutom har Finska Läkarföreningen Duodecim upprättat en nationell rekom-
mendation om god medicinsk praxis för identifiering och behandling av ätstör-
ningar hos barn och ungdomar. Det finns även olika hjälpmedel som har tagits 
fram för att underlätta bedömningen av familjers matvanor och vägledningen i 
frågor som gäller kosten, bl.a. metoden Smarta familjen (bilaga 12), hälsoguiden 
Mahtavat muksut och samtalsredskapet Painokas.

BEDÖMNINGENS GENOMFÖRANDE 
De centrala frågorna vid bedömningen av spädbarns (< 1 år) matvanor är

 • hur mycket modersmjölk barnet får för tillfället
 • stödjande av helamning fram till sex månaders ålder
 • användningen av D-vitaminpreparat.

Därtill tar man efter behov upp olika frågor om spädbarnets matning och matva-
nor allt efter barnets ålder och individuella utvecklingsstadium, t.ex. 

 • fortsatt delamning
 • eventuell användning av modersmjölksersättning och när det är lämpligt att 

börja
 • vatten som törstsläckare
 • när man kan ge barnet saft
 • när och hur man kan börja ge barnet potatis och andra grönsaker och rotfrukter
 • när och hur man kan börja ge barnet bär och frukter
 • när och hur man kan börja ge barnet gröt, välling och bröd
 • när och hur man kan börja ge barnet kött, fisk, kyckling och ägg
 • användning av smörgås- och matlagningsfetter, och frågor om fettkvalitet och 

fetthalt
 • när man kan börja ge vanlig komjölk, samt frågor om mjölkens fetthalt 
 • användning av fluorpreparat samt andra vitamin- och spårämnespreparat. 
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Centrala frågor vid bedömningen av matvanorna hos barn i lekåldern (1–6 år) är:
 • användning av D-vitaminpreparat
 • eventuella special- eller exklusionsdieter (uteslutning av vissa livsmedel) på 

grund av allergi eller sjukdom, samt frågan om när och hur man kan avsluta 
en exklusionsdiet

 • betydelsen av gemensamma familjemåltider
 • smörgås- och matlagningsfetter (frågor om konsumtion, fettets kvalitet och 

fetthalten)
 • mjölk/surmjölk (frågor om konsumtion och fetthalt)
 • användning av frukt och grönsaker
 • användning av sötsaker, söta bakverk och puddingar, sockrad saft och läske-

drycker
 • användning av livsmedel som innehåller rikligt med salt (t.ex. popcorn, salta 

nötter, potatischips) 
 • vad brukar man ge barnet som törstsläckare?

Centrala frågor vid bedömningen av matvanorna hos barn i skolåldern (7–15 år) är:
 • användning av D-vitaminpreparat
 • gemensamma familjemåltider
 • deltagande i skolmåltider
 • smörgåsfett (frågor om konsumtion, fettets kvalitet och fetthalten) 
 • mjölk/surmjölk (frågor om konsumtion och fetthalt)
 • användning av frukt och grönsaker
 • användning av sötsaker, söta bakverk och puddingar, sockrad saft och läske-

drycker
 • användning av livsmedel som innehåller rikligt med salt (t.ex. popcorn, salta 

nötter, potatischips) 
 • vad brukar barnet dricka för att släcka törsten?

TOLKNING OCH SLUTSATSER 
Amning. När man diskuterar spädbarnets matvanor är det viktigt att stödja am-
ning. Syftet med handledningen är att stödja helamning fram till 6 månaders ålder 
och därefter delamning med tillägg av fast föda fram till 1 års ålder. Tidig introduk-
tion av tilläggsmjölk har konstaterats korrelera negativt med amningens varaktig-
het. Mödrar som löper risk för att sluta amma tidigt bör få särskild uppmärk-
samhet. Effektiviserad handledning bör ges till familjer som behöver mer stöd än 
andra, som t.ex. familjer där modern är ensamstående, förstföderska eller rökare 
eller tidigare har haft problem med amningen eller slutat amma i ett tidigt skede. 
Andra familjer som behöver extra stöd är invandrarfamiljer, mångkulturella famil-
jer och familjer med tonåriga föräldrar. Amningshandledning ges redan på möd-
rarådgivningen och fortsätter efter barnets födelse, både på förlossningssjukhuset 
och vid barnrådgivningen.
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D-vitaminpreparat. I samband med alla hälsoundersökningar efter barnets fö-
delse bör man utreda användningen av D-vitaminpreparat och vid behov vägleda 
föräldrarna i hur man följer rekommendationerna för användning av D-vitamin-
preparat. Enligt rekommendationerna behöver barn som tillägg till den norma-
la kosten ett dagligt tillskott av vitamin D varje dag året runt, från 2 veckors ål-
der ända upp till 18 års ålder. Det rekommenderade D-vitamintillskottet är 10 µg/
dygn för spädbarn och 7,5 µg/dygn för barn i åldern 2–18 år.  Det är tryggt an-
vända D-vitamintillskott jämsides med vitaminberikade mjölkprodukter och fet-
ter.  Om barnet följer en normal kost, finns det ingen risk för överintag av vitamin 
D. Undantag är de fall där barnet får kraftigt vitaminberikade produkter som t.ex. 
mjölkprodukter som innehåller 2 mikrogram D-vitamin per 100 ml. Vid regelbun-
den och mycket riklig användning av sådana produkter kan intaget av D-vitamin 
bli alltför stort.

Tilläggskost. Användningen av tilläggskost vid sidan av bröstmjölk eller moders-
mjölksersättning är en central fråga vid bedömningen av spädbarns matvanor. Frå-
gan om när man ska börja med tilläggskost avgörs alltid utgående från barnets 
individuella behov. För att behovet av energi, proteiner och andra nödvändiga nä-
ringsämnen ska kunna tillgodoses behöver alla barn få tilläggskost senast från 6 
månaders ålder. Om barnet inte får tillräckligt med modersmjölk, kan man bör-
ja med tilläggskost vid 4 månader. Om barnet inte får någon modersmjölk alls 
kan man börja med fast föda vid 4–6 månader vid sidan av modersmjölksersätt-
ningen. Utgående från bedömningen av barnets matvanor kan man ge vägledning 
om rekommenderade matvanor för barnet och familjen. Kostrekommendationer 
och närmare detaljer om kostvägledning ingår i handboken Barnrådgivningen som 
stöd för barnfamiljer och näringsrekommendationen Barn, familj och mat samt i de 
nationella näringsrekommendationerna som gäller hela befolkningen. Som stöd 
för vägledningsarbetet kan man också använda informationsmaterial av olika slag, 
bl.a. de material som har publicerats av Hjärtförbundet.

Matallergier. Vid bedömningen av matvanorna kartläggs också eventuella matal-
lergier. Symtom som beror på födoämnen uppträder vanligen i spädbarnsåldern 
och har oftast försvunnit före skolåldern. När symtomen har försvunnit bör man 
så snart som möjligt försöka återinföra de uteslutna födoämnena. Att bara för sä-
kerhets skull undvika att ge barnet ”allmänt allergiframkallande” födoämnen är in-
te att rekommendera. 

Måltider. I samband med bedömningen av matvanorna hos barn under skolåldern 
och hos skolbarn är det viktigt att diskutera och förespråka gemensamma familje-
måltider och en regelbunden måltidsrytm. Mångsidig kost och regelbundna mål-
tider (frukost, lunch och middag) skapar en god grund för hälsosamma matvanor. 
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BILD 31. Genom kostrådgivningen främjar man barnets och hela familjens hälsa 
och välbefinnande.

Lunchen står för en tredjedel av det dagliga näringsintaget och är av obestridlig 
betydelse för barnens hälsa. Barn i skolåldern har möjlighet att äta en mångsidig 
lunch i skolan. Det är bra att ta upp frågan om skolmatens betydelse både hemma, 
under lektionerna och i skolhälsovården. Både skolmåltiderna och de måltider som 
serveras hemma fungerar som en modell för hälsosamma matvanor och matval. 
Familjens gemensamma måltider främjar familjesamhörigheten och familjens väl-
befinnande. Mellan målen bör man prioritera fullkornsprodukter, rotfrukter och 
grönsaker och undvika söta eller salta godsaker.

Hälsosamma levnadsvanor, förebyggande av sjukdomar. Bedömningen av mat-
vanorna hos barn under skolåldern och hos skolbarn och den därpå baserade väg-
ledningen som utgår från rekommendationerna syftar till att stödja hälsosamma 
levnadsvanor, främja barnens och familjernas hälsa och förebygga bl.a. övervikt 
och därmed sammanhängande sjukdomar. En annan viktig målsättning är att före-
bygga ätstörningar hos barn och ungdomar. Därför är det viktigt att diskutera lev-
nadsvanor och mat- och motionsvanor i stället för att ta barnets vikt som utgångs-
punkt för vägledningen. 

Speciellt i puberteten kan de förändringar som hör ihop med tillväxt och ut-
veckling upplevas som påfrestande av den unga och ta sig uttryck i olika fysiska 
symtom och tillstånd, som t.ex. stört ätbeteende. Inom skolhälsovården bör man 
kunna upptäcka störningar i barns och ungdomars ätbeteende och ordna med re-
miss till behandling. 
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DOKUMENTERING
För spädbarn antecknas åtminstone hur mycket modersmjölk det får för tillfället, 
och hur länge helamningen och delamningen har pågått (månader och veckor). 
Om barnet får modersmjölksersättning, antecknas vid vilken ålder (månader och 
veckor) användningen inleddes. Vidare antecknas användningen av D-vitaminpre-
parat samt vilka typer av tilläggskost som används och vid vilken ålder (månader 
och veckor) användningen inleddes. 

För barn i lekåldern antecknas användningen av D-vitaminpreparat. Dessut-
om antecknas uppgifter om användning av frukt och grönsaker (portioner/dag el-
ler antal/dag) samt eventuella special- och exklusionsdieter. För barn i skolåldern 
antecknas också uppgifter om gemensamma familjemåltider och barnets deltagan-
de i skolmåltiderna samt eventuella problem med ätbeteendet. 

Om bedömningen av matvanorna i samband med en hälsoundersökning leder 
till rådgivning och vägledning om näring och viktkontroll, kan det antecknas som 
åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med ko-
den SPAT1306 (Rådgivning om näring och viktkontroll).
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13.2 Fysisk aktivitet
Tomi Mäki-Opas, Katja Borodulin, Tuija Tammelin, Annukka Alapappila

Enligt motionsrekommendationerna för småbarnsfostran behöver barn under 
skolåldern röra på sig ordentligt minst 2 timmar per dag. För barn i skolåldern re-
kommenderas minst 1–2 timmar mångsidig och åldersanpassad motion per dag. 
Dessutom bör man undvika stillasittande i mer än 2 timmar i sträck, och skärmti-
den (tv, video, dator och annan digital underhållning) borde inte överskrida 2 tim-
mar per dag.

Fysisk aktivitet har en central roll i arbetet med att förebygga fetma, hjärt- 
och kärlsjukdomar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och psykisk ohälsa. Upp-
skattningsvis hälften av alla barn och ungdomar motionerar inte tillräckligt för sin 
hälsa. Föräldrarna och barnets levnadsmiljö har en viktig roll i främjandet av barns 
och ungdomars fysiska aktivitet. 

MOTIVERING
Motionsrådgivningen och kartläggningen av barns och ungdomars motionsva-
nor grundar sig på de nationella motionsrekommendationerna, rekommendatio-
nen om god medicinsk praxis för motion och Statsrådets principbeslut om utveck-
lingslinjerna för motion och kost som främjar hälsa.

Genom att kartlägga barns och ungdomars fysiska aktivitet och använda re-
sultatet som underlag för rådgivningsarbetet kan man främja hälsa och sunda lev-
nadsvanor och förebygga sjukdomar. Fysisk aktivitet under barn- och ungdoms-
åren främjar en sund tillväxt och utveckling och stärker individens fysiska, sociala 
och psykiska funktionsförmåga. Syftet med den motionskartläggning som görs in-
om rådgivningen och skolhälsovården är att utreda om barnen och ungdomarna 
får tillräckligt med motion för sin tillväxt, utveckling och hälsa, samt att kartlägga 
behovet av motionsvägledning.

TIDPUNKT
Barns och ungdomars fysiska aktivitet bör kartläggas i samband med de återkom-
mande hälsoundersökningarna. Vid de omfattande hälsoundersökningarna, där 
föräldrarna deltar, är det möjligt att också diskutera föräldrarnas fysiska aktivitet.

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vid hälsoundersökningarna utgör kartläggningen av den fysiska aktiviteten en del 
av bedömningen av den motoriska utvecklingen, och samtalen om fysisk aktivitet 
utgör en del av hälsorådgivningen. 
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Som stöd för rådgivningsarbetet och för att underlätta kartläggningen av den 
fysiska aktiviteten har det utvecklats olika hjälpmedel, bl.a. har Hjärtförbundet ta-
git fram vägledningsmetoden Smarta familjen (bilaga 12) och samtalsredskapet 
Painokas.

BEDÖMNINGENS GENOMFÖRANDE
I samband med hälsoundersökningarna kartläggs följande frågor som gäller bar-
nens och ungdomarnas och deras föräldrars fysiska aktivitet:

Barn under skolåldern (< 7 år)
 • Uppfyller mängden av fysisk aktivitet det som anges i motionsrekommenda-

tionerna för småbarnsfostran (minst 2 timmar per dag)?
 • Barnets sammanlagda fysiska aktivitet (rörelse och lek samt stillasittande, in-

klusive tv- och dvd-tittande och användning av dator eller spelkonsol).
 • Kartläggningen kan ske t.ex. med hjälp av följande frågor:
 • Hur många timmar om dagen brukar ert barn vara ute, leka rörelselekar eller 

motionera/idrotta?
 • Hur många dagar under de senaste 7 dagarna har ert barn varit fysiskt aktivt 

minst 2 timmar per dag?
 • Hur många timmar om dagen brukar ert barn titta på tv eller dvd, eller använ-

da dator eller spelkonsol?

Barn i skolåldern (7–18 år) 
 • Uppfyller mängden av fysisk aktivitet det som anges i motionsrekommenda-

tionerna i skolåldern (minst 1–2 timmar per dag)?
 • Barnets/den ungas sammanlagda fysiska aktivitet (rörelse och lek samt stillasit-

tande, inklusive tv- och dvd-tittande och användning av dator eller spelkonsol)  
 • Deltagande i skolgymnastiken
 • Kamraternas motionsaktivitet och attityder till motion.
 • Kartläggningen kan ske t.ex. med hjälp av följande frågor:
 • Hur många timmar om dagen brukar ert barn vara ute, leka rörelselekar eller 

idrotta/motionera?
 • Hur många dagar under de senaste 7 dagarna har ert barn varit fysiskt aktivt 

minst 2 timmar per dag?
 • Hur många timmar om dagen brukar ert barn titta på tv eller dvd, eller använ-

da dator eller spelkonsol?
 • Vad anser du om skolgymnastiken?
 • Brukar du motionera/idrotta tillsammans med dina kamrater?
 • Inspirerar dina kamrater dig till att vara fysiskt aktiv?
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Föräldrarna
 • Får föräldrarna tillräckligt med motion för sin hälsa?
 • Föräldrarnas attityder till fysisk aktivitet. 
 • Kartläggningen kan ske t.ex. med hjälp av följande frågor:
 • Brukar familjen motionerna tillsammans?
 • Hur många dagar i veckan motionerar ni minst en halv timme per dag?
 • Vilken form av motion utövar ni mest? Rask motion som förbättrar uthållig-

heten (t.ex. promenader, tungt hushållsarbete, cykling)? Eller ansträngande 
motion (t.ex. simning, gymnastik, racketsport, bollspel)?

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Hälsomotionsrekommendationerna, motionsrekommendationerna för barn i 
skolåldern samt motionsrekommendationerna för småbarnsfostran innehåller föl-
jande rekommendationer om den sammanlagda fysiska aktiviteten:

 • Barn under skolåldern (< 7 år): minst 2 timmar fysisk aktivitet per dag. 
 • Barn i skolåldern (7–18 år): minst 1–2 timmar fysisk aktivitet per dag, och 

högst 2 timmar skärmtid (tv, video, dator och annan digital underhållning) 
per dag.

BILD 32.  Motionsrådgivningen uppmuntrar till motionsvanor som främjar bar-
nets och hela familjens hälsa.
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 • Föräldrarna: rask uthållighetsstärkande motion (vardagsmotion, nyttomotion 
eller motion på väg till och från arbetet) minst 2 timmar 30 minuter per vecka, 
eller mer ansträngande motion minst 1 timme 15 minuter per vecka. Därtill 
träning av muskelstyrka, balans, koordination och rörlighet 2 gånger i veckan. 

Syftet med motionsrådgivningen inom barnrådgivningen och skolhälsovår-
den är att hjälpa barn och ungdomar att hitta motionsformer som de gillar och 
att uppmuntra dem att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Om barnet eller ungdo-
men rör sig mindre än rekommenderat, är det viktigt att samtala mera ingående 
om motionsvanorna med barnet och föräldrarna, och att försöka skapa motivation 
hos barnet att öka sin fysiska aktivitet. Vid samtal om motionsvanor och livsstils-
förändringar kan man ha hjälp av t.ex. vägledningsmetoden Smarta familjen eller 
samtalsredskapet Painokas. 

DOKUMENTATION
Uppgifterna om barnets fysiska aktivitet antecknas i patientjournalen. För barn 
under skolåldern antecknas hur många dagar per vecka barnets fysiska aktivitet 
motsvarar den rekommenderade mängden om minst 2 timmar per dag. För barn 
i skolåldern antecknas antalet dagar i veckan som barnet eller ungdomen har varit 
fysiskt aktiv minst 1 timme per dag. Anteckna också hur många timmar per dygn 
barnet tillbringar med att titta på tv eller använda dator. I fråga om föräldrarnas fy-
siska aktivitet antecknas antalet timmar av rask, uthållighetsstärkande motion per 
vecka och antalet timmar av ansträngande motion per vecka. 

Om den kartläggning av den fysiska aktiviteten som görs i samband med en 
hälsoundersökning leder till motionsvägledning, kan vägledningen anges som åt-
gärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med koden 
SPAT1305 (Rådgivning om motionering).
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13.3 Sömn och sömnstörningar
E. Juulia Paavonen och Outi Saarenpää-Heikkilä

MOTIVERING
Tillräckligt med sömn är nödvändigt för barnets utveckling och välbefinnande. 
Problem med barnets sömn, t.ex. nattliga uppvaknanden och svårigheter att kom-
ma till ro är emellertid vanliga i småbarnsfamiljer. Familjerna behöver råd och stöd 
för att komma tillrätta med situationen. Om föräldrarna inte får tillräckligt med 
sömn, kan barnets sömnstörning sätta hela familjens välbefinnande på spel. Trött-
het är en riskfaktor för depression och relationsproblem, men också för barnmiss-
handel. Om störningen leder till en tydlig minskning av barnets totala sömnmängd 
eller en försämring av sömnkvaliteten, kan det påverka barnets tillstånd också un-
der dagen. Hos små barn yttrar sig sömnbrist oftast i oro, självregleringsproblem 
eller liknande. Hos större barn kan problemen ta sig uttryck i bl.a. koncentrations-
svårigheter och sociala problem. 

TIDPUNKT
Det är viktigt att man vid alla hälsoundersökningar frågar om barnets sömnrytm 
och sovvanor samt eventuella sömnproblem.

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Vid hälsoundersökningen samtalar man om barnets sömnrytm och sovvanor samt 
kartlägger eventuella sömnstörningar och bedömer behovet av hälsorådgivning. 
Så snart barnet är stort nog bör man be att det själv bedömer sömnens kvalitet. 
Föräldrarna behöver inte alltid vara medvetna om de problem som barnet kan 
ha med sin sömnkvalitet, t.ex. insomningssvårigheter eller nattliga uppvaknan-
den. Som stöd för samtalet och en närmare kartläggning av eventuella problem 
kan man använda sömnformulär och sömndagböcker. Formulär och dagböcker 
för olika åldersgrupper finns bl.a. i Birkalands sjukvårdsdistrikts sömnguide ”Unen 
ja unirytmin häiriöt” (www.pshp.fi). Frågeformuläret för kartläggning av sömnen 
hos spädbarn och ett schema för sömnuppföljning finns i bilaga 13 och 14 till den-
na handbok.Van
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KARTLÄGGNING AV SÖMNRYTM, SOVVANOR OCH 
SÖMNSTÖRNINGAR 
Vid bedömningen av barns sömnkvalitet bör man beakta både sömnmängden och 
eventuella sömnstörningar, två olika fenomen som inte behöver ha något samband 
med varandra. Sömnkvaliteten bör alltid bedömas utgående från barnets utveck-
lingsnivå och vad som är normalt för åldern. Ett barn kan lida av sömnbrist, även 
om man inte kan finna något avvikande i barnets sömnkvalitet. På motsvarande 
sätt kan ett barn ha en kliniskt betydelsefull sömnstörning, trots att det i och för sig 
får tillräckligt med sömn.

Vilka frågor om sömnen och eventuella sömnproblem som tas upp beror på 
barnets åldersstadium. 

Till de centrala frågor som tas upp med föräldrar till spädbarn och barn i lek-
åldern hör:

 • Upplever föräldern att barnet har problem med sömnen?
 • Vilken typ av problem är det fråga om? När började problemet? Hur ofta före-

kommer det? Hur mycket störs barnet och/eller föräldern av problemet?
 • Hurdan är barnets dygnsrytm? Är den regelbunden? (Om barnet är yngre än 6 

månader, utreder man om barnet håller på att utveckla en dygnsrytm och be-
höver hjälp med det).

 • När sover barnet på dagen och hur länge? Är rytmen regelbunden?
 • När äter barnet? Äter barnet på natten?
 • Vad har barnet för kvällsrutiner och vanor för sänggåendet?
 • Förekommer det nattliga uppvaknanden och avviker de från det normala?
 • Hur reagerar föräldern på de nattliga uppvaknandena? Är reaktionen konse-

kvent?
 • Hur mycket sover barnet?
 • Har barnet parasomnier (gäller barn som äldre än 1,5 år)? Hur ofta förekom-

mer de?
 • Visar barnet symtom på sömnbrist under dagen (t.ex. retlighet, problem med 

beteenderegleringen)?
 • Är föräldrarna trötta, visar de tecken på att inte orka, behöver de stöd? 
 • Vad har föräldrarna för förväntningar på barnets sovande? Är de realistiska 

med tanke på barnets ålder?

Av barn i skolåldern frågar man i första hand om:
 • symtom som tyder på sömnbrist (trötthet, humörproblem, koncentrations-

svårigheter, håglöshet och problem med sociala relationer)
 • insomningssvårigheter
 • problem med sömnkvaliteten
 • tiden för sänggående och uppstigning
 • dygnsrytmen (hur regelbunden eller oregelbunden är den?) 
 • Till sist bedömer man om barnet får tillräckligt med sömn.
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TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Bedömning av om barnet får tillräckligt med sömn. Sömnbehovet och sömnens 
uppbyggnad är i hög grad beroende av barnets ålder. Sömnbehovet kan emellertid 
variera stort, också mellan barn i samma ålder. Man talar om sömnbrist, när bar-
net under dagen uppvisar symtom som beror på att det får för lite sömn. Trötthet 
och initiativlöshet är vanliga symtom, men barn med sömnbrist behöver inte alltid 
verka trötta eller initiativlösa. I sådana fall kan det vara svårt att förstå att barnets 
symtom kan bero på sömnbrist. Även barn som verkar få tillräckligt med sömn kan 
drabbas av sömnbrist, om sömnens kvalitet av någon anledning är dålig, eller om 
barnets individuella sömnbehov är större än det antal timmar det sover. Å andra 
sidan innebär kort nattsömn inte någon störning, om det inte ger upphov till sym-
tom under dagen. Symtomen på sömnbrist kan variera mellan olika individer, men 
ofta brukar ett barn reagera på samma sätt varje gång det har fått för lite sömn. Det 
är viktigt att hjälpa föräldrarna att känna igen de symtom som just deras barn upp-
visar när det har fått för lite sömn. För barn i skolåldern är det nyttigt att få lära 
sig att känna igen tecken på trötthet hos sig själv. Om det är oklart om symtomen 
beror på för lite nattsömn, bör man prova med att förlänga sovtiden stegvis med 
minst en timme per natt, samtidigt som man fyller i en sömndagbok för att se om 
det sker någon förbättring under dagtid. 

Bedömning av sömnkvaliteten. Sömnstörningar tar sig mycket olika uttryck i oli-
ka åldersgrupper. Hos barn som är yngre än ett halvt år kan man sällan tala om 
några egentliga sömnstörningar, eftersom sömnen hos nyfödda alltid är ostruktu-
rerad och jämnt fördelad över dygnet. Spädbarn kan emellertid lida av fysiska be-
svär eller sjukdomar (t.ex. allergier, reflux- eller infektionssjukdomar) som redan 
från tidig ålder kan göra att deras sömn blir påfallande splittrad. Från ungefär 3 
månaders ålder börjar barnet utveckla en egen dygnsrytm och då börjar också de 
längsta sömnperioderna infalla under natten. 

Det vanligaste sömnproblemet under tidig barndom är nattliga uppvaknan-
den. Problemet är tröttsamt för föräldrarna, men behöver inte betyda att barnet 
får för lite sömn eller att sömnens funktion blir lidande. Men om barnet vaknar 
ofta och har svårt att somna om, kan det leda till dagtrötthet som tar sig uttryck 
i retlighet och rastlöshet. Långvariga sömnstörningar kan få negativa konsekven-
ser för barnets psykomotoriska utveckling. En annan sömnstörning som är typisk 
för barn i spädbarnsåldern är s.k. sömnassociationer, som vanligen utvecklas efter 
hand och är som tydligast i 5–6-månadersåldern. Det innebär att barnet inte kan 
somna på egen hand, utan behöver hjälp av en vuxen som t.ex. ammar eller vag-
gar det till sömns. Detta ställer till problem, om barnet varje gång det vaknar på 
natten också väcker föräldrarna och kräver sin invanda nattningsritual. När barnet 
blir äldre ändrar sömnstörningarna karaktär. Dessutom kan det förekomma pro-
blem med dygnsrytmen.

Det vanligaste sömnproblemet i lekåldern är att barnet har svårt att komma till 
ro, vilket oftast bottnar i problem med gränssättningen. Föräldrarna kan behöva 

Van
he

ntu
nu

t



167Handbok 31  •  THL  •  2014

13 Bedömning av hälsovanor

rådgivningens stöd för att kunna hantera situationen på ett konsekvent sätt. Natt-
liga uppvaknanden är vanligt ännu i tvåårsåldern, då upp till hälften av alla barn 
vaknar 1–2 gånger per natt och 10 procent vaknar 3–4 gånger per natt. Efter den-
na ålder avtar de nattliga uppvaknandena så småningom. Om barnet vaknar ofta 
på natten, bör man utreda om den totala sömnmängden är tillräckligt stor och om 
barnet sover vid lämpliga tider på dygnet. I lekåldern börjar det också förekomma 
parasomnier, som t.ex. nattskräck, sömnprat eller sömngång. Om parasomnierna 
förekommer sällan, rör det sig om ett godartat och normalt fenomen. Om de åter-
kommer väldigt ofta, bör orsaken emellertid utredas. Ibland beror parasomnierna 
på kronisk sömnbrist. I sådana fall kan man prova med att förlänga nattsömnen el-
ler låta barnet sova mer under dagen.

Ett vanligt sömnproblem bland barn i skolåldern är insomningssvårigheter. 
Orsaken är i de flesta fallen dålig sömnhygien. De vanligaste sömnproblemen bland 
ungdomar i pubertetsåldern är sömnbrist (för sent sänggående) och oregelbun-
den dygnsrytm, något som föräldrarna och ungdomarna själva inte alltid uppfattar 
som ett problem. Följden är ofta dagtrötthet samt koncentrationssvårigheter och 
psykosociala problem, ibland även fysiska besvär som t.ex. huvudvärk. 

Andningsstörningar under sömnen kan förekomma i alla åldrar och yttrar sig 
i snarkning. Denna typ av sömnstörning är relativt sällsynt, men samtidigt den 
som påverkar barnets fysiska välbefinnande allra mest och därför bör man kom-
ma ihåg att utreda även denna möjlighet. Om barnet snarkar regelbundet eller om 
snarkandet är förenat med andningsuppehåll, bör barnet hänvisas till läkarbedöm-
ning, oavsett ålder.

Vid behandlingen av sömnstörningar gäller alltid samma grundprinciper oavsett 
barnets ålder. De viktigaste grundprinciperna är att använda samma metod konse-
kvent och flera gånger i följd, att hålla fast vid en regelbunden dygnsrytm och att 
genomföra alla förändringar i lagom små steg. Man bör alltid börja med att utreda 
om sömnstörningen kan bero på en fysisk sjukdom. Vid behov bör barnet hänvisas 
till läkare för undersökning. Därefter bör man utreda sömnstörningens art och oli-
ka bidragande faktorer. Behandlingen av sömnstörningar riktas alltid i första hand 
mot den grundläggande orsaken. 

Förutsättningarna för en god nattsömn är en regelbunden dygnsrytm, lämp-
liga kvällsrutiner och ett gott samspel mellan föräldern och barnet. Om det hand-
lar om insomningssvårigheter och/eller nattliga uppvaknanden som inte beror 
på en fysisk sjukdom, kan problemet ofta avhjälpas med hälsorådgivning. Målet 
med rådgivningen är att minska antalet sömnstörande faktorer och öka antalet 
sömnfrämjande faktorer. För att man ska kunna identifiera dessa faktorer bör man 
kartlägga familjens dygnsrytm och sovritualer, om familjen har regelbundna var-
dagsvanor, om interaktionen under dagtid är tillfredsställande och tillräckligt om-
fattande (se kap. 9.1) och om det finns andra faktorer i familjen (t.ex. depression, 
se kap. 11.1) som kan öka risken för sömnstörningar. Det viktigaste är att föräld-
rarna får konsekvent vägledning och stöd med att lära barnet nya sovvanor. Det är 
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också viktigt att hälsovårdarna kan identifiera de fall där barnet bör hänvisas till 
rådgivningsläkaren för utredning. Vid problem med sömnassociationer och svå-
righeter att komma till ro kan man ha nytta av strukturerade interventioner, t.ex. 
”tassmetoden” eller metoden med positiva rutiner. De här metoderna kan tilläm-
pas i lämpliga delar och anpassas fritt efter barnets behov och familjens helhets-
situation. Med ungdomar i skolåldern kan man tillsammans komma överens om 
lämpliga tider för sänggående och uppstigning och gå igenom de grundläggande 
principerna för god sömnhygien.

DOKUMENTATION
I patientjournalen bör man anteckna sömnmängden och om den är typisk för bar-
nets åldersnivå. Om det förekommer egentliga sömnstörningar, bör man anteck-
na problemets art, hur ofta det förekommer och hur länge det har pågått. Dessut-
om bör man anteckna vilka sömnstörande och sömnfrämjande faktorer man har 
kunnat identifiera (somatiska sjukdomar, regelbunden eller oregelbunden dygns-
rytm, kvällsrutiner, samt i fråga om äldre barn också koffeinintag, motion, tv-tit-
tande och internetanvändning). 
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häiriöt. Opaskirja pshp:n lastenneuvoloiden 
ja kouluterveydenhuollon käyttöön. Saata-
vissa internetistä: www.pshp.fi 
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13.4 Munhälsa
Liisa Suominen

MOTIVERING
Munsjukdomar är ett vanligt problem bland finländare i vuxen ålder. Hål i tän-
derna är relativt vanligt även bland barn, och under 2000-talet har man sett teck-
en på försämrad tandhälsa också bland ungdomar. Kariesskador förekom år 2000 
hos närmare 40 % av femåringarna, hos över 50 % av tolvåringarna och hos 75 % 
av 15-åringarna.

I rekommendationen för god medicinsk praxis för kariesbehandling betonas 
vikten av sunda levnadsvanor vid förebyggandet av kariesskador. Detsamma gäller 
även andra munsjukdomar – t.ex. tandköttssjukdomar kan förekomma även hos 
barn och ungdomar, vilket man bör vara uppmärksam på för att kunna ingripa i 
tid. Det bästa sättet att tillägna sig goda munhälsovanor är att lära sig dem redan i 
barndomen och ungdomen. Ansvaret för att lära barnen hälsofrämjande levnads-
vanor ligger hos de vuxna i barnets omgivning – familjemedlemmar, vårdnadsha-
vare och hälsovårdspersonal. 

Exempel på hälsovanor som främjar en god munhälsa är tandborstning med 
fluortandkräm två gånger om dagen, mångsidiga matvanor och regelbundna mat-
tider, användning av vatten som törstsläckare och undvikande av produkter som 
innehåller socker. Speciellt bör man undvika täta intag av sockerhaltiga drycker 
och mellanmål. Finlands Tandläkarförbund rekommenderar daglig användning av 
xylitolprodukter. Genom att använda xylitol kan man förebygga tidig smitta med 
kariesbakterier och därigenom undvika en betydande riskfaktor för utveckling av 
hål i tänderna. Också moderns användning av xylitol skyddar barnets tänder mot 
karies. En faktor som kan öka risken för hål i tänderna – framför allt i mjölktänder-
na – är långvarig användning av napp. Långvarig användning av napp eller napp-
flaska eller långvarigt tumsugande kan även orsaka bettfel. Kariesbakterien över-
förs ofta från modern, och därför bör man inte sätta barnets napp eller sked i sin 
egen mun. De två första levnadsåren är avgörande för munhälsan – om barnet har 
karies redan när det får sina första mjölktänder, är risken stor att det snabbt blir 
hål i tänderna. 

Att finländska ungdomar – speciellt pojkar – inte borstar sina tänder lika of-
ta som ungdomar i andra länder är känt sedan länge och inget tyder på att vanor-
na skulle förändras till det bättre i vuxen ålder. Denna omständighet understryker 
betydelsen av tidiga insatser.  Van
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TIDPUNKT
I samband med hälsoundersökningarna påminner hälsovårdaren eller läkaren för-
äldrarna och barnet/den unga om vikten av goda munhälsovanor (god munhygien, 
användningen av fluor, socker och xylitol). Därtill bör barnets munhälsa bedömas 
av en hälsovårdare i samband med en av de hälsoundersökningar som genomförs 
i åldern 1–6 år.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bedömningen av munhälsan omfattar kontroll av munhygienen och munhälsotill-
ståndet och ett samtal om munhälsovanorna (se nedanstående frågelista).

BEDÖMNING AV MUNHÄLSAN OCH MUNHÄLSOVANORNA
Enligt statsrådets förordning 380/2009 kan kontrollen av munhälsan hos elever och 
barn under skolåldern utföras av en tandläkare, munhygienist eller tandskötare in-
om ramen för återkommande hälsoundersökningar av alla dem som hör till en gi-
ven åldersklass och vid hälsoundersökningar som utgår från individuella behov. 

Munhälsan hos en familj som väntar sitt första barn och familjens behov av 
vård bedöms av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvård genom en in-
tervju och vid behov med andra metoder. 

Därtill bör barnets munhälsa bedömas av en hälsovårdare i samband med en 
av de hälsoundersökningar som genomförs i åldern 1–6 år. Bedömningen omfat-
tar munhygienen och munhälsotillståndet (förekomsten av kariesskadade tänder, 
tandsten och slemhinneförändringar) samt värk och besvär i munnen eller tänder-
na. För att bedöma munhygienen skjuter man upp barnets överläpp och om man 
ser plack på framtändernas yta noterar man att barnet och föräldrarna är i behov 
av effektiviserad rådgivning. De återkommande kontrollerna av skolbarnens mun-
hälsa omfattar hälsoundersökningar utförda av en munhygienist och enligt behov 
även tandläkarundersökningar, inklusive specialistundersökningar av munnen.

I samband med de intervjuer som görs med familjer som väntar barn och de 
omfattande hälsoundersökningarna inom barnrådgivningen och skolhälsovården 
kan man ställa frågor om familjens munhälsovanor. Frågor om följande faktorer 
kan också ställas i samband med besök inom skolhälsovården:

 • föräldrarnas och barnets tandborstningsvanor
 • användning av fluorprodukter
 • föräldrarnas och barnets användning av xylitol
 • matvanor (sockeranvändningsfrekvens, törstsläckardryck)
 • nappanvändning
 • förekomst av värk och besvär i munnen eller tänderna
 • eventuella skador i ansiktsregionen
 • besök hos/kallelse till tandläkar-, munhygienist- eller tandskötarmottagning.
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TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
Hälsovårdaren eller läkaren gör klienten uppmärksam på de områden av egenvår-
den där det finns utrymme för förbättring. Vid behov uppmanas klienten att kon-
takta munhälsovården för utredning eller behandling av konstaterade fynd, eller 
för att få effektiviserad förebyggande vård. 

DOKUMENTATION
I patientjournalen antecknas förekomst av synligt plack på framtändernas yta, hur 
ofta barnet borstar sina tänder (2 gånger/dag, 1 gång/dag, mera sällan) och om bar-
net borstar sina tänder själv eller med hjälp. Dessutom antecknas användningen av 
fluorpreparat (tandkräm, fluortabletter, andra fluorprodukter) och xylitol (tablet-
ter, tuggummi, pastiller). Andra uppgifter som bör antecknas är barnets ålder när 
det började respektive slutade använda napp, vad barnet dricker för att släcka törs-
ten, hur ofta det får sockerhaltiga mellanmål (sockerhaltiga drycker, godis) samt 
eventuella skador i ansiktsregionen. 
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Laitala M-L (2010). Dental health in primary te-
eth after prevention of mother-child trans-
mission of mutans streptococci. A historical 
cohort study on restorative visits and mater-
nal prevention costs. Thesis. Acta Universi-
tatis Turkuensis Medica – Odontolologica D  
913, 2010

Nordblad A, Suominen-Taipale L, Rasilainen J, Kar-
hunen T (2004). Suun terveydenhuoltoa ter-
veyskeskuksissa 1970-luvulta vuoteen 2000. 
Stakes-raportti 2004;287. Helsinki

Ollila P. (2010.) Assessment of caries risk in todd-
lers. A longitudinal cohort study. Thesis. Acta 
Universita Ouluensis Medica D 1059, 2010. 
Finns på webben: http://herkules.oulu.fi/is-
bn9789514262227/isbn9789514262227.
pdf

Parodontiitin ehkäisy, varhaisdiagnostiikka ja 
hoito. Käypä hoito –suositus. Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ham-
maslääkäriseura Apollonia ry:n asettama ty-
öryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseu-
ra Duodecim, 2010. Finns på webben: www.
kaypahoito.fi 

Suni J, Pienihäkkinen K, Alanen P. (2008). Ham-
paiden ehjänä säilyminen vuosina 1985 ja 
1990 syntyneiden kohortissa Lahdessa ja 
Vantaalla – elinaika-analyysi. Suom Ham-
maslääkäril 8, 22–6

Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M, 
Aromaa A (toim). (2004). Suomalaisten ai-
kuisten suunterveys. Terveys 2000 -tut-
kimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisu-
ja B16/2004, Helsinki. Finns på webben: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193384

LITTERATUR

Van
he

ntu
nu

t



172

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

13.5 Alkohol och andra droger

Centrala målsättningar i folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 och det nationella ut-
vecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) är att förebygga an-
vändning av alkohol och andra droger, att effektivera arbetet med tidigt ingripande 
och att minska riskbruket av alkohol. Inom barnrådgivningen och skolhälsovården 
finns det också möjlighet för personalen att genomföra s.k. mini-interventioner, 
korta rådgivningssamtal om alkoholbruk med barnfamiljer och ungdomar. 

13.5.1 AUDIT-enkäten
Mauri Aalto, Päivi Mäki

MOTIVERING
Överkonsumtion av alkohol är en av de främsta riskfaktorerna för hälsoskador. Al-
kohol är en bidragande orsak till många olika hälsoproblem, och personer som 
överkonsumerar alkohol har två eller tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört 
med befolkningen i genomsnitt. Alkoholberoende är den alkoholrelaterade sjuk-
dom som utgör det största hotet mot individens hälsa och välbefinnande. Ett alko-
holberoende leder ofta även till utveckling av andra alkoholrelaterade sjukdomar. 
Hälsoproblem kan uppkomma även om det inte har skett någon beroendeutveck-
ling. Även måttlig alkoholkonsumtion är förenad med en viss risk för alkoholrela-
terade hälsoproblem. 

Hälso- och sjukvården har en central ställning i arbetet med att förebygga, 
upptäcka och behandla alkoholproblem. Inom alla verksamhetsenheter inom häl-
so- och sjukvården bör man vara medveten om problemets utbredning och bemö-
da sig om att identifiera fall av överkonsumtion. Med AUDIT-metoden kan man 
identifiera cirka 80 procent av dem som överkonsumerar alkohol. AUDIT är en 
bättre metod än laboratorieprover när det gäller att identifiera överkonsumtion. 
Metoden är mycket användbar både för att identifiera alkoholberoende och för att 
identifiera olika tillstånd som föregår ett beroende. 

Inom rådgivningen och skolhälsovården är det viktigt att informera om hur 
barn påverkas av föräldrarnas alkoholbruk och vilka skador det kan leda till för 
barnen. Användning av alkohol under graviditeten kan skada barnets utveckling 
och i värsta fall ge upphov till ett fetalt alkoholsyndrom. Föräldrars överkonsum-
tion av alkohol är förenad med förhöjd risk för försummelse av barnets materiel-
la och känslomässiga behov liksom för andra former av misshandel och försum-
melse. 
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TIDPUNKT
Inom rådgivningen och skolhälsovården är det bra att vid samtliga omfattande häl-
soundersökningar ta upp frågan om alkoholbruk och be föräldrarna fylla i AUDIT-
enkäten. Om man tar upp frågan om alkoholbruk med samtliga familjer, undviker 
man att stämpla vissa klienter som tillhörande en riskgrupp. 

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom hälso- och sjukvården rekommenderas det att man använder det ursprung-
liga AUDIT-formuläret med 10 frågor. AUDIT-enkäten (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) är ett test som har utvecklats av WHO. Testet kan användas som 
ett screeninginstrument för identifiering av överkonsumtion av alkohol. Målet är 
att identifiera riskkonsumenter så tidigt som möjligt och att motivera dem att re-
flektera över sitt drickande och minska sin alkoholkonsumtion. I de fall där det rör 
sig om svårare alkoholproblem är målet att ordna med hänvisning till adekvat vård 
och behandling. AUDIT-enkäten (webbversionen) hittas på webbsidan Droglän-
ken, www.paihdelinkki.fi/svenska > Audit – testa dina dryckesvanor. Formuläret 
finns också i bilaga 15 till denna handbok.

GENOMFÖRANDE AV ENKÄTEN
I en hälsoundersökningssituation är AUDIT-enkäten speciellt användbar som 
samtalsöppnare och underlag för hälsorådgivning. Det är viktigt att frågorna i  
AUDIT-enkäten relateras till de teman som behandlas under mottagningsbesöket. 
På rådgivningen och i skolhälsovården är det viktigt att frågan om användningen 
av alkohol och andra droger diskuteras med föräldrarna utgående från de konse-
kvenser denna fråga har för familjens och barnets välbefinnande. 

Klienten besvarar enkäten genom att fylla i frågeformuläret, vilket tar ungefär 
2–3 minuter. Svaren poängsätts med 0–4 poäng var. Den högsta möjliga totalpo-
ängen är 40 poäng. 

TOLKNING OCH SLUTSATSER
En totalpoäng på 8 poäng eller mer i AUDIT-enkäten betraktas som en indikator 
på överkonsumtion. Enligt den senaste forskningen borde man vid screening för 
överkonsumtion bland kvinnor använda ett gränsvärde på 6 poäng. Vid tolkning-
en av AUDIT-testet är det viktigt att minnas att resultatet på individnivå kan vara 
missvisande och ge en överskattande eller underskattande bild av problemets svå-
righetsgrad. För att identifiera överkonsumtion av alkohol kan det behövas ytterli-
gare informationskällor vid sidan av AUDIT-enkäten.

Det är bra att också titta på svaren på de enskilda frågorna och använda dem 
som underlag för ett samtal om alkoholvanorna. Fråga 1 gäller dryckesfrekvensen, 
fråga 2 den typiska konsumtionsmängden och fråga 3 frekvensen av berusnings-
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drickande. Frågorna 4–6 kartlägger olika symtom på beroende som kan uppträda 
redan före uppkomsten av ett egentligt beroendesyndrom. Frågorna 7–10 kartläg-
ger förekomsten av alkoholskador.

Överkonsumtion av alkohol kan indelas i tre kategorier: riskbruk, skadligt 
bruk och alkoholberoende (tabell 13). Vilken kategori en person tillhör går inte att 
avgöra enbart med hjälp av AUDIT-enkäten, även om en hög totalpoäng indikerar 
att det rör sig om ett allvarligare tillstånd än riskbruk. 

De personer som visar tecken på riskbruk eller skadligt bruk av alkohol bör få 
en kort rådgivning om alkohol, en s.k. mini-intervention. En mini-intervention är 
en kortfattad hälsorådgivning som ges av en läkare eller en sjukskötare i samband 
med ett mottagningsbesök. Mini-interventionens innehåll och längd kan variera: 
ibland räcker det med 5 minuter, men oftast krävs det mera tid för samtal och råd-
givning. Det centrala är att samtala om alkoholbrukets omfattning och att gå ige-
nom svaren på AUDIT-testet. Mini-interventionen har visat sig ha god effekt och 
betraktas som ett av de viktigaste verktygen för att minska förekomsten av alko-
holskador. 

Rådgivningen och skolhälsovården ansvarar i tillämpliga delar för identi-
fieringen av den risk som är förenad med föräldrarnas alkoholbruk och för be-
dömningen av riskens nivå (riskbruk, skadligt bruk, beroende). Om det rör sig 
om riskbruk eller skadligt bruk, genomförs en mini-intervention med tillhörande 
uppföljning. Om det är fråga om ett alkoholberoende, bör patienten hänvisas till 
en beroendevårdsenhet för behandling. Rådgivningens och skolhälsovårdens upp-
gift är att stödja behandlingen på det sätt man kommit överens om i det aktuella 
fallet samt att ge akt på hur beroendet påverkar barnets hälsa och välbefinnande.

Kategori Definition

Riskbruk Gränsen för överkonsumtion har överskridits och risken för al-
koholskador är stor, men några betydande skador har ännu inte 
uppstått, och något alkoholberoende föreligger inte.

Skadligt bruk Tydligt identifierbara och fastställbara fysiska eller psykiska ska-
dor orsakade av alkoholbruket, men inget beroende.

Beroende Ett syndrom till vars typiska kännetecken hör bl.a. tvångsmäs-
sigt drickande, kontrollförlust, abstinenssymtom, ökad tolerans 
och oförmåga att sluta dricka trots de problem drickandet ger 
upphov till.

Källa: Aalto & Seppä 2009.

TABELL 13. Överkonsumtion av alkohol. Kategorier och definitioner.
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DOKUMENTATION
I barnets patientjournal kan antecknas sådana uppgifter om föräldrarnas alkohol-
bruk som är av väsentlig betydelse för barnets vård, tillväxt och utveckling.

Strukturerad kartläggning av användningen av alkohol och andra droger kan 
anges som åtgärd enligt klassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med 
koden SPAT1273 (Audit).

Om man i samband med en hälsoundersökning ger förebyggande rådgivning 
och vägledning i frågor som gäller alkohol och andra droger, kan detta anges som 
åtgärd enligt klassificeringen för den öppna primärvården med koden SPAT1309 
(Rådgivning om drog- och tobaksbruk och annat riskbeteende).

En mini-intervention kan anges som åtgärd enligt klassificeringen för den 
öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1274 (Mini-intervention enligt God 
medicinsk praxis för berusningsmedel, tobak eller annat beroende vid alkohol-, 
drog- och tobaksberoende eller annat beroende).

Aalto M & Seppä K. (2009). Alkoholin liikakäyttö. 
Teoksessa mielenterveys- ja päihdeongel-
mien varhainen tunnistaminen. Opas en-
naltaehkäisevän työn ammattilaisille. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen oppaita 
5/2009. Helsinki: Yliopistopaino

Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suo-
situs. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-
cimin ja Suomen Päihdelääketieteen yh-
distyksen asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011. 
Finns på webben: www.kaypahoito.fi

Social- och hälsovårdsministeriet (2009). Råd-
givningsverksamhet, skol- och studeran-
dehälsovård samt förebyggande mun- och 
tandvård. Motiveringar till och tillämpnings-
anvisningar för förordningen (380/2009, nu 
338/2011). Publikationer 11. Helsingfors 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2009). Raskaana 
olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon 
varmistaminen. Työryhmän raportti. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:4. 
Helsinki
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13.5.2 ADSUME, ett verktyg för kartläggning av ungas 
alkohol- och drogvanor
Marjatta Pirskanen 

MOTIVERING
Finländska ungdomars bruk av beroendeframkallande medel har minskat under 
de senaste tio åren. Trots det visar uppgifter från år 2009 att 17 procent av ungdo-
marna i åldern 14–15 år drack sig kraftigt berusade minst en gång i månaden, att 6 
procent hade prövat på narkotika och att 15 procent använde tobak varje dag. Spe-
ciellt oroväckande är anhopningen av hälsoskadliga vanor inom vissa ungdoms-
grupper. Det här utgör en betydande bakgrundsfaktor till uppkomsten av ojämlik-
het i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Ungdomars bruk av beroendeframkallande medel och utvecklingen av alko-
hol- och drogrelaterade störningar kan beskrivas som en process. En del av ungdo-
marna övergår från nykterhet via experimenterande till regelbunden konsumtion 
i sociala sammanhang, t.ex. berusningsdrickande i kamratkretsen. Uppkomsten av 
skadliga konsekvenser (olycksfall, våld, konflikter, oplanerat sex) är ett tecken på 
problemkonsumtion. För ungdomarna kan det vara svårt att uppfatta att dessa 
skadliga konsekvenser är en följd av riklig alkoholkonsumtion. På det här sättet 
kan fortsatt användning av alkohol och andra droger med därtill hörande konse-
kvenser leda till en anhopning av olika problem, inklusive missbruk eller beroen-
de. För att man ska kunna förebygga alkohol- och drogrelaterade problem är det 
av största vikt att man identifierar problembruket och dess skadeverkningar så att 
man tidigt kan ta tag i saken. Det här är något som skolhälsovårdarna och skollä-
karna har möjlighet att göra, eftersom alla ungdomar är klienter hos skolhälsovår-
den. Genom tidigt ingripande och tidiga stödåtgärder är det möjligt att ändra pro-
cessens riktning från problemanvändning i riktning mot alkohol- och drogfrihet. 

 ADSUME-enkäten (Adolescents’ Substance Use Measurement) är avsedd att 
användas som ett verktyg för bedömning av ungdomars användning av beroen-
deframkallande medel (tobak, alkohol och droger) och som underlag för sam-
tal i syfte att främja alkohol-, drog- och rökfrihet. Modellen för tidigt ingripan-
de för att främja alkohol-, drog- och rökfrihet bland ungdomar omfattar förutom  
ADSUME-enkäten (bilaga 16) även ett åtgärdsschema för tidigt ingripande (bilaga 
17) och interventionsrekommendationer (bilaga 18). 

Målgruppen för ADSUME-enkäten är ungdomar i åldern 14–18 år. Syftet med en-
käten är att
1. hjälpa den unga själv och hälsovårdaren eller läkaren att identifiera och bedöma 

alkhol- och drogbruket och rökningen och 
2. göra det möjligt att systematiskt samla in information som kan tjäna som un-

derlag för hälsosamtal och tidig intervention. 
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TIDPUNKT
Ungdomars användning av beroendeframkallande medel bör kartläggas rutinmäs-
sigt i samband med hälsoundersökningarna. ADSUME-enkäten lämpar sig för 
användning vid hälsoundersökningarna i högstadiet (årskurserna 8 och 9). Det 
rekommenderas att enkäten ges till alla elever i årskurs 8 i samband med den om-
fattande hälsoundersökningen och vid ifyllandet av hälsointyget för ungdomar. 
ADSUME-enkäten kan också användas vid behov om man misstänker användning 
av beroendeframkallande medel.

ARBETSREDSKAP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
För att genomföra en bedömning behöver man tillgång till ADSUME-enkäten, åt-
gärdsschemat och interventionsrekommendationerna samt ett rum där man kan 
samtala ostört med den unga. Den som utför bedömningen bör ha grundläggan-
de färdigheter i resurs- och hälsofokuserat samtal, dialogarbete, instrumentet för 
kartläggning av orons zoner, mini-intervention, motiverande intervju och multi-
professionellt samarbete. 

GENOMFÖRANDE AV ENKÄTEN
Den unga fyller själv i blanketten genom att ringa in ett (eller i vissa fall flera) svars-
alternativ för varje fråga. För att undvika ett selektivt förfarande som på förhand 
leder till att vissa elever stämplas som tillhörande en riskgrupp, rekommenderas 
det att frågorna i ADSUME-enkäten tas in i de hälsoenkäter som genomförs i oli-
ka åldrar. 

TOLKNING OCH SLUTSATSER
ADSUME-formuläret (bilaga 16) omfattar 17 frågor, av vilka frågorna om omfatt-
ningen och frekvensen (1–4) samt konsekvenserna (5, 7–9) av bruket av beroende-
framkallande medel poängsätts enligt en skala från 0 till 5. Bedömningen av bruket 
av beroendeframkallande medel baserar sig på totalpoängen (0–43 poäng). Med 
hjälp av frågorna 10–17 bedömer man exponeringen för beroendeframkallande 
medel och tillgången till socialt stöd. En del frågor är öppna frågor medan andra 
är flervalsfrågor. Van
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För riskbruk och farligt hög konsumtion ges två olika gränsvärden. När det 
gäller barn under 16 år är det motiverat att ingripa tidigare och mer aktivt, efter-
som forskningen visar att en uppskjutning av alkoholdebuten till efter 16 års ålder 
minskar risken för utveckling av missbruksproblem i vuxen ålder. 

För ungdomar som använder andra droger än alkohol görs en separat bedöm-
ning baserad på totalpoängen för frågorna 2–3. För andra droger än alkohol gäl-
ler samma gränsvärden och åtgärdsrekommendationer oavsett ålder, eftersom t.ex. 
narkotikamissbruk eller blandmissbruk av alkohol och läkemedel är lika farligt i al-
la åldersgrupper. Vid bedömningen av brukets konsekvenser (frågorna 5–9) är det 
inte nödvändigt att precisera om konsekvenserna beror på användning av alkohol 
eller andra droger. Vid tolkningen av totalpoängen går man igenom resultaten till-
sammans med svarspersonen och diskuterar om poängsumman beror på konsum-
tionens omfattning eller på de konsekvenser som bruket medför. Man bör också 
beakta hur totalpoängen påverkas av regelbundet tobaksbruk och diskutera frågan 
med den unga. 

Syftet med det handlingsschema (bilaga 17) som hör ihop med ADSUME och 
modellen för tidigt ingripande är att göra det lättare för läkare och hälsovårdare 
att genomföra en situationsbedömning och att tidigt ta upp saken till diskussion. 
Med hjälp av handlingsschemat är det också lättare att förklara för den unga varför 
man tar tag i saken. Situationsbedömningen baserar sig på ADSUME-poängen och 
på den bild som hälsovårdaren eller läkaren under sitt samtal med den unga får av 
den ungas resurser (t.ex. stöd från föräldrar och andra närstående, verklighetsbase-
rad inställning till beroendeframkallande medel) och den oro de känner i fråga om 
resursernas tillräcklighet. Det är viktigt att diskutera handlingsschemat med den 
unga och tillsammans reflektera över hur man bör gå vidare. Schemat underlät-
tar också genomförandet av nödvändiga uppföljningsåtgärder och samarbetet med 
andra aktörer. När man går in för att tillämpa denna åtgärdsmodell är det viktigt 
att man tillsammans med övriga samarbetsaktörer (elevvården, missbrukarvården 
och barnskyddet) kommer överens om gemensamma riktlinjer. 

Efter gemensamt övervägande väljs den interventionsform som svarar mot den 
ungas behov: promotiv, resursstödjande intervention för nyktra och experimen-
terande ungdomar, preventiv mini-intervention för ungdomar med återkom-
mande bruk, mini-intervention för riskbrukare och bedömning av vårdbehovet 

Ungdomars bruk av beroendeframkallande medel kan på basis av totalpoängen 
(0–43 poäng) indelas i fyra nivåer:

1. Nykterhet eller 
experimenterande

0–3 poäng

2. Återkommande bruk 4–6 poäng

3. Riskbruk 7–9 poäng för 14–15-åringar, 7–12 poäng för 16–18-åringar 

4. Farligt hög konsumtion ≥10 poäng för 14–15-åringar, ≥13 poäng för 16–18-åringar
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för ungdomar med farligt hög alkohol- och drogkonsumtion. Målet är att identi-
fiera den ungas egna resurser och stödja sådana val och resurser som främjar hälsa 
och frihet från beroendeframkallande medel, även i de fall där det rör sig om far-
ligt hög konsumtion.

För att behålla den ungas förtroende krävs ingående samtal och motiveringar, 
speciellt i sådana fall där det rör sig om riskbruk eller farligt hög konsumtion. Det 
är viktigt att förklara för den unga vilka risker som är förenade med ett omfattande 
alkohol- och drogbruk, eftersom även ungdomar med farligt hög konsumtion kan 
tro att deras alkohol- och drogbruk ligger på en måttlig eller ofarlig nivå. Hälsovår-
daren bör förklara situationens allvar och nödvändigheten av samarbete med hem-
met, elevvården och socialmyndigheterna. Hälsovårdaren bör också berätta vad 
barnskyddslagen kräver i sådana situationer där ett barn under 18 år äventyrar sin 
hälsa genom användning av alkohol och andra droger (Barnskyddslagen 417/2007, 
25 § och 34 §). Personalens professionalism och ansvarskänsla förpliktar dem att 
ingripa i ett tidigt skede vid missbruk som äventyrar en ung persons hälsa. Det är 
viktigt att man inte förblir overksam i väntan på att den unga själv ska komma till 
insikt om situationens allvar. 

Vid vårdplaneringen bör man respektera den ungas åsikter. Om den unga tror 
sig kunna ändra sitt beteende på egen hand, kommer man överens om uppfölj-
ningsbesök hos hälsovårdaren och/eller läkaren. Om situationen inte blir bättre, 
börjar man planera vården på nytt inom beroendesjukvården, t.ex. på en avgift-
ningsenhet.

En självbedömningsversion av ADSUME-formuläret, som utvecklats av för-
eningen Terveys ry inom ramen för föreningens trafiksäkerhetsprojekt Selvä peli 
(Rent spel), finns tillgänglig på www.selvapeli.fi > osallistu > testi 1.

DOKUMENTATION
Totalpoängen för svaren på enkätfrågorna antecknas i patientjournalen. 

En strukturerad kartläggning av användningen av beroendeframkallande 
medel kan anges som åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primär-
vården (SPAT) med koden SPAT1273 (Strukturerad kartläggning av bruk av berus-
ningsmedel och tobak).

Om man har gjort en mini-intervention, kan den anges som åtgärd enligt åt-
gärdsklassificeringen för den öppna primärvården med koden SPAT1274 (Mini-in-
tervention enligt god medicinsk praxis för vid alkohol-, drog- och tobaksberoen-
de eller annat beroende). 

Om man i samband med en hälsoundersökning har gett råd och vägledning i 
frågor som gäller alkohol och andra droger, kan man ange det som åtgärd enligt åt-
gärdsklassifikationen för den öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1309 
(Rådgivning om drog- och tobaksbruk och annat riskbeteende).
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13.5.3 Rökning
Hanna Ollila, Antero Heloma

MOTIVERING
Rökning är en central riskfaktor för många folksjukdomar och även en viktig för-
klaringsfaktor till socioekonomisk ojämlikhet i hälsa. Inom barnrådgivningen är 
det viktigt att fortsätta det aktiva arbete för att stödja föräldrarnas tobaksfrihet som 
inletts redan vid mödrarådgivningen. Att bli förälder innebär för många ett starkt 
incitament för att sluta röka, vilket är viktigt att ta fasta på inom hälsovården. Det 
är också viktigt att mödrar som har slutat röka under graviditeten uppmuntras att 
hålla fast vid sin tobaksfrihet.

Föräldrarnas rökning har många negativa konsekvenser även för barnens häl-
sa och välbefinnande. Passiv rökning är skadligt för barnets utveckling och kan or-
saka bestående organiska förändringar. Hos barn som regelbundet varit utsatta för 
tobaksrök har man redan på tröskeln till tonåren konstaterat skadliga förändring-
ar – bl.a. artärförändringar som innebär ökad risk för utveckling av hjärt- och kärl-
sjukdomar. Barn till rökande föräldrar kan också oroa sig över att rökningen kan 
leda till att föräldrarna insjuknar eller dör.

Hälsovårdspersonalen bör ge ungdomarna ett tydligt budskap om vikten av att 
inte röka. Bland finländska ungdomar sker tobaksdebuten och experimenterandet 
med tobak huvudsakligen i åldern 13–15 år. En femtedel av våra ungdomar i ål-
dern 14–18 år röker dagligen. Ju tidigare man slutar röka, desto mindre blir skade-
effekterna av ens rökande. Ungdomar som röker funderar ofta på att sluta röka och 
många av dem gör också försök att sluta. Ungdomar som redan har slutat eller som 
aldrig har börjat röka kan behöva goda argument för att förbli rökfria, om toba-
ken är ett viktigt element i deras vardagsmiljö (kamratkretsen, läroanstalten, hem-
met). För dessa ungdomar kan vägledning av en yrkesperson vara en värdefull re-
surs och motivationskälla. 

TIDPUNKT
Inom barnrådgivningen bör frågan om rökning tas upp redan vid det första sam-
talet om föräldrarnas levnadsvanor. Inom skolhälsovården bör frågan om rökning 
tas upp vid alla hälsoundersökningar från 10–12 års ålder, eftersom en del barn 
börjar experimentera med tobak redan i lågstadiet. Frågan om rökning bör också 
tas upp bl.a. om en elev har återkommande luftvägsinfektioner eller vill börja an-
vända p-piller. Både rökning och exponering för andras tobaksrök ökar mottaglig-
heten för luftvägsinfektioner. Rökning kan vara en bidragande orsak till återkom-
mande sjukskrivningar. Rökning ökar också den risk för blodpropp som anknyter 
till preventivmedel.
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ARBETSREDSKAP OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Den handlingsmodell som presenteras i rekommendationen för god medicinsk 
praxis kan användas vid samtal om rökning både med föräldrar och med barn och 
ungdomar. Modellen omfattar 6 element:

 • Ta upp frågan om rökning minst en gång om året.
 • Diskutera frågan om att sluta röka och bedöm patientens motivation att sluta.
 • Anteckna hur patienten använder tobak samt tobaksbrukets omfattning och 

varaktighet.
 • Uppmana patienten att sluta använda tobak, och inled vid behov avvänjnings-

behandling.
 • Uppmuntra och hjälp patienten att sluta. Ge positiv feedback och ordna vid 

behov med remiss till fortsatt behandling.
 • Följ upp resultatet under de följande besöken.

I handlingsmodellen ingår tester för bedömning av nikotinberoendet (testerna 
och testinstruktionerna finns i bild 33).

SAMTAL OM RÖKNING OCH STÖD FÖR TOBAKSFRIHET
För att hälsovårdspersonalen på bästa möjliga sätt ska kunna uppmuntra och mo-
tivera en rökare att sluta använda tobak är det bra att utreda vilket motivations-
stadium rökaren befinner sig i. Modellen med motivationsstadier fungerar som ett 
arbetsredskap för bedömning av förändringsberedskapen. Modellen skiljer mel-
lan fem olika stadier i avvänjningsprocessen: A: ovillighetsstadiet, B: övervägan-
destadiet, C: beredskapsstadiet, D: handlingsstadiet (tidigt rökfrihetsstadium) och 
E: vidmakthållandestadiet (bestående tobaksfrihet). Oavsett vilket stadium röka-
ren befinner sig i är det viktigt att ge honom eller henne en klar och tydlig uppma-
ning att sluta. Med hjälp av motiverande samtal kan man öka beredskapen att ge-
nomföra en livsstilsförändring.

När det gäller elever i åldern 10–15 år är det bra att först fråga om de har prövat 
på tobaksprodukter, och om de dagligen exponeras för andras tobaksrök inomhus. 
De som inte har prövat – eller som har prövat men inte tänker göra om det – bör 
uppmuntras att avstå från tobak också i fortsättningen. Av dem som har prövat frå-
gar man om de använder tobaksprodukter minst en gång om dagen eller mer säl-
lan än det. Om tobaksbruket är dagligt, använder man nikotinberoendetestet HSI 
(Heaviness of Smoking Index, se bild 33) och uppmanar eleven att sluta röka. Fun-
dera tillsammans över vilken typ av stöd och uppföljningsbesök som behövs. Om 
tobaksbruket är sporadiskt, kan man använda HONC-testet (Hooked On Nicoti-
ne Checklist, se bild 33) eller gå direkt till uppmaningen om att sluta och bedöm-
ningen av behovet av avvänjningsstöd. Vid samtal med vuxna använder man HSI-
testet, ger en tydlig uppmaning att sluta och bedömer behovet av avvänjningsstöd.

När man talar med föräldrarna om rökning är det viktigt att betona rökning-
ens skadliga effekter på barnens hälsa och vikten av att vara en god förebild för si-
na barn. När man talar om rökning med barn och unga är det bra att ta upp sådana 
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oönskade effekter som man redan kan observera, som t.ex. hudproblem, problem 
med konditionen och munhygienen. Tobaksbruket bland ungdomar påverkas i 
hög grad av sociala faktorer, framför allt av kamratkretsen, vilket kan ge en intres-
santare inkörsport till samtalet än att börja med att ta upp hälsoeffekterna.

TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
När man har utrett förändringsberedskapen, funderar man tillsammans över be-
hovet av stöd och valet av lämplig stödmetod. Vid behov kommer man överens om 
en tidsplan för genomförandet av rökstoppet och bokar tid för uppföljningsbesök 
eller telefonkontakter. Man kan också ordna med remiss till en rökavvänjningsskö-
tare eller någon annan lämplig instans i den lokala vårdkedjan. För vuxna rekom-
menderas nikotinersättning eller receptläkemedel som avvänjningsstöd, eftersom 
det fördubblar chanserna att lyckas. Friska ungdomar som röker dagligen, men är 
motiverade att sluta röka och visar tecken på fysiskt beroende kan ha nytta av läke-
medelspreparat som komplement till avvänjningshandledningen. När man skriver 
ut läkemedelspreparat till ungdomar är det viktigt att ge noggranna instruktioner 
om preparatens användning och dosering och att följa upp resultatet. Regelbun-
denhet, interaktivitet och lättillgänglig service är viktiga element i arbetet med att 
stödja ungdomar som vill sluta röka, eftersom de kan förhålla sig misstroget till 
vuxnas erbjudanden om stöd eller betrakta det som ett uttryck för förmynderi.

DOKUMENTATION
Rökningen tas upp i samband med mottagningsbesöken och uppgifterna doku-
menteras i patientjournalen. I patientjournalen kan det vara bra att anteckna om 
barnet eller den unga dagligen exponeras för andras tobaksrök inomhus, hur lång 
tid inomhusexponeringen varar, samt om unga själv har använt eller använder to-
bak. 

En mini-intervention med en ung person som har beroendesymtom kan ang-
es som åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) 
med koden SPAT1274 (Mini-intervention enligt God medicinsk praxis vid alko-
hol-, drog- och tobaksberoende eller annat beroende). 

Om man i samband med en hälsoundersökning ger råd eller vägledning i to-
baksrelaterade frågor, kan man ange detta som åtgärd enligt åtgärdsklassificeringen 
för den öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1309 (Rådgivning om drog- 
och tobaksbruk och annat riskbeteende).

MER INFORMATION 
Mer information om tobaksavvänjning finns på webben: www.thl.fi/tupakka och 
www.tobaksinfo.fi.

Van
he

ntu
nu

t



184

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

BILD 33.  Exempel på hur man tar upp frågan om rökning i en mottagningssituation. Sche-
mat baserar sig på den interventionsmodell (”Kuusi K:ta”, Ollila H. m.fl. 2010) som presen-
teras i rekommendationen för god medicinsk praxis. Exemplen har anpassats för använd-
ning i arbetet med ungdomar.

Ta upp frågan om 
tobaksanvändning vid 
varje mottagnings-
besök. Utred vilket 
av följande alternativ 
som bäst beskriver 
den ungas nuvarande 
situation:

Diskutera rökningen med den unga. Anteckna hur mycket 
personen röker, hur länge personen rökt och bedöm 
nikotinberoendet.

Använder tobak 
minst en gång om 
dagen

Använder tobak 
minst en gång 
i veckan 

Använder tobak, 
men mindre än 
en gång i veckan

Slutat röka för mindre än 6 månader 
sedan. 
D) handlingsstadiet (tidigt rökfrihetsstadium) 

Slutat röka för mer än 6 månader sedan. 
E) vidmakthållandestadiet (bestående 
tobaksfrihet) 

Har aldrig rökt

HSI-testet (max. 6 poäng):
Hur snabbt efter det att du vaknat röker du din första cigarett?
a. Inom 6 minuter (3 poäng) 
b. Efter 6–30 minuter (2 poäng)
c. Efter 31–60 minuter (1 poäng) 
d. Efter 60 minuter (0 poäng)

Hur många cigaretter röker du per dag?
a. färre än 10 (0 poäng) 
b. 11–20 (1 poäng)
c. 21–30 (2 poäng) 
d. 30 eller fler (3 poäng))
Tolkning: 0–1 poäng = lågt, 2 poäng = måttligt, 3 poäng = starkt, 
4–6 poäng = mycket starkt nikotinberoende

HONC-testet. Svarsalternativ: ja (1 poäng) nej (0 poäng),  
(max. 10 poäng)

a.  Har du någon gång försökt sluta röka utan att lyckas?
b. Röker du nu eftersom det är mycket svårt att sluta röka?
c. Har du någon gång haft en känsla av att du är beroende av tobak? 
d.   Är du ibland mycket röksugen?
e. Har du någon gång haft en känsla av att du verkligen behöver en 

cigarett?
 f. Har du svårt att låta bli att röka på platser med rökförbud?

När du har försökt sluta röka (eller inte har rökt på ett tag):
g. har du svårt att koncentrera dig när du inte får röka?
h. känner du dig mer irriterad när du inte får röka?
i.  känner du en stark lust eller ett starkt behov av att röka?
j.  känner du dig nervös, rastlös eller ångestfull när du inte får röka?

Tolkning: Redan 1 poäng visar på kontrollförlust och de första 
tecknen på tobaksberoende.

• Tue ja kannusta.
• Keskustele nuoren kokemuksista ja   

näke myksistä ja omasta arviosta tilan-
teessa etenemisestä (nykytila, kokemuk-
set, saatavilla oleva tuki ja apu,  mahdol-
liset  vieroitusoireet, muut ongelmat)

Följ upp hur det går. Uppmuntra 
och hjälp den unga att sluta och 
ordna vid behov med remiss till 
behandling.

Uppmuntra till fortsatt rökfrihet

Följ upp hur det går. Hjälp den unga att sluta röka och 

• Ge stöd och uppmuntran.
• Samtala om den ungas erfarenheter och synpunkter 

och den ungas egen bedömning av hur man bör gå 
vidare (nuläge, erfarenheter, tillgång till hjälp och stöd, 
eventuella abstinenssymtom, andra problem)
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Uppmuntra till fortsatt rökfrihet

Utred den ungas förändringsberedskap och motivationsstadium med hjälp av 
påståendena A–C. Uppmana den unga att sluta röka och inled vid behov be-
handling. Uppmuntra och hjälp den unga att sluta och ordna vid behov re-
miss till behandling. Följ upp hur det går.

A) Har inte ens övervägt 
att sluta. 
(Ovillighetsstadiet)

B) Har allvarligt över-
vägt att sluta/försöka 
sluta inom de närmaste 
6 månaderna.  
(Övervägandestadiet) 

C) Har bestämt sig för 
att sluta/försöka sluta 
inom de närmaste 30 
dagarna.
(Beredskapsstadiet)

• Undvik att skuldbelägga och moralisera 
• Samtala utgående från den ungas erfarenheter hur 

rökningen påverkar hälsan och vilka faktorer som håller 
vanan vid liv

• Berätta vem den unga kan vända sig till, om det senare 
blir aktuellt att sluta

• Ge skriftligt informationsmaterial

• Ta upp frågor som får den unga att aktivt fundera över 
för- och nackdelarna med att sluta/fortsätta

• Diskutera frågan utgående från den ungas synpunkter 
och erfarenheter (nuläge, erfarenheter, tillgång till hjälp 
och stöd, eventuella abstinenssymtom, andra problem), 
hur hälsan påverkas av rökning och hur den unga själv 
bedömer att man bör gå vidare

• Berätta vart den unga kan vända sig när det blir aktuellt 
att sluta

• Ge skriftligt informationsmaterial 

• Diskutera frågan utgående från den ungas synpunkter 
och erfarenheter (nuläge, erfarenheter, tillgång till hjälp 
och stöd, eventuella abstinenssymtom, andra problem) 
och den ungas egen bedömning av hur man bör gå 
vidare

• Gör tillsammans upp en plan för hur man ska gå vidare 
(behov av stöd, metoder, kontakthållning och liknande) 
och ett tidsschema.

• Bedöm behovet av läkemedelsbehandling. Skriv vid 
behov ut ett recept. Var särskilt noga med doseringsråd 
och uppföljning.

Ursprunglig källa: Ollila m.fl. Duodecim 2010;126(11): 1269–77. Publicerat med tillstånd 
av Duodecim. 

• Fastställ tillsammans vilken typ av stödmetoder, kontakthållning och liknande 
som behövs

• Vid återfall gör man en ny bedömning av motivationsstadiet (A–E) och den 
ungas beredskap att sluta röka, och anpassar samtalet efter det.

Följ upp hur det går. Hjälp den unga att sluta röka och 

• Ge stöd och uppmuntran.
• Samtala om den ungas erfarenheter och synpunkter 

och den ungas egen bedömning av hur man bör gå 
vidare (nuläge, erfarenheter, tillgång till hjälp och stöd, 
eventuella abstinenssymtom, andra problem)

Uppmuntra till fortsatt rökfrihet

ordna vid behov med remiss till behandling.
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Katri Ryttyläinen-Korhonen, Riitta Ala-Luhtala

MOTIVERING
Främjande av den sexuella hälsan är en viktig del av barnrådgivningens och skol-
hälsovårdens arbete. Rekommendationer för främjande av sexuell hälsa ingår i so-
cial- och hälsovårdsministeriets handlingsprogram för främjande av sexuell hälsa 
och fortplantningshälsa, rådgivningshandboken och handböckerna för skolhälso-
vården. 

Den sexuella utvecklingen är en central del av barnets utveckling. Barnrådgiv-
ningens målsättning för främjandet av den sexuella hälsan är att stödja föräldrar-
nas föräldraskap och parrelation och deras sexuella relation. Målet är att stärka fa-
miljens funktion och att följa och stödja barnets sexuella utveckling som en del av 
barnets helhetsutveckling. Under rådgivningsbesöken observerar man hur föräld-
rarna stödjer barnets sexuella utveckling. 

Inom skolhälsovården är målsättningen förutom att följa och stödja barnens 
och ungdomarnas sexuella utveckling även att främja deras utveckling till ansvars-
fulla vuxna människor som förstår sin egen och andras sexualitet, respekterar var-
je människas rätt att bestämma över sig själv och som har förmågan att skapa nä-
ra och varma människorelationer och uppleva ett möjligast lyckligt och fullvärdigt 
sexualliv. Skolhälsovårdens särskilda uppgift är att så tidigt som möjligt identifie-
ra de barn och ungdomar som kan ha problem med sin sexuella utveckling. Skol-
hälsovården genomför årligen en bedömning av barnens och ungdomarnas puber-
tetsutveckling och screenar för eventuella störningar i pubertetsutvecklingen. En 
grupp som behöver särskilt stöd är elever med kronisk sjukdom eller funktions-
nedsättning, eftersom dessa elevers psykosociala utveckling ofta inte uppmärksam-
mas i tillräckligt hög grad. 

 

TIDPUNKT
Sexualrådgivning och främjande av sexuell hälsa är en viktig del av de återkom-
mande hälsoundersökningarna inom barnrådgivningen och skolhälsovården. 
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HJÄLPMEDEL OCH GENOMFÖRANDE
Behovet av individuell sexualrådgivning för barn och ungdomar och deras famil-
jer bedöms i samband med hälsoundersökningen med hjälp av samtal och obser-
vationer. Speciellt inom skolhälsovården är det viktigt att bygga upp en förtroende-
full relation till barnen och ungdomarna så att de vågar komma till mottagningen 
också med sådana frågor som de inte vågar tala om med någon annan. Inom skol-
hälsovården kan det i vissa fall vara lättare att inleda ett samtal om man använder 
sig av en sexualhälsoanamnes. Sexualhälsoanamnesen behandlar i stort sett samma 
frågor som tas upp inom hälsoundersökningarna i skolhälsovården, men tonvikten 
ligger på den sexuella hälsan. Anamnesformuläret innehåller färdiga frågor som 
gör det lättare att samtala också om sådana ämnen som kan upplevas som känsliga. 
Anamnesformuläret är fritt tillgängligt för nedladdning på Väestöliittos webbplats 
(www.vaestoliitto.fi) och kan anpassas efter behov. På Väestöliittos webbplats hit-
tar man också andra arbetsverktyg som kan användas vid samtal med ungdomar 
om frågor som gäller sexuell hälsa.  

HUR MAN SAMTALAR OM SEXUELL HÄLSA 
Den sexuella utvecklingen sker stegvis inom ramen för och parallellt med den psy-
kiska, fysiska och sociala utvecklingen, vilket innebär att innehållet i arbetet med 
att främja sexualhälsan och behovet av rådgivning varierar i olika åldrar. I rådgiv-
ningsarbetet är det viktigt att beakta barnets ålder, tillväxt och utveckling samt bar-
nets och familjens individuella behov. 

Det är viktigt att berätta för föräldrarna om barnens grundläggande rättighe-
ter, bl.a. rätten till ett gott liv och mänsklig värdighet, rätten att bli älskad, rätten till 
fysisk integritet och rätten att få veta att de själva bestämmer över sin egen kropp, 
rätten att få stöd och hjälp och rätten att få ha trygga vuxna omkring sig.

Barnrådgivningen
På barnrådgivningen är hälsovårdarens uppgift att hjälpa föräldrarna att upp-
märksamma och stödja barnets sexuella utveckling som en del av barnets övriga 
utveckling. Det väsentliga är att man uppmärksammar barnets behov och svarar på 
dem. Stödjandet av barnets sexuella utveckling och sexuella hälsa sker genom sam-
tal med föräldrarna om frågor som är viktiga i den aktuella åldern.

Frågor som bör uppmärksammas/diskuteras vid hälsoundersökningarna på 
barnrådgivningen är:

0–6 månader
Sinnesintryckens och sinnesupplevelsernas betydelse för utvecklingen av barnets 
kroppsuppfattning:

 • närhet, ömhet, kramar och smekningar skapar en god grund för barnets socia-
la och emotionella utveckling 
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 • barnet lär sig genom att utforska; det rör ofta vid sig själv, och även sina köns-
organ, vilket sker mer eller mindre slumpmässigt och oavsiktligt. 

1 år 
Utvecklingen av självkänsla och trygghet, färdigheter som behövs för potträning:

 • blickkontakt, uttryck för kärlek och tillgivenhet med glada, beundrande och 
roliga miner, gester, ord, ljud och leenden, uttalande av barnets namn

 • potträning – utan tvång eller förmaningar
 • att lära barnet att gå på pottan kräver tålamod, hänsyn till barnets utvecklings-

nivå och en lugn och avspänd atmosfär. 

2 år
Utvecklingen av könsidentiteten, barnets upptäckt av sina könsorgan, inlärning av 
sociala normer:

 • det finns flickor och pojkar
 • barnet undersöker sina egna könsorgan och intresserar sig också för andra 

människors kroppar; det vill också gärna visa upp sig för andra
 • barnet tar på sina könsorgan med avsikt, för att det tycker att det känns bra
 • det lär sig vad som är privat och intimt och vad som är lämpligt beteende
 • det börjar lära sig vad man får och vad man inte får göra.

3–4 år
Förmågan att tala om sexualitet och att förstå skillnader; föräldrarnas inbördes re-
lation och hur den påverkar barnets uppfattning om vuxnas parrelationer:

 • barnet kan sätta ord på sina känslor och tala om vad som känns bra och vad 
som känns illa

 • man bör tillåta barnet att uttrycka sin sexualitet genom teckningar, ramsor 
och doktorslekar.

 • använd de rätta benämningarna på olika kroppsdelar
 • redan i treårsåldern börjar barn ställa frågor om hur barn blir till
 • man bör besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt och med ord som 

barn på denna utvecklingsnivå kan förstå
 • barnet förälskar sig, bl.a. i sina föräldrar
 • barnet iakttar föräldrarnas relation, vilket understryker vikten av att föräldrar-

na visar varandra kärlek, tillgivenhet och närhet
 • man kan berätta för barnet om annorlunda familjer och andra sätt att skaffa 

sig barn (adoptioner)
 • man kan berätta för barnet om annorlunda parrelationer (homopar och les-

biska par) 
 • att njuta av fysisk närhet är en normal del av människans liv
 • barnet bör inte få se sina föräldrar ha sex, eftersom barn inte kan förstå vuxnas 

sexuella lust eller sexuella aktivitet.
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5 –6 år
Vänskapsrelationer, respekt för sin egen och andras fysiska integritet, vägledning i 
”säkerhetsfärdigheter”:

 • skillnaden mellan vänskaps- och kärleksrelationer 
 • den egna kroppens funktioner och olika kroppsliga förnimmelser 
 • hur man känner igen sina egna känslor och sinnesförnimmelser 
 • de egna gränserna och de egna rättigheterna 
 • hur man står på sig 
 • hur man klarar sig ur farliga situationer. 

Skolhälsovården
I skolhälsovården stödjer man barnens och ungdomarnas sexuella utveckling och 
hälsa genom att observera deras sexuella utveckling och samtala om sådana sexual-
hälsofrågor som är viktiga i den aktuella åldern. 

Frågor som bör uppmärksammas/diskuteras när det gäller barn i lågstadieåldern 
är:
Årskurs 1–3 

 • I samband med skolstartsundersökningen kontrolleras att alla barn som in-
te har någon funktionsnedsättning kan klä på sig själva och klarar toalettbesök 
på egen hand.

 • Bedömning och stödjande av barnets fysiska utveckling (t.ex. vid för tidig pu-
bertet).

 • Vägledning i kroppskännedom och hur man skyddar sin kropp, information 
om barns rättigheter (www.turvataito.fi).

 • Stärkande av barnets självkänsla och uppmuntran till sund nyfikenhet.
 • Vid behov samtalar man med barnet om de förändringar som kommer att 

ske under puberteten, t.ex. vad det innebär att utvecklas till kvinna respektive 
man, och framhäver betydelsen av att kunna ta vara på sig själv.

Årskurs  4–6
 • Bedömning och stödjande av den fysiska utvecklingen.
 • Bedömning av eventuella riskbeteenden. Man frågar ungdomarna hur de upp-

lever sin kropp och om det är något i deras sexuella utveckling som de oroar 
sig över 

 • Samarbete med undervisningsväsendet: t.ex. lektioner om puberteten för fem-
teklassare. 

 • Säkerhetsfärdigheter (www.turvataito.fi).Van
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Frågor som bör uppmärksammas/diskuteras när det gäller elever i de övre årskur-
serna:
Årskurs  7–9 

 • I samband med mottagningsbesöken bör man ge akt på den ungas individuel-
la pubertetsförändringar  

 • Man diskuterar frågor som hör ihop med att sällskapa: känslor, självbestäm-
manderätt, säkerhet, preventivmedel, parrelationer, sex och sexuell identitet.

 • Man berättar också om könssjukdomar och hur man skyddar sig mot dem.
 • Man samtalar om olikheter i sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 

och om vikten av att acceptera olikheter.
 • Man informerar om olika typer av hälsotjänster för sexuell hälsa. 
 • Vid hälsoundersökningen i årskurs 8 frågar man ungdomarna om de blivit ut-

satta för sexuella kränkningar.

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Genom att samtala med föräldrarna och barnen eller ungdomarna själva om frågor 
som är viktiga i respektive ålder kan man stödja den sexuella hälsan och utveck-
lingen och bedöma behovet av individuell rådgivning. Det är viktigt att lägga upp 
sexualhälsorådgivningen så att utgångspunkten är en positiv inställning till sexu-
aliteten och skillnaderna mellan flickor och pojkar. På barnrådgivningen samta-
lar man med föräldrarna om barnets sexuella utveckling och vägleder föräldrarna i 
att stödja barnets harmoniska utveckling på ett sätt som också beaktar den sexuel-
la utvecklingsaspekten. Syftet med den sexualhälsorådgivning som ges på barnråd-
givningen är att stödja föräldrarnas parrelation och förebygga relationsproblem. 
Riktlinjer för främjandet av befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och ut-
vecklingen av servicestrukturen, verksamhetssätten och kompetensutvecklingen på 
detta område ingår i handlingsprogrammet Främjande av sexuell hälsa och fort-
plantningshälsa. Mer information om främjande av sexuell hälsa och om sexual-
rådgivningens innehåll finns bl.a. i barnrådgivningshandboken, handböckerna för 
skol- och studerandehälsovården samt i WHO:s rekommendationer om sexualun-
dervisning för barn och ungdomar. Det är bra att samordna sexualhälsofrämjandet 
med skolornas och läroanstalternas undervisning i hälsokunskap. 

En särskilt viktig målgrupp för sexualhälsorådgivningen och det sexualhälso-
främjande arbetet är ungdomar som närmar sig puberteten. Till den normala ut-
vecklingen i denna ålder hör ett vaknande sexuellt intresse, ingående av parrelatio-
ner och förändringar i de ungas sociala nätverk. Hälsorådgivningen bör utgå från 
de ungas perspektiv och behov. Om en ung person uppvisar sexualhälsorelaterade 
problem, t.ex. täta byten av sexpartner och oskyddat sex, är det ofta ett tecken på att 
det finns problem också på andra områden. Sexuellt riskbeteende kan ha samband 
med tidigt alkohol- eller drogbruk. Det kan också vara det första synliga symtomet 
på en depression. I sådana fall krävs både en mångsidig psykosocial situationsbe-
dömning och somatisk utredning.
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Om man på rådgivningen eller i skolhälsovården misstänker att ett barn har 
utsatts för sexuellt utnyttjande eller sexuella kränkningar, bör man göra en barn-
skyddsanmälan (se Socialporten, barnskyddsanmälan: www.sosiaaliportti.fi > 
På svenska > Blanketter på svenska) och kontakta socialförvaltningen och barn-
skyddsmyndigheterna. Man bör omedelbart diskutera saken också med verksam-
hetsenhetens läkare och utreda situationen. Om det också finns fysiska tecken och 
andra omständigheter som tyder på eventuell misshandel, bör eleven tas till en 
jourmottagning för undersökning. Både inom barnrådgivningen och skolhälsovår-
den bör man utreda varje misstanke om sexuellt utnyttjande och förvissa sig om att 
eventuella kränkningar upphör. För handläggning av de ärenden som gäller det ut-
satta barnet/ungdomen utses en ansvarsperson, till vars uppgifter hör att vid behov 
sammankalla en multiprofessionell arbetsgrupp och i samarbete med andra aktö-
rer se till att det ordnas vård, stöd och nödvändiga insatser samt tillräcklig övervak-
ning för att trygga barnets säkerhet. 

Under den tid som misstanken utreds bör man ordna stöd för eleven ock-
så i skolan, eftersom ett sådant trauma också påverkar elevens skolgång. Stödet 
kan ges av skolans elevvårdspersonal, familjerådgivningen, polikliniken för 
ungdomspsykiatri eller Tukinainen, den riksomfattande kriscentralen för våld-
täktsoffer. Rådgivningen och skolhälsovården bör ha skriftliga anvisningar för oli-
ka aktörer om hur man ska gå tillväga vid misstänkta eller påvisade fall av sexuellt 
utnyttjande eller sexuella kränkningar.

DOKUMENTATION 
Uppgifter om den sexuella utvecklingen, vägledning och samtal om åldersaktuel-
la frågor, eventuella åtgärder och planer för fortsatta åtgärder antecknas bland häl-
souppgifterna.

Om det i samband med en hälsoundersökning ges sexualhälsorådgivning kan 
detta anges som åtgärd enligt klassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) 
med koden SPAT1308 (Rådgivning om sexuell hälsa, som innefattar bl.a. preven-
tion av graviditet och sexuellt överförda sjukdomar).

MER INFORMATION
Hjälpmedel som kan användas vid samtal med ungdomar om olika sexualhälsore-
laterade frågor finns på adressen www.vaestoliitto.fi > ammattilaisille > seksuaali-
terveys > työkalupakki > välineitä nuoren kohtaamiseen.Van
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Jaana Markkula, Anne Lounamaa

MOTIVERING
Det har konstaterats att största delen av olycksfallen bland barn är sådana som är 
möjliga att förebygga. För att man i samband med hälsorådgivningen vid behov 
ska kunna erbjuda riktad rådgivning om förebyggande av olycksfall, bör man frå-
ga föräldrar och barn om eventuella olycksfall, användning av säkerhetsanordning-
ar i hemmet och eventuell oro beträffande barnets säkerhet. Det är också bra att 
understryka vikten av att skaffa och vidmakthålla färdigheter i första hjälpen i syf-
te att lindra följderna av eventuella olyckor. En viktig del av det olycksfallsförebyg-
gande arbetet består i att vara medveten om och kunna identifiera olika olycksfalls-
risker och att genomföra nödvändiga förändringar i miljön och beteendevanorna.

Barnrådgivningens uppgift är att vägleda föräldrarna i hur man förebygger 
olycksfall i olika stadier av barnets utveckling och att råda föräldrarna att skaffa 
sig nödvändiga säkerhetsanordningar och första hjälpen-färdigheter. När det gäller 
barn i rådgivningsåldern bör hälsovårdarna speciellt i samband med hembesöken 
vara uppmärksamma på risker i hemmiljön, eftersom de flesta småbarnsolyckor 
sker i hemmet. Forskningen visar att en mångsidig genomgång av olycksfallsföre-
byggande frågor i samband med hembesök och föräldrarådgivning minskar risken 
för olycksfall bland barn.

Olycksfall i skolan bör registreras med angivelse av olycksplatsen och olycks-
situationen samt skadans svårighetsgrad och behandling, så att man kan använda 
dessa uppgifter som faktaunderlag i det olycksfallsförebyggande arbetet. Olycksfall 
bland barn i skolåldern kan inträffa i många olika miljöer, vilket innebär att den 
olycksfallsförebyggande rådgivningen bör vara mångsidig och ta i beaktande bar-
nets individuella riskfaktorer (t.ex. rörelsehinder). 

Personalen inom barnrådgivningen och skolhälsovården har utmärkta möjlig-
heter att främja det olycksfallsförebyggande arbetet i barnens vardagsmiljöer. Ge-
nom att låta föräldrarna eller barnet själv beskriva de olycksfall som barnet har rå-
kat ut för i dagvården eller skolan kan man t.ex. få värdefull information om platser 
och rutiner som kan äventyra barnets säkerhet. 

Genom att ge information och råd kan man också lindra föräldrarnas eller bar-
nets oro för säkerheten, som kan vara mycket stor i sådana fall där barnet eller nå-
gon i barnets omgivning har råkat ut för en svår olycka.

Man bör observera att återkommande och allvarliga olycksfall kan vara ett 
tecken på andra typer av problem som utgör ett hot mot barnets välbefinnande. 
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TIDPUNKTEN
Eftersom olycksfallsriskerna förändras i takt med barnets ålder och utvecklingssta-
dium, bör frågor om eventuella olycksfall och användningen av säkerhetsanord-
ningar ställas i samband med de återkommande hälsoundersökningarna i olika 
åldrar, antingen till föräldrarna eller till skoleleven själv. Samtidigt bör man er-
bjuda information om hur man förebygger de vanligaste olycksfallen i den aktu-
ella åldern och uppmana föräldrar och äldre skolbarn att skaffa sig första hjälpen-
färdigheter. Skolbarn bör erbjudas denna typ av rådgivning även när de besöker 
skolhälsovården på grund av olycksfall.

HJÄLPMEDEL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För den olycksfallsuppföljning som görs vid de återkommande hälsoundersök-
ningarna finns för närvarande inga färdiga formulär. För uppföljning av skolo-
lycksfall finns däremot ett formulär, som kan laddas ner i THL:s webbtjänst Piste 
tapaturmille!, www.thl.fi/tapaturmat. 

Det är lättare att samtala om olycksfall om man har stöd av skriftligt material. 
För föräldrar till småbarn och förskolebarn har bl.a. checklistor utvecklats för kart-
läggning av farliga platser i barnens vardagsmiljöer. Checklistor och information 
om hur man förebygger olycksfall kan laddas ner via Kampanjen mot hemolyckor 
www.kotitapaturma.fi och THL:s webbtjänst Piste tapaturmille!.

UTREDNING AV OLYCKSFALL OCH SAMTAL OM FÖREBYGGANDE AV 
OLYCKSFALL 
Som en del av hälsoundersökningen frågar man föräldrarna om barnet någon gång 
under de senaste 12 månaderna har råkat ut för olycksfall som krävt rådgivning el-
ler behandling utförd av vårdpersonal. Barn i skolåldern kan besvara frågan själ-
va. Samtidigt utreder man bakgrunden till olycksfallet och ger råd för hur man kan 
förebygga liknande olycksfall i framtiden. Det är viktigt att ställa följande frågor: 

 • Har ert barn någon gång under de senaste 12 månaderna råkat ut för ett 
olycksfall som har krävt behandling och rådgivning utförd av vårdpersonal?

 • Hur många sådana olycksfall har ert barn råkat ut för?
Beträffande det svåraste av dessa olycksfall ställs följande tilläggsfrågor:

 • Vilken typ av behandling fick barnet för sin skada? 
 • Ledde skadan till några bestående men?
 • Vilken typ av olycksfall var det fråga om?
 • När inträffade olycksfallet?
 • Inträffade olycksfallet utomhus eller inomhus?
 • Noggrannare beskrivning av platsen för olycksfallet
 • Vilka faktorer kan ha bidragit till olycksfallet eller till skadans svårighetsgrad 

(t.ex. handlingens avsiktlighet, underlåtenhet att använda säkerhetsanordning-
ar, brister i miljön eller i en produkt)?
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Samtidigt som man förvissar sig om barnets säkerhet i vardagen tar man upp föl-
jande frågor på det sätt som är lämpligt med tanke på barnets ålder:
Barn i alla åldrar

 • användning av säkerhetsanordningar för barn: Använder barnet vanligen all-
tid: a) cykelhjälm vid cykling, b) reflexbricka/reflexväst i mörker, c) åldersa-
dekvat säkerhetsanordning eller bilbälte i bil, d) flytväst på sjön?

 • föräldrarnas och de äldre skolbarnens första hjälpen-färdigheter: Har de gått 
en kurs i första hjälpen? När har de senast uppdaterat sina första hjälpen-fär-
digheter? Finns det tillräckligt med första hjälpen-utrustning hemma?

Barn under skolåldern (speciellt i samband med hembesök)
 • kontrollera att hemmiljön är säker: Har föräldrarna kartlagt alla platser i hem-

met som kan vara farliga för barn i den här åldern? Vad har man gjort för att 
eliminera riskerna? Har man en fungerande brandvarnare hemma?

Barn i skolåldern 
 • simkunnighet: Kan barnet simma? Hur långt kan det simma?

TOLKNING OCH SLUTSATSER
Det är viktigt att beakta att olycksfallsriskerna är olika för barn i olika åldrar. Med 
hjälp av kompletterande frågor får man viktig tilläggsinformation om olyckan och 
kan ge riktade råd om hur man kan undvika liknande situationer i framtiden. 

Frågor om olycksfallsmekanismen, olycksplatsen och olika bidragande fakto-
rer ger information som kan användas bl.a. för att förbättra säkerheten i vardags-
miljöerna och ge tips om säkrare rutiner. Säkerheten i hemmet är föräldrarnas an-
svarsområde, men om det finns farliga platser i barnets övriga vardagsmiljöer bör 
man komma överens om vem som ska föra saken vidare t.ex. till daghems- el-
ler skolledningen eller till kommunens tekniska verk. När det gäller barn under 
skolåldern är det bra att fråga föräldrarna vilka säkerhetsförbättringar man har 
genomfört i hemmet (t.ex. barngrind i trapporna, medicinskåp, säker förvaring 
av kemikalier, termostatkranar, spisskydd). I samband med hembesöken kan man 
kartlägga riskerna och uppmana föräldrarna att själva regelbundet göra liknande 
kartläggningar (se www.kotitapaturma.fi). 

På motsvarande sätt är det viktigt att man i arbetet med att förebygga skolo-
lyckor använder sig av de uppgifter som samlats in om olycksfall i skolan och på 
skolvägen (olycksplatser och -situationer, skadornas svårighetsgrad och behand-
ling). Forskningen visar att de flesta skololyckorna generellt sett inträffar under 
gymnastiktimmar och raster. Ett effektivt förebyggande förutsätter dock känne-
dom om situationen i den egna skolan och att man i samråd med olika aktörer går 
in för att skapa en säkerhetsinriktad verksamhetskultur i skolan. När det gäller att 
förebygga olyckor under gymnastiktimmarna och att sköta eftervården på ett ef-
fektivt sätt är det viktigt att samarbetet mellan gymnastik- och hälsokunskapslä-
rarna och skolhälsovården fungerar bra.
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Om barnet inte i vanliga fall alltid använder effektiva säkerhetsanordningar 
(bakåtvänd bilbarnstol, bilbältesstol, bilbälte, reflexbricka, flytväst, cykelhjälm), 
bör man rekommendera användning och uppmana föräldrarna och dagvården/
skolan att skapa gemensamma regler för användningen. Om vuxna och andra i 
barnets närmiljö föregår med gott exempel när det gäller användningen av säker-
hetsanordningar, har barnet lättare att tillägna sig goda säkerhetsvanor. Föräld-
rar och skolbarn som saknar första hjälpen-färdigheter och skolbarn som inte kan 
simma tillräckligt långt för sin ålder bör uppmuntras att skaffa sig dessa färdighe-
ter. Man bör också råda föräldrarna att se till att det finns tillräckligt med första 
hjälpen-utrustning i hemmet.

Återkommande allvarliga olycksfall kan varsla om andra problem i barnets 
vardag som kräver barnrådgivningens eller skolhälsovårdens uppmärksamhet. 
Om barnet upprepade gånger råkar ut för allvarliga olyckor, bör man aktivt strä-
va efter att utreda situationen. Skadorna kan bero på en sjukdom som leder till 
ökad olycksfallsbenägenhet, och hos barn i skolåldern kan de också vara en följd 
av riskbeteende, t.ex. användning av alkohol eller droger. När det finns anledning 
att misstänka att barnet utsätts för kränkningar eller andra former av misshandel 
och försummelse i hemmet, bör man beakta också den möjligheten. Som hjälp vid 
identifieringen av misshandel och försummelse bör man använda den nationella 
vårdarbetsrekommendationen.  

DOKUMENTATION
Utgående från de frågor man ställt till föräldrarna, eller i mån av möjlighet till elev-
en själv, antecknas följande uppgifter om olycksfall som krävt rådgivning eller be-
handling utförd av vårdpersonal. Vid antecknandet kan man t.ex. använda sig av de 
alternativ som anges inom parenteserna:

 • olycksfall som inträffat under de senaste 12 månaderna och som krävt be-
handling och rådgivning utförd av vårdpersonal (antal olycksfall)

 • typ av vård som krävts på grund av skadorna (t.ex. mottagningsbesök hos häl-
sovårdare eller sjukskötare / besök på läkarmottagning / vårdperiod på sjuk-
hus)

 • eventuella bestående men som skadan gett upphov till
 • typ av olycksfall (t.ex. halkning / sammanstötning / fall från mindre än en me-

ters höjd / fall från mer än en meters höjd / förgiftning / kvävning / fasthak-
ning, klämning / fallande föremål / värme- eller köldskada / stick- eller skär-
skada / hamnat i vattnet med risk för drunkning / djurbett, insektstick / 
elchock.

 • tidpunkt (månad/år)
 • plats (t.ex. inomhus / utomhus / uppgift saknas)  
 • närmare angivelse av olycksplatsen, (t.ex. hemmet, inklusive familjens egen 

bostad, någon annan bostad, bostadens gårdsplan, sommarstugan, fritidsbo-
staden / dagvårdsplatsen, inklusive gårdsplanen / skolan, inklusive skolgården 
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/ lekpark, lekplats, lekrum / motionsplats under dagvårds- eller skoltid / mo-
tionsplats under fritiden / i trafiken, motorfordonsolycka / i trafiken, annan 
typ av olycka)

 • faktorer som bidragit till olyckshändelsen eller skadans svårighetsgrad (bl.a. 
handlingens avsiktlighet, underlåtenhet att använda säkerhetsanordning, bris-
ter i miljön eller i en produkt)

 • informationskälla (t.ex. mor, far, barnet, vårdnadshavare, intressebevakare).

Om det i samband med en hälsoundersökning ges instruktioner i användningen 
av personlig skyddsutrustning (säkerhetsanordningar) eller annan rådgivning eller 
vägledning i förebyggande av olycksfall, kan det anges som åtgärd enligt åtgärds-
klassificeringen för den öppna primärvården (SPAT) med koden SPAT1313 (Råd-
givning om skyddsutrustning och annat förebyggande av olycksfall).

Kampanjen mot hemolyckor: www.kotitapatur-
ma.fi 

Kendrick D, Barlow J, Hampshire A, Polnay L & Ste-
wart-Brown S. (2009). Parenting interven-
tions for the prevention of unintentional in-
juries in childhood (Review). The Cochrane 
collaboration: The Cochrane Library, issue 1

Kumpula H & Paavola M. (2008). Injuries and risk-
taking among young people in Europe – The 
European Situation Analysis. EU-project Ad-
Risk. Helsinki: Kansanterveyslaitos

Lounamaa A, Huhtanen P, Kurenniemi M, Salmi-
nen S, Heikkilä M-L & Virtanen J (2005). Kou-
lutapaturmien ehkäisy – 2002–2004 toteu-
tettu kehittämishanke. Stakes, Aiheita 11. 
Helsinki

Markkula J & Öörni E (toim.) (2009). Turvallinen 
elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten 
ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 
27. Helsinki: Yliopistopaino

Paavilainen E & Flinck A. (2008). Lasten kaltoin-
kohtelun tunnistaminen ja siihen puuttu-
minen – hoitotyön suositus. Hoitotyön Tut-
kimussäätiö. Finns på webben på finska och 
engelska: www.hotus.fi

THL. Kouluterveyskyselyn tulokset 8.–9.-luokkala-
isten koulutapaturmien yleisyydestä. Finns 
på webben: http://www.thl.fi/fi/tutkimus-
ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kou-
luterveyskysely/tulokset/tulokset-aiheit-
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Helhetsbedömning baserad  
på personalens observationer

16

Anne-Mari Borg, Pälvi Kaukonen, Päivi Mäki

MOTIVERING
Den helhetsbedömning av barnets fysiska och psykosociala utveckling som bör ut-
föras i samband med hälsoundersökningarna grundar sig på personalens observa-
tioner och samtal med barnet och föräldrarna och på mätningar, undersökning-
ar och metodbaserade bedömningar som utförts i samband med undersökningen. 
I helhetsbedömningen beaktas uppgifter om barnets hälsotillstånd, välbefinnan-
de, tillväxt och utveckling, observationer av samspelet mellan barnet och föräld-
ern, föräldrarnas uppfattning om barnets utveckling, välbefinnande och eventuel-
la symtom samt sådana allmänna omständigheter som påverkar barnets situation 
via dess utvecklingsmiljö. Uppgifter om barnets utveckling och hälsa samlas in un-
der själva hälsoundersökningen och via föräldraenkäter och feedback från dagvår-
den eller skolan. 

I samband med hälsoundersökningarna samlas det in en stor mängd informa-
tion om barnets hälsa och utveckling på olika delområden. En sammanfattande 
helhetsbedömning hjälper personalen att i samråd med familjen planera de utred-
ningar, stöd- eller behandlingsåtgärder som kan behövas för barnet eller familjen, 
om det i samband med hälsoundersökningen har framkommit sådana omständig-
heter beträffande barnets hälsa, fysiska eller psykosociala utveckling eller utveck-
lingsmiljö som ger anledning till oro.

TIDPUNKT
Helhetsbedömningen utförs i samband med varje hälsoundersökning, särskilt de 
omfattande hälsoundersökningarna.

HJÄLPMEDEL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
På basis av hälsoundersökningen och därtill hörande information bedömer hälso-
vårdaren och läkaren om det i barnets eller familjens situation finns sådana om-
ständigheter som kräver särskild uppmärksamhet eller ger anledning till oro, och 
om barnet eller familjen är i behov av stöd. Helhetsbedömningen genomförs i di-
alog med barnets föräldrar och med beaktande av den feedback man har fått från 
föräldrarna själva och från andra instanser (dagvården, skolan) om barnets hälsa 
och utveckling och dess familjeförhållanden.
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BEDÖMNINGENS GENOMFÖRANDE
 • Bedömningen av barnets fysiska hälsotillstånd omfattar en bedömning av bar-

nets somatiska och neurologiska utveckling och hälsa (tabell 14 punkt A).
 • Vid bedömningen av barnets psykosociala hälsa beaktar man barnets känslo-

liv, beteende och tankevärld och hur barnets välbefinnande påverkas av dess 
allmänna hälsotillstånd. Barnets välbefinnande och förmåga att klara de utma-
ningar det möter i sin vardag bedöms i flera olika aktivitetsmiljöer, t.ex. hem-
ma, i dagvården eller skolan, i sociala relationer och under fritidsaktiviteter. 
Som hjälpmedel vid bedömningen av barnets psykosociala hälsa kan perso-
nalen använda sig av SDQ-enkäten och LAPS-blanketten (se kapitlen 9.2 och 
9.3). Ett barns behov av psykosocialt stöd kan yttra sig också indirekt i form 
av psykosomatiska symtom eller sömnsvårigheter. Problem med den psykoso-
ciala utvecklingen kan ibland också leda till försenad utveckling av förmågan 
att kontrollera blås- och tarmfunktionerna eller till att barnet regredierar in-
om dessa områden av utvecklingen. Personalens oro för barnets välbefinnande 
ökar i relation till antalet symtom och symtomens frekvens (tabell 14, punkt 
B).

 • Uppväxtmiljön har stor betydelse för barnets utveckling och hälsa. I samband 
med hälsoundersökningarna samlas det in en stor mängd information om 
barnets livsmiljö och om familjens resurser och hälsovanor. Utifrån dessa upp-
gifter bedömer personalen om familjesituationen och den omsorg och fostran 
som föräldrarna erbjuder är sådana att de främjar barnets utveckling och väl-
befinnande (tabell 14, punkterna C och D).

 • Personalens bedömning av samspelet mellan barnet och föräldern antecknas i 
tabell 14 i punkt E. Anvisningar för bedömningen av samspelet mellan föräld-
ern och barnet ges i kapitel 9.1.  

TABELL 14. Helhetsbedömning baserad på personalens observationer

Ingen oro Viss oro Stor oro

A   Oro över barnets fysiska hälsotillstånd 0 1 2

B   Oro över barnets psykosociala utveckling 
och hälsa 0 1 2

C  Oro över barnets fostran och omsorg 0 1 2

D   Oro över barnets familjesituation 0 1 2

E   Oro över samspelet mellan föräldern och 
barnet 0 1 2Van
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TOLKNING OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER
 • Personalen samtalar med barnet och/eller föräldrarna om sådana omständig-

heter som framkommit vid hälsoundersökningen eller som barnet och/eller 
föräldrarna själva vill ta upp och som kräver särskild uppmärksamhet.

 • Om personalen känner oro över barnets hälsa eller välbefinnande, är det vik-
tigt att man tar upp oron med barnet och/eller föräldern på ett för familjen 
respektfullt sätt.

 • Personalen bedömer styrkan hos sin oro och benämner de omständigheter 
som ger anledning till oro.

 • Personalen bedömer tillsammans med barnet och/eller föräldrarna, om barnet 
eller familjen är i behov av vidare utredningar, stödåtgärder eller behandling:
• Är barnet i behov av vidare utredningar eller behandling?
• Behöver barnet eller familjen särskilt stöd och hur skulle detta stöd kunna 

ordnas?
• Vilka samarbetsinstanser har i denna situation de bästa möjligheterna att 

stödja barnets utveckling och hälsa eller att erbjuda behandling?
• Räcker det med de stödåtgärder som rådgivningen eller skolhälsovården kan 

erbjuda, som t.ex. extra besök hos hälsovårdaren?
• Behöver det ordnas en klarläggande nätverksträff för alla parter som berörs 

av barnets och familjens situation?
 • Man upprättar en handlingsplan för multiprofessionell samverkan och behöv-

liga stödåtgärder.
 • Man bestämmer vilken instans som ska ansvara för den fortsatta planeringen 

och preciseringen av tidtabellen för handlingsplanen.
 • Barnets och familjens situation och deras behov av stöd och vård bedöms på 

nytt varje gång man träffar barnet och familjen.
 • Om situationen upplevs som oroväckande, bör personalen också beakta bar-

nets rättigheter och personalens anmälningsskyldighet enligt 25 § i barn-
skyddslagen, som ger möjlighet till stöd och experthjälp från personalen inom 
barnskyddet. 

 • Som hjälp för att ta upp oron och bygga upp ett öppet samarbetsklimat kan 
man använda materialet Orons zoner.

DOKUMENTATION
I patientjournalen antecknas om personalen känner oro för barnets fysiska hälso-
tillstånd, psykosociala utveckling och hälsa, omsorg och fostran, familjesituationen 
eller samspelet mellan föräldern och barnet. Dessutom antecknas eventuella fort-
satta åtgärder som man har diskuterat och kommit överens om med barnet och/el-
ler föräldrarna samt hur dessa åtgärder följs upp. 
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INFORMATION
Denna metod för helhetsbedömning baserad på personalobservationer bygger på 
den A–E-klassificering som tidigare användes i Kommunförbundets hälsovårds-
blanketter (Kommunblankett 1997) och har utvecklats inom ramen för Projektet 
för utveckling av uppföljning och statistikföring av barns och ungdomars hälso-
tillstånd samt LAMIKE-projektet (Projektet för utveckling av mentalvårdsarbetet 
bland barn). Metodens användbarhet har testats inom ramen för LATE-projektet 
i samband med en uppföljningsstudie om barns och ungdomars hälsa 2007–2008. 
I fortsättningen kommer metodens användbarhet att utvärderas med hjälp av an-
vändarnas feedback och undersökningsdata. Metodens syfte är att stödja den hel-
hetsbaserade bedömningen av barns hälsa och utveckling samt bedömningen av 
stödbehovet och organiseringen av stödinsatserna för barn och familjer som är i 
behov av särskilt stöd. Metoden är inte att förväxla med Orons zoner-materialet, 
som personalen kan ha nytta av för att ta upp oron med klienterna på ett samar-
betsfrämjande sätt.

Eriksson E, Arnkil T (2012): Ta upp oron. En hand-
bok i tidiga dialoger. Institutet för hälsa och 
välfärd. Helsingfors

Huolen vyöhykkeistö – apuväline avoimen yh-
teistyön kehittämiseksi. Finns på webben: 
www. thl.fi/kasvunkumppanit > Työn tuek-
si > Menetelmät > Dialogiset verkostomene-
telmät > Huolen vyöhykkeistö

Suomen Kuntaliitto (1997). Laadukasta neuvola-
työtä – laadukkaasti kirjaamalla. Imeväis- ja 
leikki-iän terveyskertomus. Kuntaliiton pai-
natuskeskus. Helsinki
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BILAGA  4

INTERVJU UNDER GRAVIDITETEN FÖR ATT STÖDJA INTERAKTIONEN 
MELLAN FÖRÄLDERN OCH DET BARN SOM SKA FÖDAS

Bearbetad version av intervjublanketten för förebyggande av psykiska störningar 
hos barn vid barnrådgivningar/stöd för tidig interaktion inom projektet The 
European Early Promotion. 

Arja Hastrup, specialplanerare, HvM, Institutet för hälsa och välfärd
Kaija Puura, biträdande överläkare, MD, Tammerfors universitetssjukhus

HÄLSA, PRESENTERA DIG OCH SKAPA KONTAKT

Inledande småprat för att ni ska bekanta er med varandra och för att bägge 
parterna ska kunna koppla av.

SYFTET MED DISKUSSIONEN/INTERVJUN

Syftet med intervjun är att tala om frågor som anknyter till det kommande barnets 
födsel och vård, familjens situation och föräldrarnas tankar, känslor och bekymmer. 
Målet är också att på förhand fundera över ett eventuellt behov av stöd och 
hurdant det kunde vara.

Du är tvungen att formulera en del frågor på olika sätt beroende på om mamman 
lever i ett parförhållande med barnets pappa, om mamman överhuvudtaget lever 
i ett parförhållande och om du träffar föräldrarna tillsammans eller mamman 
ensam. För enkelhetens skull använder vi på denna blankett benämningen föräldrar 
när vi avser de vuxna som tar hand om barnet.

TA REDA PÅ
• Om det är kvinnans första graviditet
• Om graviditeten är önskad eller om den är förknippad med någonting negativt. 

Du kan till exempel fråga föräldern/föräldrarna: Vad tänkte du om den här 
graviditeten?

•  Om mamman lever i parförhållande med pappan till det barn som ska födas.
• Svårigheter som tidigare förekommit i början av eller under en graviditet/

graviditeter, t.ex. svår graviditet, missfall, svår förlossning, dödfött barn, barn 
som fötts med funktionsnedsättning eller barn som inte fötts friskt.

• Faktorer som anknyter till familjen: nuvarande familjestorlek, 
familjemedlemmar osv.
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I. KÄNSLOR KRING DEN AKTUELLA GRAVIDITETEN

1. Hurdan har graviditeten varit hittills? Kan du berätta mer?
Syftet är att tillsammans med föräldern/föräldrarna behandla de vanligaste 
problemen som gravida kvinnor uppger.
• Rädslor som anknyter till förlossningen och förlossningsingreppen
• Eventuella tidigare graviditetserfarenheters inverkan på denna graviditet
• Konflikter mellan familjemedlemmarna
• Familjens ekonomiska och sociala svårigheter.
 
2. Hur kände du dig när du fick veta att du är gravid?
Om känslorna är positiva, förstärk dem.
Om känslorna är negativa, uppmuntra föräldern/föräldrarna att tala om sina 
känslor med dig.
 
Om känslorna är negativa, specificera dem:

Ja Nej

Rädslor 

Likgiltighet

Mamman förhåller sig negativt till graviditeten

Pappan förhåller sig negativt till graviditeten

 
Om det finns rädslor, vad ankyter de till? Ja Nej

Förlossningen

Barnets hälsa

Barnets utveckling

Förändringen i det egna livet

Förändringen i familjens liv

Annan rädsla (vad?)

3. När du fick veta att du är gravid, för vem berättade du det först? Hur reagerade 
han eller hon på det?

Positiv reaktion Negativ reaktion

Barnets pappa 

Mammans mamma

Mammans pappa

Pappans mamma

Pappans pappa

Syster/bror

Barnen

Någon annan
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4.  Och pappan till barnet (om han inte var den första som mamman berättade det 
för)?  Hur förhöll han sig till nyheten? 
 
 Positiv reaktion   Negativ reaktion

5. Hur förhöll sig de övriga familjemedlemmarna till din graviditet när de fick veta 
om den?

Positiv reaktion Negativ reaktion

Maken/partnern

Barnen

Mammans mamma

Mammans pappa

Pappans mamma

Pappans pappa

Syster/bror

Någon annan
       

II. FAMILJENS STÖD

6. Hurdant stöd hoppas du på efter förlossningen?
    Hurdant stöd tror du att du får?

 Positiva förväntningar  Negativa förväntningar

III. FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR I FAMILJELIVET

7. Hur tror du att det kommande barnet kommer att påverka din familj?

Positiv reaktion Negativ reaktion

Familjens liv

De övriga familjemedlemmarna

Förhållandet mellan familjemedlemmarna

Ditt förhållande till barnets pappa

8. Hur tror du att du kommer att klara av förändringarna? (Om mamman/pappan 
inte redan har berättat)

 Orolig över hur det ska gå  Inte orolig över hur det ska gå

9. En del mödrar får depression efter förlossningen. Är du orolig för hur du kommer 
att känna dig?

 Orolig    Inte orolig

BILAGA  4
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Om mamman inte har någon som hon kan få stöd av, hjälp henne/föräldrarna att 
överväga möjliga sätt att få tillräckligt med socialt och psykologiskt stöd. Säg att du 
vill tala med mamman/föräldrarna igen och erbjud ditt stöd.

IV.  DEN GRAVIDA KVINNANS SJÄLVBILD

10. Hurdana förändringar har du märkt hos dig själv under graviditeten? Hur har 
dessa förändringar känts? Har du varit oroad över dem? Har du talat om dem med 
någon?  

Förändringarna kan gälla
Kroppsuppfattning (viktökning, förändringar i kroppsformen)

    Matvanor (illamående på morgonen, uppkastningar, ökad eller minskad aptit)
    Sexuella känslor (minskat intresse eller rädsla för samlag)
    Sovvanor (ökat sömnbehov eller sömnlöshet)
    Handlingskraft (minskad arbets- eller tankeförmåga)
    Humör eller temperament 

11. Hur känner du dig annars? Hurdana tankar har du nu om dig själv? 

 Känsla av välmående Känner sig dålig eller har diffusa känslor

V. PAPPANS SJÄLVBILD

12. Hurdana förändringar har du märkt hos dig själv efter att din partner blev 
gravid? Hur har dessa förändringar känts? Har du varit oroad över dem? Har du 
talat om dem med någon?   
    Förändringarna kan gälla: 
    Kroppsuppfattning (viktökning)
    Matvanor (ökad eller minskad aptit)
    Sexuella känslor (minskat intresse eller rädsla för samlag)
    Sovvanor (ökat sömnbehov eller sömnlöshet)
    Handlingskraft (minskad arbets- eller tankeförmåga)
    Humör eller temperament 

13. Hur känner du dig annars? Hurdana tankar har du nu om dig själv?
 

BILAGA  4
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VI. FÖRÄLDRARNAS FÖRVÄNTNINGAR OCH SYN PÅ DET OFÖDDA 
BARNET

14. Hurdan är din/er baby just nu?

 Positiv uppfattning Negativ uppfattning

Syftet är att uppmuntra föräldrarna till att redan under graviditeten skapa 
en relation till det ofödda barnet som person. Det är viktigt att särskilt 
uppmärksamma föräldrar som har stora svårigheter att föreställa sig hurdan deras 
baby är nu eller i framtiden. Var beredd på att bemöta föräldrarnas negativa känslor 
utan att kritisera eller döma dem. Ta endast emot känslorna.

Om du tycker att din yrkesskicklighet inte räcker till för att hjälpa föräldrarna, ordna 
då ett möte där föräldrarna träffar en yrkesperson i psykisk hälsa (en psykolog eller 
en psykiater). Uppmuntra dem i varje fall att tänka på sitt kommande barn.

15. Hurdant kommer ditt/ert barn att vara?  
Positiva förväntningar Negativa förväntningar

Mamman

Pappan/partnern

Om barnets pappa inte är mammans nuvarande partner, kan du också fråga

16. Hur är det med barnets pappa, vad önskar han? Hurdant skulle han vilja att 
barnet är?

Positiva förväntningar Negativa förväntningar

Pappa

17. Är det något (annat) med babyn som oroar dig/er? 
Ja  Nej

Vad________________________________________________

18. Hurdana förväntningar har de övriga familjemedlemmarna?
____________________________________________________

VII. FÖRVÄNTNINGAR SOM GÄLLER FÖRLOSSNINGEN

19. Hur känner du dig/hur känner ni er inför den kommande förlossningen?
Positiva förväntningar Negativa förväntningar

Mamma

Pappan/partnern
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20.  Vad har de övriga familjemedlemmarna eller dina vänner sagt om 
förlossningen? 

Positiva förväntningar Negativa förväntningar

Partnern

Barnets pappa

Mammans mamma

Mammans pappa

Pappans mamma

Pappans pappa

Syster/bror

Barn

Vänner

21. Hurdant stöd skulle du vilja ha vid förlossningen? Hurdant stöd kan du få?

  Positiva förväntningar Negativa förväntningar

Uppmuntra mamman/föräldrarna att tala om sina känslor med en människa som 
kan ge henne/dem stöd.

VIII. FÖRVÄNTNINGAR NÄR DET GÄLLER ATT MATA BABYN

22. Hur har du tänkt mata babyn? Hur förhåller du dig till amning?

  Positiva känslor Negativa känslor
Amning 
Flaskmatning

23. Till pappan/partnern: Hur har du tänkt att babyn ska matas? Hur förhåller du 
dig till amning?

  Positiva känslor Negativa känslor
Amning 
Flaskmatning

Det lönar sig att diskutera den här frågan mer med sådana föräldrar som har 
mycket starka negativa förväntningar/uppfattningar när det gäller amning. Försök 
utreda varför föräldrarna har negativa tankar om amning. Om amning ändå känns 
omöjligt för föräldrarna, ge dem då stöd för att på annat sätt visa närhet och ömhet 
gentemot barnet vid matningen.

BILAGA  4
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IX. FÖRHÅLLANDET MELLAN FÖRÄLDRARNA

24. Barnets födelse medför ofta förändringar i parförhållandet och kan minska 
ömhetsbetygelserna i parförhållandet. Hur tror ni att det kommer att gå för er?

För att bevara tillgivenheten mellan föräldrarna är det bra att diskutera hur de kan 
visa varandra ömhet i vardagen så att parförhållandet fortsätter så bra som möjligt.

X. FAMILJENS EKONOMI OCH OMGIVNING

24. Att få barn kan också inverka på familjens ekonomi. Är du orolig/är ni oroliga 
över hur ni ska klara er ekonomiskt? 

  Ja (ange varför)  Ingen oro

25. Och när det gäller boendet? Har ni bostadsbekymmer?

  Ja (ange varför)  Inga bekymmer

XI. HÄNDELSER I LIVET

26. Har det hänt något i ert liv som kan påverka dig eller babyn? 

 Ja (ange vad)  Nej 

XII. AVSLUTNING

27. Finns det något annat du vill nämna?
 

Ja (ange vad)  Inga bekymmer

Det är viktigt att avsluta intervjun på ett positivt och varmt sätt och så att de 
svårigheter och problem som framgått kan identifieras, men också så att stöd 
och möjliga lösningar lyfts fram. Det är bra att göra en kort sammanfattning. Du 
kan avsluta sammanfattningen med kommentarer som genuint bidrar till att öka 
föräldrarnas resurser.

Säg till slut att du är beredd att på nytt tala med föräldrarna om de frågor som ni 
gått igenom och fundera tillsammans när ni nästa gång kan träffas för att samtala. 

BILAGA  4
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BILAGA  5

INTERVJU FÖR ATT STÖDJA INTERAKTIONEN EFTER BARNETS FÖDSEL

Bearbetad version av intervjublanketten för förebyggande av psykiska störningar 
hos barn vid barnrådgivningar/stöd för tidig interaktion inom projektet The 
European Early Promotion. 

Arja Hastrup, specialplanerare, hv, HvM, Institutet för hälsa och välfärd
Kaija Puura, biträdande överläkare, docent i barnpsykiatri, MD, Tammerfors 
universitet och universitetssjukhus

I. SYFTET MED DISKUSSIONEN/INTERVJUN

Syftet med intervjun är att tala om frågor som anknyter till barnets födsel och vård, 
familjens situation och tankar, känslor och bekymmer hos de vuxna som tar hand 
om barnet. Målet är också att på förhand fundera över ett eventuellt behov av stöd 
och hurdant det kunde vara.

• Du är tvungen att formulera en del frågor på olika sätt beroende på om 
mamman lever i ett parförhållande med barnets pappa, om mamman 
överhuvudtaget lever i ett parförhållande och om du träffar föräldrarna 
tillsammans eller mamman ensam. För enkelhetens skull använder vi på denna 
blankett benämningen föräldrar när vi avser de vuxna som tar hand om barnet.

• Det är önskvärt att babyn är närvarande så att du kan iaktta interaktionen 
mellan babyn och föräldrarna (se tabellen på sista sidan).

• Under intervjun är det viktigt att du stödjer och uppmuntrar föräldrarna att 
hålla barnet i famnen, att visa ömhet, att kommunicera med barnet genom att 
tala och le, att iaktta de signaler som barnet ger och att besvara dem. 

Obs! Om du märker att föräldern behandlar barnet känslolöst, hårdhänt eller på ett 
fientligt sätt, ta då upp frågan med föräldrarna (t.ex. Jag tycker att det verkar vara 
något med babyn som irriterar dig, vad tycker du? Hur kändes situationen för dig?) 
och se till att familjen snabbt får hjälp. Om föräldern säger att han eller hon är trött 
eller deprimerad, ordna först hemhjälp för familjen och utred därefter vilken annan 
hjälp som behövs. Om du inte vet vad du ska göra, be familjen snart komma på ett 
nytt besök till mottagningen och begär tills dess hjälp och råd av de yrkespersoner 
du har tillgång till.
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II. FÖRLOSSNINGEN

Hurdan var förlossningen?
• Uppmuntra föräldrarna att tala om förlossningen, hur den kändes och om det 

förekom svårigheter.
• Om du redan tidigare har träffat föräldrarna efter förlossningen, kan du fråga:

Vi talade senast lite om förlossningen – hur känns händelsen nu?

III. DEN PSYKISKA HÄLSAN

Hur känner du dig/känner ni er nu när babyn är här?
• Positiva känslor – stärk dem och uppmuntra föräldrarna att dela sina känslor 

med övriga familjemedlemmar.
• Negativa känslor (osäkerhet, ångest, känsla av att babyn är främmande eller 

besvärlig, trötthet) – lyssna på föräldrarna och uppmuntra dem att tala om sina 
känslor med varandra. Om någondera föräldern upplever att det inte går eller 
hjälper att tala med den andra, erbjud först ditt stöd och hjälp vid behov att 
skaffa professionell hjälp (rådgivningspsykolog, familjerådgivning, enhet för 
småbarnspsykiatri).

Har ni talat om era känslor med varandra?
• Om det förekommer problem i kommunikationen mellan paret, visa hur man 

kan göra genom att be föräldrarna berätta om sina känslor för dig med hjälp av 
följande fråga:

Kan du berätta mer om dina känslor?
• Bemöt även föräldrarnas negativa känslor utan att kritisera och döma dem, ta 

endast emot känslorna. Vanliga negativa eller diffusa känslor:
• Rädslor och skuldkänslor som gäller barnets psykiska eller fysiska hälsa och ut-

veckling
• Känslor av otillräcklighet eller tvivel om att man är en ”bra mamma/pappa”
• Föräldern känner sig åsidosatt eller övergiven 
• Extrem spändhet, irritation, hopplöshet, förtvivlan eller känsla av tomhet – 

dessa är tecken på depression, se behandlingsformer nedan 

• Det är viktigt att försöka förstå innehållet i mammans/pappans negativa 
känslor och också vem de riktar sig mot.
• Negativa känslor gentemot sig själv (t.ex. dålig i rollen som förälder, osäkerhet, 

förvirring, känsla av tomhet)
• Negativa känslor gentemot barnet (t.ex. att ”barnet är besvärligt eller svår-

skött”)
• Negativa känslor gentemot omgivningen (t.ex. familjen, släkten, grannarna, 

rådgivningen, sjukhuset eller socialväsendet)
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• Du kan tillämpa följande behandlingsformer vid sådana svårigheter som 
beskrivs ovan:
• Hjälp föräldrarna att fundera över barnets utveckling och de egna rutinerna vid 

vården av barnet, ge vid behov information och positiv feedback på fungeran-
de och bra rutiner och hjälp dem att söka nya lösningar för situationer som de 
upplever som problematiska.

• Uppmuntra föräldrarna att dela sina känslor med varandra och övriga familje-
medlemmar och att på så sätt hitta det stöd som de behöver.

• Hjälp vid behov mamman att få psykologiskt eller socialt stöd. Fäst särskild 
vikt vid deprimerade (förtvivlan, hopplöshet, likgiltighet, känsla av tomhet) 
och mycket ångestfyllda mammor. Diskutera dessa mammor med en person 
som ger handledning i arbetsmetoder eller en yrkesperson inom mentalvår-
den (konsultation). 

IV. FAMILJENS INSTÄLLNING OCH STÖD

Hur har barnets födelse påverkat de övriga familjemedlemmarna?
Om mamman är ensam: Hur förhåller sig din partner/barnets pappa?
Hur känner de sig?
• Om reaktionerna/förändringarna är positiva – stärk de positiva dragen.
• Om reaktionerna/förändringarna är negativa – uppmuntra föräldrarna att 

diskutera sinsemellan och söka lösningar tillsammans (t.ex. vården av barnet, 
fördelningen av hemsysslorna, tillräckligt med tid för parförhållandet).

Hur har era andra barn förhållit sig?
• Utvidga efter behov till svartsjuka, rädsla för att skada barnet/barnet ska ta 

skada.

Och mor- och farföräldrarna?

V. FÖRÄLDRARNAS ORO FÖR BARNET

Hur har barnet utvecklats?
Hur mår barnet?
• Positiv uppfattning – stärk föräldrarnas positiva uppfattning.
• Negativ uppfattning – visa att du vill utreda saken genom att fråga:

Kan ni berätta mer om det som ni är oroliga för?
• Ge vid lämpliga tillfällen information om barnets utveckling, vilket redan i sig 

kan underlätta ångesten
• Om mamman är ensam vid besöket, uppmuntra henne att tala om sina 

bekymmer med sin partner, t.ex. på följande sätt:

Har du redan talat om det här med din partner?
Vad anser din partner om det?
• Ge mamman stöd för att hitta lösningar tillsammans med partnern 

BILAGA 5

Van
he

ntu
nu

t



218

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

Hur tycker din partner att barnets välbefinnande kan förbättras?
• Om partnern har ett bra förslag – understöd det.
• Om det inte finns något förslag till lösning (eller om partnern inte stödjer 

mamman) – uppmuntra mamman att tala om saken med dig och att vid behov 
söka hjälp av en lämplig utomstående aktör.

VI. FÖRÄLDRARNAS SYN PÅ BARNET

Hurdan är er baby?
• Om uppfattningen är positiv – understöd den.
• Om uppfattningen är negativ – utred vilka svårigheter föräldrarna har med 

barnet. Du kan fråga:

I vilka frågor har ni mest svårigheter med barnet?
• I det här skedet (0–3 mån.) kan föräldrarna tycka att barnet är svårt, 

eftersom barnet ännu inte har en rytm för att sova, äta och vara vaken och 
kommunikationen mellan föräldrarna och barnet ännu inte är klar. Det är bra att 
granska dessa faktorer i samband med föregående fråga.

• Det är speciellt viktigt att uppmärksamma föräldrar som ser särskilt negativt 
på sin baby. Diskutera dessa familjer t.ex. vid handledningen i arbetsmetoder 
och ordna vid behov professionell hjälp för familjen (rådgivningspsykolog, 
familjerådgivning, mentalvårdsbyrå, enhet för småbarnspsykiatri).

VII. INTERAKTIONEN MELLAN MAMMAN OCH BABYN

Hur matar du din baby?

Hur går matningen?
• Stärk närheten mellan mamman och barnet vid matningen, dvs. att mamman 

håller barnet nära intill sig, har ögonkontakt och fäster uppmärksamhet vid hur 
barnet suger och håller paus i sugningen.

Hur ofta ammar/matar du din baby?
• Babyn matas efter behov – varierande intervaller.
• Föräldern har skapat en rytm för matningen – tidsplanerad matning

Hur känns amningen/matningen?
Och hur förhåller sig din partner?
• Om matningen är förknippad med svårigheter – utred vilka lösningar mamman 

har funderat på.

Hur sover babyn?
• Hur länge, hur ofta, hurdan är babyns sömn osv.
• Om sovandet är förknippat med svårigheter – uppmuntra mamman att berätta 

om sina förväntningar och att vid behov fundera över möjliga lösningar.
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Vad tror du att du kan göra för att babyn ska sova bättre?
Har du redan prövat någonting?
• Ge mamman stöd för att försöka hitta lösningar tillsammans med sin partner 

och övriga familjemedlemmar.

Kan du identifiera när babyn gråter för att den är hungrig?
Gråter babyn på något sätt annorlunda när den är hungrig?
• Uppmuntra vid behov mamman att fästa mer uppmärksamhet vid olika 

betydelser i babyns gråt (t.ex. gråt under natten) och ange hur hon genom att 
reagera på gråten kan visa för babyn att hon förstår.

Du har säkert märkt att babyns gråt kan betyda många olika saker. Genom att svara 
på gråten visar du att du har förstått vad babyn menar.
• Talar du med din baby?
• Kan du berätta mer om det? (när, var, hur)
• Hur viktigt tycker du att det är?

VIII. INTERAKTIONEN MELLAN PAPPAN/DEN ANDRA FÖRÄLDERN OCH 
BABYN

Hur känns amningen/matningen?
Och hur förhåller sig din partner?
• Om matningen är förknippad med svårigheter – utred vilka lösningar den andra 

föräldern har funderat på.

Hur tycker du att babyn sover?
• Den andra föräldern kan ha en annan uppfattning om sovandet, t.ex. sömnens 

längd, var babyn borde sova osv.  
 
Vad tror du att du kan göra för att babyn ska sova bättre?
Har du redan prövat någonting?
• Ge pappan/föräldern stöd för att försöka hitta lösningar tillsammans med sin 

partner och övriga familjemedlemmar.

Kan du identifiera när babyn gråter för att den är hungrig?
Gråter babyn på något sätt annorlunda när den är hungrig?
• Uppmuntra vid behov pappan/föräldern att fästa mer uppmärksamhet vid olika 

betydelser i babyns gråt (t.ex. gråt under natten) exempelvis genom att säga:
Du har säkert märkt att babyns gråt kan betyda många olika saker. Genom att 
svara på gråten visar du att du har förstått vad babyn menar.

Talar du med din baby?
Kan du berätta mer om det? (när, var, hur)
Hur viktigt tycker du att det är?
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IX. FÖRÄLDRARNAS RESURSER FÖR ATT UPPFYLLA BABYNS BEHOV

Händer det att babyn gråter så att någondera av er eller båda två har svårt att 
trösta den eller få den att lugna sig?
• Försök få en detaljerad beskrivning av händelserna exempelvis genom att ställa 

frågor.

Berätta om senaste gång.
Vad hände då?
Vad gör ni om det går så?
• Frågorna syftar till att få fram om föräldrarna står ut med att barnet mår dåligt 

och klarar av att ge lindring eller om det är för svårt för dem (t.ex. föräldern 
reagerar på gråten genom att känna sig förvirrad, få panik eller låta bli att notera 
barnet)

• Utred och diskutera med föräldrarna åtgärder som lugnar ner ett gråtande barn. 
Det är viktigt att föräldrarna inte känner att de misslyckats – en del barn gråter 
verkligen mycket och kan vara svåra att lugna ner (s.k. fussy babies).

• Ordna professionell hjälp (rådgivningspsykolog, familjerådgivning, 
mentalvårdsbyrå, enhet för småbarnspsykiatri) för sådana föräldrar som visar 
att de förhåller sig likgiltigt eller öppet avvisande till barnet när det gråter (t.ex. 
genom att säga att ”jag hatar babyn, när den gråter”).

• Om föräldern eller föräldrarna har svårt att stå ut med att barnet mår dåligt, 
uppmuntra dem då att ta stöd av varandra eller andra närstående vuxna. Ställ 
t.ex. frågan:

Finns det någon som kan hjälpa er i den situationen?

X. FAMILJENS EKONOMISKA SITUATION OCH OMGIVNING

Att få barn kan också inverka på familjens ekonomi. Är ni bekymrade över hur ni 
ska klara er ekonomiskt?

När vi träffades tidigare, var ni/var ni inte bekymrade över familjens ekonomiska 
situation. Hur är det nu?

Och när det gäller boendet? Har ni bostadsbekymmer?

XI. HÄNDELSER I LIVET

Har det hänt något i ert liv som kan påverka er eller babyn?

Förra gången berättade ni.... (händelse som lyfts fram), hur känns det nu?
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XII. AVSLUTNING

Finns det något annat som ni vill nämna?

• Det är viktigt att avsluta intervjun på ett positivt och varmt sätt och så att de 
svårigheter och bekymmer som framgått kan identifieras, men också så att stöd 
och möjliga lösningar lyfts fram. Det är bra att göra en kort sammanfattning. Du 
kan avsluta sammanfattningen med kommentarer som genuint bidrar till att 
öka föräldrarnas resurser.

• Säg till slut att du är beredd att på nytt tala med föräldrarna om de frågor som 
ni gått igenom och fundera tillsammans när ni nästa gång kan träffas för att 
samtala. 

Iaktta interaktionen mellan föräldrarna och barnet under intervjun.

Fäst uppmärksamhet vid följande faktorer:
Hur håller föräldrarna barnet? Långt ifrån sig Nära intill sig

Mamman

Pappan/föräldern

Ögonkontakt Ja Saknas

Mamman

Pappan/föräldern

Talar med barnet Ja Saknas

Mamman

Pappan/föräldern

Njuter av barnet Ja Saknas

Mamman

Pappan/föräldern

Står ut med att barnet mår dåligt Ja Saknas

Mamman

Pappan/föräldern

Förstår barnets signaler och besvarar dem Ja Saknas

Mamman

Pappan/föräldern
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BILAGA  6

LAPS-BLANKETTEN 
Metod för bedömning av barnets psykosociala hälsa (4–15-åringar) 

Barnets namn      Personbeteckning 

Namnet på den person som fyller i blanketten och personens tjänsteställning
 
Datum och verksamhetsenhet 

Välj det alternativ i varje fråga som bäst beskriver barnets nuvarande situation. 
Endast ett alternativ, dvs. det allvarligaste, beaktas vid varje fråga. Anvisningar finns på sidorna 2–3. 

1. Utveckling i förhållande till åldern 
Ingen försening och ingen risk för det.................... 0 
Lindrig försening eller risk för försening  ............... 1
Måttlig eller allvarlig försening ................................ 2

2. Funktionsförmåga i hemmiljön 
(hur förlöper de dagliga sysslorna, hur inverkar 
symtom?) 
Inga problem  .................................................................. 0
Små problem  .................................................................. 1 
Måttliga eller allvarliga problem  ............................. 2 

3. Funktionsförmåga i dagvården/
skolan och inlärning 
Inga problem  .................................................................. 0
Små problem  .................................................................. 1
Måttliga eller allvarliga problem  ............................. 2

4. Funktionsförmåga tillsammans med vänner 
och i andra sociala relationer
(dagvård, skola, fritid, intressen) 
Inga problem  .................................................................. 0 
Små problem  .................................................................. 1
Måttliga eller allvarliga problem  ............................. 2

5. Föräldrarnas förmåga att reglera barnets känsloliv 
och beteende 
(hur förlöper de dagliga sysslorna, hur inverkar 
symtom?) 
Inga problem  .................................................................. 0 
Små problem  .................................................................. 1
Måttliga eller allvarliga problem  ............................. 2

6. Inåtriktade problem 
(t.ex. glädjelöshet, nedstämdhet, avsaknad 
av intresse, tillbakadragenhet, ångest)
Inga symtom ................................................................... 0 
Lindriga symtom  ........................................................... 1
Måttliga eller allvarliga symtom .............................. 2 

7. Utåtriktade problem 
(t.ex. trotsighet, aggressivitet, rastlöshet, 
störande beteende)
Inga symtom ................................................................... 0 
Lindriga symtom  ........................................................... 1
Måttliga eller allvarliga symtom .............................. 2 

8. Misstanke om allvarlig psykisk störning eller 
risk för självdestruktivitet eller risk för att skada 
andra 
Ingen misstanke, ingen risk  ...................................... 0 
Liten misstanke eller risk ............................................. 4 
Måttlig eller allvarlig misstanke eller risk ............. 8 

9. Familjens funktionsförmåga eller 
familjefaktorer som påverkar barnet 
Inga problem/inte kända ............................................ 0 
Små problem ................................................................... 1 
Måttliga eller allvarliga problem  ............................. 2 

10. Har det förekommit psykiska störningar i 
barnets familj eller nära släkt? 
Nej/inte kända ................................................................ 0 
Ja, hos syskon eller nära släkt .................................... 1 
Ja, hos förälder ................................................................ 2 

11. Bruk av alkohol och andra droger 
Inga problem/inte kända ..........................................0 
Risk- eller missbruk hos förälder ............................... 2 
Bruk av alkohol och andra droger hos barn .......... 2 

12. Familjevåld 
Nej/inte känt ................................................................... 0
Mellan syskon ................................................................. 1 
Ja, mellan föräldrarna eller riktat mot barnen..... 2

13. Tidigare konstaterat behov av särskilt stöd 
hos barnet 
(utvecklingsrelaterat, psykosocialt) 
Inget behov/inte känt ................................................... 0 
Lindrigt eller övergående ............................................ 1 
Måttligt eller starkt, långvarigt eller
fortgående  ...................................................................... 2 

14. Oroar sig föräldern över barnets känsloliv, 
beteende, koncentration eller möjligheter att 
komma överens med andra? 
Ingen oro  .......................................................................... 0 
Lindrig oro ........................................................................ 1 
Måttlig eller allvarlig oro ............................................. 4 

 

© LAMIKE-projektet 6.9.2010; Kaukonen P, Borg A-M, Salmelin R, Miettinen S

TOTALPOÄNG FÖR PUNKTERNA 1–14 

Van
he

ntu
nu

t



223Handbok 31  •  THL  •  2014

BILAGA 6
LAPS-BLANKETTEN 
Metod för bedömning av barnets psykosociala hälsa (4–15-åringar) 

ANVISNINGAR 
Alla de frågor som avspeglar oro för barnets eller familjens situation ska beaktas. Också ett enstaka bekym-
mer ska tas upp med föräldrarna, bekymrets inverkan på barnets psykosociala hälsa och utveckling ska be-
dömas och ett eventuellt behov av stöd ska bedömas. 

Totalpoäng 4–7 tyder på att barnet eller familjen har ett behov av stöd, tilläggsutredningar eller vård inom 
primärvården och basservicen (dagvård, förskola, elevvård, familjearbete). Det är viktigt att skapa ett sam-
arbetsnätverk för planeringen och genomförandet av det stöd och den vård som barnet ska få. 

Totalpoäng 8 eller mer tyder på att man måste överväga barnpsykiatrisk konsultation, barnpsykiatriska 
tjänster som skaffas till kommunen eller remittering av barnet till specialiserad sjukvård för en barnpsyki-
atrisk bedömning. Om den totala poängsumman huvudsakligen kommer från de frågor som beskriver fa-
miljens funktionsförmåga och belastningsfaktorer (fråga 9–12) övervägs i första hand styrning av famil-
jen till andra specialtjänster (mental- eller missbrukarvård för vuxna, barnskyddet eller annan socialvård). 

I flera frågor bedöms svårighetsgraden i det symtom eller problem som beskrivs. Lindriga symtom/små pro-
blem kan i allmänhet identifieras, men de medför inte svårigheter med tanke på barnets eller familjens 
funktionsförmåga. Måttliga och allvarliga symtom/problem försämrar barnets eller familjens funktionsför-
måga, ger upphov till lidande och kräver en noggrannare bedömning och organisering av stöd eller vård. 
Barnets funktionsförmåga jämförs med hur barn i samma ålder i normala fall förväntas klara sig och hur-
dana färdigheter barnet förväntas ha i olika situationer. 

1. Utveckling i förhållande till åldern 
Allmän bedömning av barnets utveckling. I denna punkt beaktas förseningar eller avvikelser i utvecklingen 
som beror på ärftliga, medfödda eller andra faktorer, barnets neurologiska och språkliga utveckling, barnets 
kognitiva nivå och barnets psykosociala utveckling. 

2. Funktionsförmåga i hemmiljön (hur förlöper de dagliga sysslorna, hur inverkar symtom?) 
Förmåga att ta hand om sig själv på ett sätt som förväntas av ett barn i den aktuella åldern och som påver-
kar de dagliga sysslorna, till exempel att äta, ta hand om den personliga hygienen, gå på toaletten, klä på 
sig och sova. Barnets förmåga att reglera sitt beteende och sitt känsloliv i hemmiljön framgår framför allt i 
situationer av frustration och besvikelse och i barnets reaktioner på föräldrarnas fostran. I detta samman-
hang beaktas också förmågan att sköta uppgifter som är lämpliga i den aktuella åldern, till exempel hem-
sysslor och skoluppgifter. 

3. Funktionsförmåga i dagvården/skolan och inlärning 
I denna punkt bedöms barnets förutsättningar att lära sig och bidragande faktorer, såsom inlärningsför-
måga, inlärningsmotivation, uppmärksamhet och färdigheter att fungera i grupp. Också barnets förmå-
ga att iaktta allmänna anvisningar och förväntningar bedöms, liksom också hur smidigt övergångar löper. 

4. Funktionsförmåga tillsammans med vänner och i andra sociala relationer (dagvård, skola, fritid) 
Barnets sociala färdigheter i förhållande till andra jämnåriga bedöms inom dagvården, i skolan under friti-
den och i fritidsintressen. Denna punkt klarlägger om barnet intresserar sig för interaktion, om barnet har 
en förmåga att ta sociala initiativ och att upprätthålla kamratförhållanden och om barnet har färdigheter 
att lösa konflikter. 

5. Föräldrarnas förmåga att reglera barnets känsloliv och beteende (hur förlöper de dagliga sysslorna, hur 
inverkar symtom?) 
Fråga föräldern hur utmaningar i vardagen förlöper tillsammans med barnet. Diskutera hur olika känslotill-
stånd hanteras tillsammans med barnet; hur delar man glädje, hur tröstar man, hur lugnar man barnet och 
hur står man ut med barnets negativa känslotillstånd. Diskutera hurdana fostringsmetoder föräldrarna an-
vänder för att styra och sätta gränser för barnets beteende, till exempel i situationer av besvikelse eller när 
barnet motsätter sig förälderns anvisningar. 
Diskutera med föräldern och gör utgående från det en bedömning av förälderns förmåga att förstå barnets 
signaler och behov och att besvara dem på ett sätt som lämpar sig med tanke på barnets ålder. Gör en be-
dömning av om föräldern upplevt sitt förhållande till barnet som överlag positivt och om föräldern upplever 
att han eller hon tillräckligt bra klarar av att reglera barnets känslor och beteende utgående från behovet i 
barnets ålder. Beakta också hur barnets behov av särskilt stöd inverkar. I fråga om större barn syns föräld-
rarnas förmåga att reglera barnets känsloliv och beteende också i barnets egen förmåga att reglera sitt sätt 
att uttrycka sina känslor och sitt beteende i olika situationer på ett lämpligt och socialt godtagbart sätt. 
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BILAGA 6
6. Inåtriktade symtom (t.ex. glädjelöshet, nedstämdhet, avsaknad av intresse, 
tillbakadragenhet, ångest) 
Symtomen preciseras på blanketten. 

7. Utåtriktade symtom (t.ex. trotsighet, aggressivitet, rastlöshet, störande beteende) 
Symtomen preciseras på blanketten. 

8. Misstanke om allvarlig psykisk störning eller risk för självdestruktivitet eller risk för att skada andra 
Med allvarlig psykisk störning avses självdestruktivitet hos barnet, psykotiskt tillstånd eller misstanke om 
det, allvarliga störningar i impulskontrollen, allvarliga ätstörningar eller missbruk. 
Självskadande beteende innebär att barnet säger att det tänker skada sig själv, att barnet har planer på el-
ler gör direkta försök att skada sig själv eller att barnet verkligen skadar sig själv. Benägenhet för olycksfall, 
upprepade olycksfall och oförmåga att skydda sig själv på ett sätt som förväntas av barn i den aktuella ål-
dern räknas också till självskadande beteende. 
Risken för att skada andra är förhöjd, om barnet hotar att skada andra eller beter sig på ett sätt som gör att 
andra utsätts för fara. Allvarliga beteendesymtom är till exempel att barnet visar fientlighet, tänder eldar 
och visar grymhet mot djur. Verklighetsuppfattningen är nedsatt, om barnet inte kan urskilja gränsen mel-
lan verklighet och fantasi på det sätt som förväntas av ett barn i den aktuella åldern eller barnet har konsti-
ga tankar eller ovanligt starka rädslor. 
Måttliga eller allvarliga problem i dessa frågor kräver snabbt noggrannare utredning och vård. Dessa sym-
tom kräver både psykiatrisk bedömning och vård och ofta även bedömning och vård inom barnskyddet. 

9. Familjens funktionsförmåga eller familjefaktorer som påverkar barnet 
I denna punkt bedöms många olika slags belastningsfaktorer som påverkar familjens funktionsförmåga el-
ler barnet: arbetslöshet, andra arbetsrelaterade problem, ekonomisk kris, somatiska sjukdomar i familjen, 
olika uppfattningar om fostran mellan föräldrarna, problem i parrelationen, skilsmässa mellan föräldrarna, 
vårdnadstvister, utmattning, familjekriser. Också inverkan av tidigare eller aktuella traumatiska kriser beak-
tas. Psykiska problem och missbruk i familjen bedöms i fråga 10 och 11. 

10. Har det förekommit psykiska störningar i barnets familj eller nära släkt? 
Nuvarande och tidigare psykiska störningar beaktas. 

11. Bruk av alkohol och andra droger 
Med alkohol och andra droger avses alkohol, olika slag av narkotika och läkemedel som används i drogande 
syfte. Hos barn räknas också tobaksrökning till bruk av alkohol och andra droger. Framför allt att börja röka 
tidigt riskerar en sund utveckling hos barnet. 
Beakta nuvarade riskbruk och missbruk. Användningen av alkohol och andra droger bedöms hos bägge för-
äldrarna: vad används, hur mycket och hur ofta? Vi rekommenderar användning av AUDIT-blanketten. Till-
sammans med föräldern bedöms hur föräldrarnas bruk av alkohol och andra droger påverkar barnet. Vid be-
hov ges föräldern stöd och styrs till missbrukarvården. 

12. Familjevåld 
Till familjevåld räknas våld i parrelationen, våld som riktas mot barn och våld mellan syskon. Fysiskt våld är 
allt sådant som ger upphov till smärta hos den andra, också fysisk aga såsom att lugga, ge en knäpp och 
daska till den andra. Till familjevåld räknas utöver fysiskt våld också försummelse av barnet och emotionellt 
våld, såsom att håna, mobba, undertrycka eller hota. 

13. Tidigare konstaterat behov av särskilt stöd hos barnet (utvecklingsrelaterat, psykosocialt) 
Utred om barnet tidigare har rekommenderats särskilt stöd eller om barnet har fått utvecklingsrelaterad, 
språklig eller psykosocial vård eller rehabilitering: talterapi, stödåtgärder inom dagvården eller skolan, ergo-
terapi, neuropsykologisk rehabilitering eller stödåtgärder inom mentalvården eller barnskyddet. 
Till ett lindrigt behov av stöd räknas övergående situationer som kan avhjälpas med hjälp av basservice. 
Ett måttligt och starkt behov av stöd avser situationer där barnets symtom eller riskfaktorer som påverkar 
barnets utveckling har lett till ett långvarigt behov av stöd eller vård. Ett starkt behov av stöd kan också va-
ra förknippat med att barnet får akuta symtom eller att behovet av stöd är fortgående på grund av en psy-
kisk störning. 

14. Oroar sig föräldern över barnets känsloliv, beteende, koncentration eller möjligheter att komma över-
ens med andra? 
Fråga föräldern om han eller hon oroar sig för någonting som gäller barnets välbefinnande eller om föräld-
ern är orolig över någon svårighet som eventuellt redan konstaterats hos barnet. 
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BILAGA  7

ENKÄT OM SINNESSTÄMNINGAR RBDI
Frågorna 1–14 handlar om olika slag av sinnesstämningar. Besvara varje fråga så att 
svaret beskriver hur du känt dig under den senaste veckan. Välj bara ett svarsalternativ 
vid varje fråga. Någon fråga kan kanske kännas oväntad. Vi hoppas att du ändå besvarar 
alla frågor. 

1. Hurdan är din sinnesstämning?
1 min sinnesstämning är rätt ljus och bra
2 jag är inte nedstämd eller sorgsen
3 jag känner mig nedstämd och sorgsen
4 jag är hela tiden nedstämd och kommer inte ur det
5 jag är så deprimerad och nere att jag inte står ut längre

2. Hur förhåller du dig till framtiden?
1 jag känner mig förhoppningsfull inför framtiden
2 jag känner inte hopplöshet inför framtiden
3 framtiden känns ganska deprimerande
4 jag känner att jag inte har något att vänta av framtiden
5 framtiden känns hopplös och jag orkar inte tro att det ska bli bättre

3. Hur tycker du att ditt liv har varit?
1 jag har lyckats väldigt ofta
2 jag känner mig inte som en förlorare
3 jag tycker att jag har misslyckats mer än vanligt
4 mitt liv har varit en rad av misslyckanden
5 jag känner mig helt misslyckad som människa

4. Hur nöjd eller missnöjd känner du dig?
1 jag är rätt nöjd med livet
2 jag är inte särskilt nöjd
3 jag njuter inte av saker på samma sätt som förr
4 jag tycker att nästan ingenting ger mig tillfredsställelse längre
5 jag är missnöjd med allt och alla

5. Hurdan tycker du att du är?
1 jag tycker att jag är rätt bra
2 jag tycker inte att jag är dålig eller värdelös
3 jag känner mig rätt ofta dålig och värdelös
4 nuförtiden känner jag mig nästan alltid värdelös
5 jag är helt enkelt dålig och värdelös

6. Känner du dig besviken?
1 jag är nöjd med mig själv och mina prestationer
2 jag är inte besviken på mig själv
3 jag är besviken på mig själv
4 jag är utled på mig själv
5 jag hatar mig själv

7. Har du tankar om att skada dig själv?
1 jag har aldrig haft självmordstankar
2 jag har inga sådana tankar och jag vill inte skada mig själv
3 jag tycker det skulle vara bättre om jag var död
4 jag har ingående planer på självmord
5 jag skulle ta livet av mig om jag bara hade tillfälle till det

Van
he

ntu
nu

t



226

Hälsoundersökningar inom barnrådgivningen och skolhälsovården

Handbok 31  •  THL  •  2014

8. Vad tycker du om att träffa främmande personer?
1 jag gillar att träffa folk och prata med dem
2 jag har inte tappat intresset för andra människor
3 jag är inte längre lika intresserad av andra människor
4 jag har tappat det mesta av intresset och känslorna för andra människor
5 jag har tappat intresset för andra människor och bryr mig inte alls om dem

9. Hur tycker du det är att fatta beslut?
1 jag har lätt att fatta beslut
2 jag kan fatta beslut på samma sätt som förr
3 jag har blivit osäkrare och försöker skjuta upp beslut
4 jag har stora svårigheter att fatta beslut
5 jag kan inte fatta några beslut alls längre

10. Hur uppfattar du dig och ditt utseende?
1 jag är rätt nöjd med mitt utseende och mig själv
2 det finns ingenting som stör mig i mitt utseende
3 jag är orolig för att jag inte är attraktiv
4 jag tycker att jag är ful
5 jag är säker på att jag är ful och frånstötande

11. Hur har du det med sömnen?
1 jag har inga sömnproblem
2 jag sover lika bra som förr
3 när jag vaknar på morgonen är jag mycket tröttare än förr
4 jag har problem med sömnlöshet
5 jag lider av sömnlöshet, har svårt att somna eller vaknar för tidigt

12. Känner du dig trött eller utmattad?
1 trötthet är nästan helt obekant för mig
2 jag blir inte lättare trött än vanligt
3 jag blir lättare trött än vanligt
4 jag blir trött och utmattad av minsta lilla
5 jag är för trött för att göra någonting alls

13. Hur har du det med aptiten?
1 jag har inga problem med aptiten
2 min aptit är oförändrad
3 jag har sämre aptit än förut
4 jag har mycket sämre aptit än förut
5 jag har nästan ingen aptit alls

14. Har du ångest eller känner du dig spänd?
1 jag tycker att jag har rätt goda nerver och får inte ångest särskilt lätt
2 jag tycker inte att jag har ångest eller ”dåliga nerver”
3 jag får ångest och spänner mig ganska lätt
4 jag får ångest, mår dåligt och spänner mig väldigt lätt
5 jag har ångest och mår dåligt hela tiden, det känns som om mina nerver är ”helt slut”

BILAGA 7
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BILAGA  8

KRAFTRESURSER I VARDAGEN HOS FAMILJER SOM VÄNTAR SITT FÖRSTA BARN

Bästa mamma och pappa,

Att vänta och föda det första barnet i familjen innebär stora fysiska, psykiska 
och sociala förändringar, vilket kan tära på föräldrarnas krafter. Det är lättare att 
anpassa sig till förändringarna om man kan förbereda sig på dem redan under 
väntetiden. Det är nyttigt för föräldrarna att fundera på olika aspekter och att prata 
om dem med varandra.

I denna blankett har vi samlat sådana frågor som är centrala för familjer som väntar 
barn – saker och ämnen som det är bra för föräldrarna att gå igenom på egen hand 
och tillsammans. Frågorna i blanketten tar upp faktorer som i denna livssituation 
ger din familj kraft och styrka (blankettens svarsalternativ: ”helt av samma åsikt” 
eller ”delvis av samma åsikt”) eller belastar er vardag (”helt” eller ”delvis av olika 
åsikt”). När du har identifierat dessa faktorer är det kanske lättare för dig att 
fundera på eventuella förändringar i ditt förhållningssätt eller ditt sätt att fungera. 
Lika viktigt är det att vara medveten om starka sidor hos sig själv och familjen 
som helhet. Du kan också ta upp frågor om din familj och dess kraftresurser på 
rådgivningen. Om du är ensamförsörjare kan du fylla i blanketten i den mån den 
känns relevant.

Av fyra alternativ kan du ringa in det som bäst motsvarar din livssituation.
Blanketten fylldes i av:
Mamman ___ Pappan___ 
Mamman och pappan tillsammans___ (Mamman fyller i med ett X 
och pappan med ett O)

FRÅGEFORMULÄR FÖR IDENTIFIERING AV FAKTORER SOM GER KRAFT 
OCH FAKTORER SOM BELASTAR FAMILJER SOM VÄNTAR BARN

Projektet ”Kraftfullt föräldraskap – sund barndom” (Voimavarainen vanhemmuus – 
terveellinen lapsuus) i östra Finlands län 2002
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RESURSMÄTARE FÖR FÖRÄLDRAR SOM VÄNTAR SITT FÖRSTA BARN
Helt av 
samma 

åsikt

Delvis av 
samma 

åsikt

Delvis 
av olika 

åsikt

Helt av 
olika 
åsikt

HÄLSA OCH LEVNADSSÄTT

1. Jag känner mig frisk  1 2 3 4

2. Min sinnesstämning är för det mesta ljus och lätt 1 2 3 4

3.  Jag känner mig rofylld inför den kommande födseln 1 2 3 4

4. Jag är medveten om att alkohol och droger har en 
negativ inverkan på fostrets utveckling 1 2 3 4

5. Jag är medveten om att alkohol och droger har en 
negativ inverkan på min hälsa 1 2 3 4

6. Jag vet att rökning inverkar negativt på fostrets 
utveckling 1 2 3 4

7. Jag är inte oroad över någon familjemedlems 
användning av alkohol eller andra droger 1 2 3 4

8.  Jag är för det mesta energisk och pigg 1 2 3 4

9.  I min egen mening sover jag tillräckligt 1 2 3 4

10. Jag strävar efter att uppehålla en regelbunden 
måltidsrytm 1 2 3 4

UPPLEVELSER I DEN EGNA BARNDOMEN

11. Som barn blev jag väl omhändertagen 1 2 3 4

12. Mitt barndomshem var tryggt 1 2 3 4

13. Jag blev accepterad för den jag var 1 2 3 4

14.  Mina egna erfarenheter från barndomen känns inte 
betungande 1 2 3 4

PARFÖRHÅLLANDET

15. Vi klarar av att tala om våra känslor 1 2 3 4

16. Vi klarar av att tala om saker som väcker motstridiga 
känslor 1 2 3 4

17. Vårt parförhållande innefattar inte fysiskt våld 1 2 3 4

18. Vårt parförhållande innefattar inte psykiskt våld 1 2 3 4

19. Hushållsarbetena försöker vi dela på flexibelt, till 
bådas fördel 1 2 3 4

20. Vi visar varandra ömhet 1 2 3 4

21. Jag vet att vårt sexualliv kan påverkas av barnets 
födelse 1 2 3 4

22. Vi kan tala om vårt sexualliv  1 2 3 4

23. Vi strävar efter att ordna gemensam tid för oss (och 
våra gemensamma hobbyer) 1 2 3 4

24.  Vi tillåter att den andra har ett privatliv och ger den 
andra egen tid  1 2 3 4

25. Jag vet att ett fungerande parförhållande är viktigt 
för att hela familjen ska må bra 1 2 3 4

26.  Jag är redo att jobba för att vårt parförhållande ska 
utvecklas 1 2 3 4

Copyright : Kaljunen, Pelkonen & Hakulinen-Viitanen 2002
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Helt av 
samma 

åsikt

Delvis av 
samma 

åsikt

Delvis 
av olika 

åsikt

Helt av 
olika 
åsikt

ATT UTVECKLAS TILL FÖRÄLDER OCH FÖRÄLDRASKAP

27. Graviditeten och barnets födelse känns för min del 
som en naturlig förändring i livet 1 2 3 4

28. Jag förlitar mig på att jag lär mig att ta hand om och 
sköta mitt barn 1 2 3 4

29.  Jag vet att känslorna för barnet utvecklas så 
småningom under väntetiden, födseln och skötseln 
av babyn

1 2 3 4

30. Jag vet att också motstridiga känslor ingår i väntetiden 1 2 3 4

31. Jag vet att den förebild jag fått av min mor eller far 
kommer att inverka på mitt eget sätt att vara förälder 1 2 3 4

32.  Jag vet att jag kan lära mig att fungera som förälder 
på ett annat sätt än mina egna föräldrar 1 2 3 4

33.  Med min partner försöker vi tillsammans skapa en 
gemensam uppfattning om hur barnet ska skötas och 
fostras

1 2 3 4

34.  Jag vet var jag kan få mera information om 
barnskötsel och föräldraskap 1 2 3 4

35.   Vi har tillräckliga kunskaper i hur man sköter ett 
hushåll (såsom matlagning, byk, städning) 1 2 3 4

36. Jag vet att barnets födelse kommer att ändra på min 
tidsanvändning och att barnet kan begränsa mina 
hobbyer 

1 2 3 4

37. Jag tror att jag kommer att anpassa mig väl till de 
förändringar i det dagliga livet som barnet för med sig 1 2 3 4

SOCIALT STÖD

38. Jag har åtminstone en person som jag kan vända mig 
till om jag behöver hjälp och stöd 1 2 3 4

39. Jag vet att jag vid behov kan få hjälp av mina egna 
eller min partners föräldrar 1 2 3 4

40. Jag känner en familj/familjer som väntar eller har 
barn och med vilken/vilka jag kan utbyta erfarenheter 1 2 3 4

41. Jag vet i hurdana frågor jag kan vända mig till 
rådgivningen 1 2 3 4

42. Jag har tillräckligt med information om den service 
som erbjuds barnfamiljer på vår hemort 1 2 3 4

EKONOMI, ARBETE OCH BOENDE

43. Jag är inte orolig över vår ekonomi 1 2 3 4

44.  Jag är nöjd med vår nuvarande hemort  1 2 3 4

45. Vår bostad är lämplig för barnfamiljer 1 2 3 4

46. Arbetslöshet eller hot om arbetslöshet belastar inte 
vår familj 1 2 3 4

47. Mitt eller min partners arbete/mina eller min partners 
studier anstränger inte alltför mycket vårt familjeliv 1 2 3 4

48. Om det behövs försöker jag finna nya sätt att 
kombinera arbete (eller studier) och familjeliv när 
barnet fötts 

1 2 3 4

BILAGA 8
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ANDRA FAKTORER SOM GER MIG/VÅR FAMILJ KRAFT OCH ENERGI:

ANDRA FAKTORER SOM BELASTAR VÅR LIVSSITUATION:

Om du vill använda blanketten, vänligen kontakta Tuovi Hakulinen-Viitanen som har
copyright. Adress: Institutet for hälsa och välfärd, PB 30,00271 Helsingfors
E-post: tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi
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BILAGA  9

Projektet ”Kraftfullt föräldraskap – sund barndom” 
(Voimavarainen vanhemmuus – terveellinen lapsuus) i östra 
Finlands län, oktober 2002

RESURSER I VARDAGEN I FAMILJER MED NYFÖDDA  
–   FRÅGEFORMULÄR FÖR IDENTIFIERING AV FAKTORER SOM GER KRAFT 
ÅT OCH FAKTORER SOM BELASTAR FAMILJER MED NYFÖDDA

KRAFTRESURSER I VARDAGEN HOS FAMILJER MED NYFÖDDA

Bästa mamma och pappa,

Livet i en familj med en nyfödd baby kan innehålla många glädjeämnen, men 
ibland kan vardagen vara ganska så tung. Det kan vara nyttigt för föräldrarna att 
ibland – till och med mitt i brådskan – stanna upp och fundera på sitt liv och prata 
om det med varandra. I allmänhet har både barnet och familjen nytta av det.
I detta frågeformulär har vi samlat ämnen som är centrala för familjer med nyfödda 
barn – dels saker som kan vara en resurs för familjen och dels saker som kan vara 
till belastning i vardagen. Med hjälp av blanketten kan du uppskatta vilka faktorer 
i denna livssituation ger dig eller din familj kraft (svarsalternativen i blanketten: 
”helt” eller ”delvis av samma åsikt”) och vilka faktorer som är en belastning i 
din/er vardag (”helt” eller ”delvis av olika åsikt”). När du har identifierat dessa 
faktorer är det kanske lättare för dig att fundera på eventuella förändringar i ditt 
förhållningssätt eller ditt sätt att fungera. Du kan också ta upp frågor om din familj 
och dess kraftresurser på rådgivningen. Om du är ensamförsörjare kan du fylla i 
blanketten i den mån den känns relevant.

Vänligen ringa in ett alternativ av fyra som bäst motsvarar din livssituation.
Blanketten fylldes i av:

Mamman ___ Pappan ___   
Mamman och pappan tillsammans ___ (Mamman fyller i med ett X och 
pappan med ett O)

Barnets ålder:______månader

Copyright: Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marjaana Pelkonen 2002
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Helt av 
samma 

åsikt

Delvis av 
samma 

åsikt

Delvis 
av olika 

åsikt

Helt av 
olika 
åsikt

LIVSSITUATIONEN EFTER BARNETS FÖDELSE

Jag har lyckats bearbeta mina tankar om graviditeten 
och födseln tillräckligt 1 2 3 4

Jag har fått tillräckligt med information om depression 
efter graviditeten 1 2 3 4

Jag har kunnat förbereda mig på de ändringar i 
livssituationen som babyn för med sig 1 2 3 4

Vi beaktar babyns behov när vi planerar familjens 
tidsanvändning 1 2 3 4

Det går lätt att kombinera arbete och familjeliv 1 2 3 4

Vårt hem är lämpligt för en barnfamilj 1 2 3 4

Vår hemort är barnvänlig och trygg 1 2 3 4

FÖRÄLDRASKAPET OCH SKÖTSELN AV BABYN

Jag har tillräckligt med tid för babyn 1 2 3 4

Det är oftast lätt för mig att förstå vad babyn behöver 1 2 3 4

Jag vågar bearbeta de negativa känslor jag har mot 
babyn 1 2 3 4

Babyns personlighet/temperament motsvarar mina 
förväntningar 1 2 3 4

Jag har tillräckligt med information om föräldraskapet 1 2 3 4

Jag har många trevliga stunder tillsammans med 
babyn 1 2 3 4

Jag klarar av att sköta min baby 1 2 3 4

Amningen förlöper i enlighet med mina förväntningar 1 2 3 4

Jag kan bearbeta mina osäkerhetskänslor 1 2 3 4

 Föräldraskapet motsvarar mina förväntningar 1 2 3 4

Jag känner att jag är en tillräckligt bra förälder 1 2 3 4

Jag har på känn att det finns sidor i mitt föräldraskap 
som kunde förbättras 1 2 3 4

Vid behov kan jag prata om föräldrarollen med mina 
egna föräldrar 1 2 3 4

PARFÖRHÅLLANDET

 Vi har lätt för att prata med varandra 1 2 3 4

Vi har tillräckligt med gemensam tid 1 2 3 4

Vårt förhållande är intimt 1 2 3 4

Vi kan prata om vårt sexualliv 1 2 3 4

Vi kan gräla med varandra och sedan försonas 1 2 3 4

Vi visar varandra ömhet 1 2 3 4

Jag är nöjd med mitt parförhållande 1 2 3 4

Vi delar rättvist på hushållssysslorna 1 2 3 4

Vi turas om att sköta babyn med jämna mellanrum 1 2 3 4

Vi strävar efter att göra trevliga saker tillsammans 1 2 3 4

BILAGA 9
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Helt av 
samma 

åsikt

Delvis av 
samma 

åsikt

Delvis 
av olika 

åsikt

Helt av 
olika 
åsikt

STÖDNÄTVERK FÖR FAMILJEN

Vi får hjälp av far-/morföräldrar vid behov 1 2 3 4

Vi har grannar och bekanta som kan hjälpa oss 1 2 3 4

Jag har också en närstående person som kan stöda mig 
vid behov 1 2 3 4

Vi får stöd av andra barnfamiljer 1 2 3 4

Vi har möjlighet att få barnvaktshjälp 1 2 3 4

Det finns tillräckligt med service för barnfamiljer på 
vår hemort 1 2 3 4

FAMILJENS HÄLSA OCH LEVNADSVANOR

Vi föräldrar mår bra 1 2 3 4

Vi värnar om vår hälsa 1 2 3 4

Ingen av oss har någon sjukdom eller fysisk skada som 
bekymrar oss 1 2 3 4

Familjemedlemmarna är för det mesta på gott humör 1 2 3 4

Familjens levnadsvanor håller oss livskraftiga 1 2 3 4

Jag är inte oroad över någon familjemedlems 
användning av alkohol eller andra droger 1 2 3 4

Jag känner mig oftast pigg 1 2 3 4

Jag har en hobby som jag trivs med 1 2 3 4

Det finns tillräckligt med gemensam tid för familjen 1 2 3 4

Jag sover tillräckligt 1 2 3 4

Det finns humor i vår familj 1 2 3 4

FAMILJENS FRAMTIDSUTSIKTER

Familjens ekonomi är tryggad 1 2 3 4

Inom familjen är vi inte rädda för att bli arbetslösa 1 2 3 4

Familjens framtidsutsikter är ljusa 1 2 3 4

Religiösa eller andliga värden ger oss styrka 1 2 3 4

Vi har tillräckligt med krafter att klara oss i den här 
livssituationen 1 2 3 4

Andra faktorer som ger mig/vår familj kraft och energi:

Andra faktorer som belastar vår livssituation:

Om du vill använda blanketten, vänligen kontakta Tuovi Hakulinen-Viitanen som har copyright. 
Adress: Institutet for hälsa och välfärd, PB 30,00271 Helsingfors
E-post: tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi
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BILAGA  10

FRÅGEFORMULÄR FÖR ATT IDENTIFIERA DEPRESSION EFTER 
FÖRLOSSNINGEN (EPDS)

Ursprunglig källa: Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of Postnatal Depression. 
Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of 
Psychiatry 1987; 150:782–6.

Var snäll och ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med hur du känt 
dig under den senaste veckan, inte bara hur du mår idag.

Under de senaste sju dagarna

1. har jag kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan
• lika mycket som vanligt
• inte riktigt lika mycket som vanligt
• mycket mindre än vanligt
• inte alls

2. har jag glatt mig åt saker som ska hända
• lika mycket som vanligt
• något mindre än vanligt
• mycket mindre än vanligt
• nästan inte alls

3. har jag onödigt mycket lagt skulden på mig själv för att saker gått snett
• ja, för det mesta
• ja, ibland
• inte så ofta
• nej, aldrig

4. har jag varit ångestfylld eller orolig utan någon egentlig anledning
• nej, inte alls
• knappast alls
• ja, ibland
• ja, mycket ofta

5. har jag varit rädd eller ängslig utan någon egentlig anledning
• ja, ganska ofta
• ja, ibland
• nej, ganska sällan
• nej, inte allsVan
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6. har det kört ihop sig för mig och blivit för mycket
• ja, för det mesta har jag inte kunnat ta itu med något alls
• ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt
• nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra
• nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt

7. har jag känt mig så olycklig att jag har haft svårt att sova
• ja, för det mesta
• ja, ibland
• nej, inte så ofta
• nej, inte alls

8. har jag känt mig ledsen eller nere
• ja, för det mesta
• ja, ganska ofta
• inte så ofta
• nej, inte alls

9. har jag känt mig så olycklig att jag har gråtit
• ja, för det mesta
• ja, ganska ofta
• bara då och då
• nej, aldrig

10. har tankar om att göra mig själv illa förekommit
• ja, ganska ofta
• ja, ibland
• nästan aldrig
• nej, aldrig

I frågorna 1, 2 och 4 poängsätts svarsalternativen uppifrån och ner på skalan 0–3. 
Frågorna 3 och 5– 10 är omvända och poängsätts uppifrån och ner på skalan 3–0.

EPDS är validerad i flera länder och får inte ändras vid verksamhetsenheten.
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BILAGA  11

BLANKETT FÖR SCREENING AV VÅLD I PARRELATIONER 
VID MÖDRA- OCH BARNRÅDGIVNINGAR

Frågorna ställs till gravida kvinnor senast under de två första trimestrarna och till 

mammor senast då det yngsta barnet är sex månader gammalt.

Ställ alltid följande frågor till kvinnan i enrum.
Anteckna det svar som kvinnan ger i respektive fält eller ringa in lämpligt alternativ.

1 Hur upplever du din parrelation?

       Ja Nej
 
2 Beter din partner sig ibland på ett sådant sätt att du blir 
  rädd för honom?      1  2

3 Beter din partner sig på ett föraktfullt, förödmjukande eller
  kontrollerande sätt mot dig?    1  2

4 Har din nuvarande partner
  hotat dig med våld (inbegriper även hot om att ta till något 
  vapen/redskap)?      1  2
  grabbat tag i dig, rivit, skuffat, smällt till dig eller sparkat dig? 1  2
  använt annat fysiskt våld mot dig?    1  2
  pressat, tvingat eller försökt tvinga dig till sexuellt umgänge? 1  2

5 När betedde sig din nuvarande partner våldsamt?
  Under de senaste 12 månaderna    1  2
  Under graviditeten     1  2
  Efter förlossningen     1  2
 
6 Har din nuvarande partner betett sig våldsamt 
  mot ert barn/era barn?     1  2

7 Har något av dina barn sett eller hört 
  när din partner betett sig våldsamt?    1  2

8 Hurdant stöd/hurdan hjälp skulle du vilja ha i din situation?
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BILAGA  12

SMARTA FAMILJEN-METODEN    

Metod 
Smarta familjen-metoden är en metod för kost- och motionsvägledning. Den har utvecklats för 
mödra- och barnrådgivningen samt hälsovården i lågstadieskolorna och utgår från familjen och 
familjens resurser. Metoden kan också användas för att ta upp föräldrarnas rök- och alkoholvan-
or. Versionen för mödra- och barnrådgivningar blev färdig 2008 och versionen för lågstadiesko-
lor 2011. 

Målgrupp
Smarta familjen-metoden hjälper yrkesutbildade personer inom hälsovården vid kost- och mo-
tionsvägledning och uppmuntrar familjer och lågstadieelever att fundera på sina vanor.

Arbetsredskap och användning av dem
Smarta familjen-metoden består av Smarta familjen-kortet samt informations- och bildpärmen. 
Hjärtförbundet ordnar fortbildningar som stöder användningen av Smarta familjen-arbetsred-
skapen och uppdaterar kunskapen om motion och kost.

Det främsta arbetsredskapet är Smarta familjen-kortet. Användningen av kortet stöds av Smar-
ta familjen-informationspärmen och Smarta familjen-bildpärmen som utarbetats för vägledare. 
Syftet med kortet är att hjälpa föräldrarna och barnet att utvärdera sina motions- och kostvanor. 
Med hjälp av kortet kan vägledaren dessutom rikta motions- och kostvägledningen enligt famil-
jens individuella behov och resurser. Vägledningen betonar att Smarta familjen-kortet är famil-
jens kort. Kortets syfte är att fungera som samtalsöppnare samt som hjälpmedel när teman ska 
föras på tal och när familjen ska utvärdera sina vanor. Syftet är inte att poängsätta familjens van-
or. Till sist utvärderar familjen behovet av att ändra sina vanor. Föräldrarna eller lågstadieeleven 
antecknar ett konkret och realistiskt förändringsmål som gäller vanorna på kortet.

Vägledningssätt som stöder Smarta familjen-metoden är öppna frågor, positiv respons, ref-
lekterande och sammanfattning. Under hälsokontroller diskuteras teman som familjen valt. 

När används kortet?
Smarta familjen-kortet ges till föräldrarna eller lågstadieeleven för ifyllning före en hälsokontroll. 
Kortet fylls i fyra gånger under mödra- och barnrådgivningsperioden. Lågstadieelever kan fylla i 
kortet varje år och föräldrarna två gånger under lågstadietiden.

Efter hälsokontrollerna sparar familjen kortet och fyller i det före nästa överenskomna besök 
hos hälsovårdaren. Under nästa besök inleds samtalet med att diskutera om det antecknade fö-
rändringsmålet har uppnåtts.

Anteckning av uppgifter
Huvudpunkterna i diskussionen som förts på basis av kortet antecknas enligt det nationella 
elektroniska patientdataarkivets attribut. I det elektroniska systemet antecknas familjens eller 
lågstadieelevens förändringsmål samt teman som hälsovårdaren och familjen eller eleven kom-
mit överens om att återkomma till under nästa besök. I systemet antecknas också hur familjen 
eller lågstadieeleven förhöll sig till att fundera på sina vanor och förändra dem.

Ytterligare information och 
fortbildningsförfrågningart    Materialbeställning
Finlands Hjärtförbund rf     www.sydankauppa.fi
Smarta familjen     
(09) 752 7521
www.neuvokasperhe.fi

Beställning av kortet
Lekolar-Printel Oy, PB 29, 01511 Vanda. Tfn (09) 829 4600, fax (09) 829 4327.
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BILAGA  13

FRÅGOR OM SÖMNEN TILL SPÄDBARNS (0–2 ÅR) FÖRÄLDRAR

(Ringa in lämpligt alternativ och komplettera vid behov!)
Datum för ifyllandet ___.____.20____

I BAKGRUNDSINFORMATION OM BARNET OCH FAMILJEN
1.  barnets namn:
2.  barnets kön: flicka/pojke
3.  barnets ålder: ____ månader
4.  Vem hör till familjen utöver barnet? (ange också syskonens ålder) _____________
____________________________________________________________________

II BARNETS SOVMILJÖ
1.  Är barnets sovmiljö a) bra, b) bullrig, c) ljus, d) het, 

e) annars obekväm? __________________________________________________
2.  Somnar barnet a) i sin egen säng, b) i föräldrarnas säng, c) i famnen, 

d) på något annat ställe, var? ___________________________________________
3.  Efter att barnet har somnat sover det

1) bredvid föräldrarna, 
2) i sin egen säng a) i samma rum som föräldrarna, b) ensamt i ett eget rum, 

c) i ett eget rum tillsammans med syskonen, 
3) på något annat ställe (var?) __________________________________________

4.  Händer det att barnet under natten flyttar över för att sova bredvid föräldrarna? 
a) nej, b) ibland, c) regelbundet, högst 2 ggr/vecka, 
d) regelbundet 3 ggr/vecka eller oftare

III BARNETS SOVVANOR (fyll också i blanketten för sömnuppföljning)
1.  Vilken tid går barnet och lägger sig? kl. ____________
2.  Är tiden för läggdags regelbunden varje veckodag? ja/nej
3.  Om inte, hur avviker den? a) mer än 1 timme högst 2 ggr/vecka, 

b) mer än en timme nästan varje kväll
4.  Hur länge tar det för barnet att somna till natten? a) mindre än 15 min., 

b) 15–30 min., c) 30–60 min., d) mer än 1 timme
5.  Hur somnar barnet? a) för sig självt, b) med ett kramdjur, c) med napp, 

d) vid bröstet, e) med nappflaska, f) föräldern måste vara närvarande, 
g) på annat sätt, hur? _________________________________________________

 Lastenneurologian yksikkö 
Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä
 3 / 2009 

1 (5) 

UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ VAUVAIKÄISEN (0-2 VUOTTA) VANHEMMILLE 

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 

 Lomakkeen täyttöpäivämäärä ____.____.20____ 

I  TAUSTATIETOJA LAPSESTA JA PERHEESTÄ

1. lapsen nimi:       

2. lapsen sukupuoli: tyttö/poika 

3. lapsen ikä:  kk

4.   Keitä perheeseen lapsen lisäksi kuuluu? (sisarusten ikä mukaan)

     ______________________

II  LAPSEN NUKKUMISYMPÄRISTÖ

1. Onko lapsen nukkumisympäristö a) hyvä, b) meluisa, c) valoisa, d) kuuma,  

e) muuten epämukava?

     ______________________

2. Nukahtaako lapsi a) omaan sänkyyn, b) vanhempien sänkyyn, c) syliin,  

d) muualle, minne?      

     ______________________

3. Nukkuuko lapsi nukahtamisen jälkeen 

1) vanhempien vieressä, 

2) omassa sängyssä a) samassa huoneessa vanhempien kanssa, b) omassa huoneessa yksin,  

c) omassa huoneessa sisarusten kanssa, 

3) jossain muualla (missä?)  

  
Keskussairaala Pitkäniemi Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelut Kehitysvammapoliklinikka
Teiskontie 35 / PL 2000, 33380 PITKÄNIEMI Kuruntie 980 Sorinkatu 4 C 
33521 TAMPERE  Puh. (03) 311 612    34130 YLINEN 33100 TAMPERE 
Puh. (03) 311 611    www.pshp.fi www.pshp.fi Puh. (03) 311 719  www.pshp.fi Puh. (03) 311 719  www.pshp.fi 

4. Tuleeko lapsi yön aikana vanhempien viereen? a) ei, b) satunnaisesti,

c) säännöllisesti, korkeintaan 2 krt/vk, d) säännöllisesti 3 krt tai usemmin/vk 
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BILAGA 13

6.  Hur många timmar varar barnets nattsömn? _______ timmar
7.  Vilken tid vaknar barnet? kl. ___________
8.  Vaknar barnet regelbundet vid samma tid? a) ja, alltid, 

b) ibland oregelbundet (högst två morgnar/vecka), c) alltid oregelbundet

IV  SÄRDRAG OCH SÖMNSTÖRNINGAR NÄR BARNET SOVER
1.  Rör barnet oroligt på sig när det håller på att somna? a) nej, 

b) ja, högst en gång/vecka, b) ja, flera gånger/vecka
2.  Förekommer rytmiska rörelser eller huvuddunkningar hos barnet när det håller 

på att somna? a) nej, b) ja, högst en gång/vecka, c) ja, flera gånger/vecka
3.  Rör barnet oroligt på sig när det sover? a) nej, b) ja, ibland, 

c) ja, 3 nätter/vecka eller oftare
4.  Vaknar barnet på nätterna? a) nej, b) ja, ibland, c) ja, högst 2 nätter/vecka, 

d) ja, 3 nätter/vecka eller oftare
5.  Om barnet vaknar under natten, hur många gånger sker det per natt? _________ggr
6.  Hur snabbt vaknar barnet första gången efter att det har somnat? _______ timmar
7.  Behöver barnet föräldrarnas hjälp för att somna om? (t.ex. matning) a) nej, 

b) ja (hurdan hjälp?) _________________________________________________
8. Snarkar barnet? a) nej, b) ja, i samband med infektioner, 

b) ja, högst 3 nätter/vecka, d) ja, varje natt
9.  Har barnet andningspauser i sömnen? a) nej, b) ja, ibland, c) ja, regelbundet ______

V  DAGSRYTM
1.  Har barnet en regelbunden dagsrytm? ja/nej
2.  Hur många mål äter barnet per dag? ____________
3.  Vid hur många måltider ammas barnet? __________
4.  Vid hur många måltider äter barnet fast föda och hur mycket? __________________
5.  Hur många gånger per dag sover barnet middagssömn? ________________
6.  Hur länge tar det för barnet att somna när det ska sova middag? 

a) mindre än 15 min., b) 15–30 min., c) 30–60 min., d) mer än 1 timme
7.  Hur somnar barnet när det ska sova middag? a) för sig självt, 

b) med ett kramdjur, c) med napp, d) vid bröstet, e) med nappflaska, 
f) föräldern måste vara närvarande, g) på annat sätt, hur?______________________

8.  Vilken tid sover barnet middagssömn? ______________________
9.  Hur länge varar middagssömnen? _____________________
10.  Var sover barnet middagssömn? a) i sin egen säng, b) ute i vagnen, 

c) på annat ställe, var? _______________________________________________
11.  Barnet vistas utomhus a) dagligen, b) några gånger i veckan, c) mer sällan
12.  Är barnet i dagvård? ja/nej
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BILAGA 13
VI  AVVIKANDE SYMTOM HOS BARNET UNDER DAGTID
1.  Hur länge och hur ofta gråter barnet smärtfyllt? ____________________________
2.  Är barnet rastlöst på dagen? a) aldrig, b) ja, ibland, c) ja, dagligen
3.  Är barnet irriterat på dagen? a) aldrig, b) ja, ibland, c) ja, dagligen
4.  Tycker ni att det är svårt att vara tillsammans med barnet? a) nej, b) ibland, 

c) dagligen
5.  Har barnet långvariga sjukdomar? a) nej, b) ja, vilka? ________________________
6.     Har barnet rikligt med infektioner? a) nej, b) ja, hurdana? _______________________
7.  Har barnet andra hälsoproblem? a) nej, b) ja, vilka?
8.  Har barnet andra symtom som oroar er eller som ni tycker är konstiga? a) nej, 

b) ja, vilka? _________________________________________________________
9.  Har barnet regelbunden medicinering? a) nej, b) ja, vilken? ___________________

VII  FAMILJENS SITUATION
1.  Har familjen stött på livsförändringar under den senaste tiden eller är sådana på väg?

 a) nej, b) ja, hurdana? ________________________________________________
2.  Har ni (pappan och/eller mamman) lidit av trötthet efter att barnet kom till 

familjen? a) nästan inte alls, b) ja, ibland, c) ja, regelbundet
3.   Finns det kroniska sjukdomar i familjen? a) nej, b) ja, vilka? hos vem? _____________
4.  Finns det psykiska problem i familjen? a) nej, b) ja, vilka? hos vem? _____________

 Lastenneurologian yksikkö 
Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä
 3 / 2009 

1 (5) 

UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ VAUVAIKÄISEN (0-2 VUOTTA) VANHEMMILLE 

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 

 Lomakkeen täyttöpäivämäärä ____.____.20____ 

I  TAUSTATIETOJA LAPSESTA JA PERHEESTÄ

1. lapsen nimi:       

2. lapsen sukupuoli: tyttö/poika 

3. lapsen ikä:  kk

4.   Keitä perheeseen lapsen lisäksi kuuluu? (sisarusten ikä mukaan)

     ______________________

II  LAPSEN NUKKUMISYMPÄRISTÖ

1. Onko lapsen nukkumisympäristö a) hyvä, b) meluisa, c) valoisa, d) kuuma,  

e) muuten epämukava?

     ______________________

2. Nukahtaako lapsi a) omaan sänkyyn, b) vanhempien sänkyyn, c) syliin,  

d) muualle, minne?      

     ______________________

3. Nukkuuko lapsi nukahtamisen jälkeen 

1) vanhempien vieressä, 

2) omassa sängyssä a) samassa huoneessa vanhempien kanssa, b) omassa huoneessa yksin,  

c) omassa huoneessa sisarusten kanssa, 

3) jossain muualla (missä?)  

  
Keskussairaala Pitkäniemi Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelut Kehitysvammapoliklinikka
Teiskontie 35 / PL 2000, 33380 PITKÄNIEMI Kuruntie 980 Sorinkatu 4 C 
33521 TAMPERE  Puh. (03) 311 612    34130 YLINEN 33100 TAMPERE 
Puh. (03) 311 611    www.pshp.fi www.pshp.fi Puh. (03) 311 719  www.pshp.fi Puh. (03) 311 719  www.pshp.fi 

4. Tuleeko lapsi yön aikana vanhempien viereen? a) ei, b) satunnaisesti,

c) säännöllisesti, korkeintaan 2 krt/vk, d) säännöllisesti 3 krt tai usemmin/vk 
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UNENSEURANTATAULUKKO VAUVA- JA LEIKKI-IKÄISILLE

SEURANTA-AIKA ____/____ 200__ - ____/____ 200__

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Yö Aamu Iltapäivä IltaPäivä-

määrä
Unen
laatu

Lääkitys,
muuta

17/4

18/4

8

3

-

Lisäoireet, kuvaus

Itkua runsaan tunnin ajan

Hengitystietulehdus, ei kuumetta, limaisuus, häiritsi unta illalla 18.4.

Esimerkki

Merkitään päivittäin
1. Ajat, jolloin

- on ollut väsymystä tai nukuttanut
- on torkahdettu (sängyssä, tuolissa, koulussa yms)

2. Ajat, jolloin on nukuttu (myös pidemmät päiväunet)

3. Vuoteeseenmenoaika

4. Ylösnousuaika

5. Lyhyt herääminen yöllä

6. Ruokailu

7. Yöunen laadulle arvosana 0-10 sarakkeeseen 'unen laatu'.

8. Annetut lääkkeet ja mahdolliset muut merkinnät kyseiseen sarakkeeseen

9. Lisäoireet juoksevilla numeroilla ( , , jne)

Täyttöohjeet

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tampereen yliopistollinen sairaala
Lastenneurologinen yksikkö
Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä 3/09

Nimi
Sotu

______________________________________
____________-________

Esimerkissä lapsi oli nukkunut huhtikuun 17. päivänä klo 0.00-6.00 ja hän oli noussut ylös klo 6.15. Häntä oli väsyttänyt klo 9.30-10. Hän oli
nukkunut klo 13.15-14.15 ja 16.30-17.30. Hänet oli laitettu vuoteeseen klo 20.45 ja hän oli nukahtanut klo 21.00.
Hän oli herännyt 18.päivänä klo 5.15 ja nostettu ylös klo 5.30. Hän oli torkahtanut klo 7.00-7.05. Hänellä oli itkuisuutta klo 9-10. Hän oli nukkunut
klo 13.50-16.00. Klo 20.00-21.00 hän oli ollut väsynyt ja klo 21.00 hänet laitettiin sänkyyn ja hän nukahti samantien. Yöllä hän heräsi hetkeksi klo
22.30.
Ensimmäisen yön hän oli nukkunut melko hyvin (8) ja toisen yön huonosti (3). Toisena päivänä hänellä oli hengitystietulehdus.Ruokailut on
merkitty S-kirjaimilla.

S S

S

0

BILAGA  14

Ytterligare symtom, beskrivning

 Gråt under en dryg timme
 Luftvägsinfektion, ingen feber, slem, störde nattsömnen på kvällen den 18 april.

I exemplet har barnet den 17 april sovit kl. 0.00–6.00 och stigit upp kl. 6.15. Barnet var trött kl. 9.3–10. Barnet sov kl. 13.15–14.15 och 16.30–17.30. Bar-
net lades i säng kl. 20.45 och somnade kl. 21.00.
Barnet vaknade den 18 april kl. 5.15 och lyftes upp kl. 5.30. Barnet slumrade till kl. 7.00–7.05. Barnet var gråtigt kl. 9–10. Barnet sov kl. 13.50–16.00. Kl. 
20.00–21.00 var barnet trött och kl. 21.00 lades barnet i säng och barnet somnade genast. Under natten var barnet vaket en stund kl. 22.30.

Under den första natten sov barnet ganska bra (8) och under den andra natten sov barnet dåligt (3). Under den andra dagen hade barnet en luftvägsin-
fektion. Måltiderna har markerats med bokstaven S.

TABELL FÖR SÖMNUPPFÖLJNING HOS SPÄDBARN OCH BARN I LEKÅLDERN

UPPFÖLJNINGSTID

                                 Namn_______________________________
           Personbeteckning___________-______

Anvisningar

Antecknas dagligen
1.  Tidpunkter, då
 - barnet har varit trött eller sömnigt
 - barnet har slumrat till (i sängen, på stolen, i skolan osv.)

2.  Den tid då barnet har sovit (också längre middagssömn)

3.  Klockslag då barnet går och lägger sig

4.  Klockslag då barnet stiger upp

5.  Kort vakenhet under natten

6.  Måltid

7.  Bedömning av nattsömnens kvalitet på skalan 0–10 i kolumnen "sömnkvalitet"

8.  Givna läkemedel och andra eventuella anteckningar anges i kolumnen

9.  Ytterligare symtom med löpande nummer ( , ,  osv.)

 Exempel

Datum  Natt          Morgon          Eftermiddag        Kväll Sömn-
kvalitet

Medicine-
ring, annat
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10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Yö Aamu Iltapäivä IltaPäivä-
määrä

Unen
laatu

Lääkitys,
muuta

Lisäoireet, kuvaus

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Yö Aamu Iltapäivä IltaPäivä-
määrä

Unen
laatu

Lääkitys,
muuta

Lisäoireet, kuvaus

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Yö Aamu Iltapäivä IltaPäivä-
määrä

Unen
laatu

Lääkitys,
muuta

Lisäoireet, kuvaus

BILAGA 14

Ytterligare symtom, beskrivning

Datum  Natt          Morgon          Eftermiddag        Kväll Sömn-
kvalitet

Medicine-
ring, annat

Ytterligare symtom, beskrivning

Ytterligare symtom, beskrivning

Datum  Natt          Morgon          Eftermiddag        Kväll Sömn-
kvalitet

Medicine-
ring, annat

Datum  Natt          Morgon          Eftermiddag        Kväll Sömn-
kvalitet

Medicine-
ring, annat
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BILAGA 15
AUDIT-10
(Alcohol Use Disorders Identification Test)

Ringa in det alternativ som bäst stämmer in på dig. 

1. Hur ofta dricker du alkohol?
0)  Aldrig
1)  cirka en gång i månaden eller mindre
2)  2–4 gånger i månaden
3)  2–3 gånger i veckan
4)  4 gånger i veckan eller oftare

2. Hur många portioner alkohol har du vanligen druckit de dagar då du använt alkohol?
0)  1–2 portioner
1)  3–4 portioner
2)  5–6 portioner
3)  7–9 portioner
4)  10 portioner eller mer

3. Hur ofta har du druckit sex alkoholportioner eller mer per gång?
0)  Aldrig
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4)  Dagligen eller nästan dagligen

4. Hur ofta under det gångna året har det gått så att du inte kunnat sluta när du väl 
börjat dricka?

0)  Jag kan alltid sluta
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4)  Dagligen eller nästan dagligen

5. Hur ofta under det senaste året har det hänt att du på grund av ditt drickande inte 
fått gjort något som du hade tänkt göra?

0)  Drickandet hindrar aldrig mina planer
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4)  Dagligen eller nästan dagligen

EN PORTION ALKOHOL =
en flaska (33 cl) mellanöl eller cider
ett glas (12 cl) lättvin
ett litet glas (8 cl) starkvin
en restaurangportion (4 cl) starksprit

EXEMPEL:
0,5 l glas mellanöl eller cider  = 1,5 portioner
0,5 l glas starköl (A-öl) eller stark cider = 2 portioner
0,75 l flaska lättvin (12 %) = 6 portioner
0,5 l flaska starksprit = 13 portioner
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6. Hur ofta under det senaste året har du behövt en återställare?
0)  Aldrig
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4)  Dagligen eller nästan dagligen

7. Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller ångrat dig när du 
druckit?

0)  Aldrig
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4)  Dagligen eller nästan dagligen 

8. Hur ofta under det senaste året har du upplevt att du på grund av drickandet inte 
kommit ihåg vad som hänt kvällen innan?

0)  Jag kommer alltid ihåg vad som hände
1)  Mindre än en gång i månaden
2)  En gång i månaden
3)  En gång i veckan
4 Dagligen eller nästan dagligen

9. Har du skadat dig själv eller har någon annan stött sig eller fått skador till följd av 
ditt alkoholbruk?

0 Nej
2 Ja, men inte under det gångna året
4 Ja, under det gångna året

10. Har någon närstående, en vän, en läkare eller någon annan varit bekymrad
över ditt alkoholbruk eller föreslagit att du borde börja dricka mindre?

0 Nej
2 Ja, men inte under det gångna året
4 Ja, under det gångna året

BILAGA 15
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BILAGA  16

1. Röker eller snusar du?
0. Nej
1. Jag röker (snusar) då och då
2. Jag röker (snusar) dagligen
Hur gammal var du när du började röka? ___

2. Har du prövat på eller använt alkohol eller 
droger under det senaste året?
0. Nej
1. Alkohol (att endast ha smakat, t.ex. en 
skedfull, räknas inte)
4. Mediciner, för att ”bli yr i huvudet”
4. Lösningsmedel (sniffning)
4. Narkotika, vad? _____________________
___________________________________
4. Något annat, vad?  __________________
___________________________________
5. Alkohol och något av ämnena ovan 
samtidigt (blandbruk). Hur gammal 
var du när du prövade första gången? 
_______________

Om du svarade ”Nej” på föregående fråga 
kan du gå vidare till fråga 14.

3. Hur ofta har du prövat på eller använt 
alkohol eller droger (andra än tobak) under 
det senaste året?
1. 1–3 gånger
2. 4–6 gånger
3. Ungefär en gång i månaden
4. Ett par gånger i månaden
5. En gång i veckan eller oftare
När använde du senast och vad?__________ 
___________________________________

4. Hur många portioner alkohol brukar du 
dricka de dagar som du dricker alkohol? (Se 
tabellen för beräkning av portioner)
0. Jag dricker inte alkohol
1. 1–2 portioner
2. 3–4 portioner
3. 5–6 portioner
4. 7 eller flera portioner, hur många? ______

UTREDNING AV UNGAS ALKOHOL- OCH DROGVANOR (ADSUME)

Namn:________________________________________

Födelsetid: _________________________________

Denna förfrågan inom skol- och studerandehälsovården syftar till att bedöma dina even-
tuella alkohol- och drogvanor.  

Ringa in de alternativ som beskriver din användning av tobak, alkohol och droger under 
det senaste året.

5. Har du kommit för sent till skolan, gått 
hem mitt under dagen eller stannat hemma 
på grund av att du använt alkohol eller andra 
droger?
0. Aldrig
1. En gång
3. 2–3 gånger
4. 4 gånger eller oftare

6. Har du gjort något av följande när du varit 
berusad under det senaste året? 
(Du kan ringa in flera alternativ)
 Jag har skadat mig
 Jag har skadat någon annan.
 Jag har åkt med i en bil som kördes av en 
berusad. 
 Jag har själv kört ett fordon när jag varit 
berusad. 
  Jag har skadat egendom eller stulit.
 Jag har haft sex och ångrat det efteråt.
 Jag har inte råkat illa ut. 

Om du inte har råkat illa ut kan du gå vidare 
till fråga 8.

7. Hur ofta har du gjort på det sätt som 
anges ovan?
1. En gång
2. Två gånger
4. Oftare

Med en portion alkohol avses: 
en flaska (0,33 l) mellanöl eller cider eller
ett drygt glas (12 cl) lättvin eller
lite mindre än ett halvt glas (8 cl) starkvin eller
lite mindre än ett fjärdedels glas (4 cl) sprit

Exempel:
0,5 l cider eller mellanöl = 1,5 portioner
0,3 l flaska starköl (a-öl) = 1,5 portioner
0,75 l flaska lättvin = 6 portioner
0,5 l flaska sprit = 13 portioner
1 ”six-pack” mellanöl (0,33 l x 6) = 6 portioner
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JAG DRICKER _______ portioner I VECKAN
JAG FICK _______ poäng I TESTET
Om du fick 8 poäng eller mer
eller om din veckokonsumtion är över 16 portioner (kvinna)
eller över 24 portioner (man),
har du anledning att stanna upp och tänka över din alkoholkonsumtion.

8. Hur ofta har det hänt att du varit berusad 
och inte kommer ihåg efteråt vad du 
gjorde eller vad som hände? (”Tappade du 
minnet?”)
0. Aldrig
1. En gång
3. Oftare 

9. Har du ”slocknat”?
0. Aldrig
1. En gång
4. Oftare

10. Varför använder du alkohol och andra 
droger?
  För sällskapets skull tillsammans med 
kompisarna
 För att ha roligt 
 För att koppla av
 För att jag mår dåligt och det underlättar
 För att bli full eller ”yr i huvudet”
 Av någon annan orsak, vilken?  ________  
__________________________________

11. Hur bedömer du din användning av 
alkohol och andra droger? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

12. Har någon av dina närstående eller 
vänner varit bekymrad över din användning 
av alkohol eller andra droger eller föreslagit 
att du ska dra ner på användningen?
 Nej 
 Vi har talat om det en gång
 Vi har talat om det flera gånger

13. Vet dina föräldrar att du använder 
alkohol eller andra droger?
 Ja
 Ja, men de vet inte hur mycket jag 
använder 
 Nej

14. Har någon av dina närmaste vänner 
prövat på narkotika?
 Nej   
 En person
 2–5 personer         
 Fler än 5 personer

15. Hur svårt eller lätt bedömer du att det är 
för unga att skaffa narkotika på din hemort?
 Svårt            
 Vet inte       
 Lätt

16. Vad har du diskuterat med dina föräldrar 
när det gäller användningen av alkohol och 
andra droger bland unga? ______________
___________________________________

17. Vad tycker du överlag om användningen 
av alkohol och andra droger bland unga i din 
ålder? ______________________________
___________________________________ 
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BILAGA  17

ADSUME, resurser och handlingsschema
(Pirskanen 2007)
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BILAGA  18

ADSUME-poäng, de fyra bekymmerszonerna och rekommenderad 
intervention
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