
 
 

 
 

CENTRALA RÖN 
• Under coronatiden försämrades 

alla periodiska hälsoundersök-
ningar, mer inom skolhälsovården 
än på barnrådgivningen. 

• Enligt Avohilmo-uppgifterna gjor-
des omfattande hälsoundersök-
ningar vid barnrådgivningen och 
skolhälsovården 2020 för i ge-
nomsnitt 48 procent av barnen 
och ungdomarna. 

• Det fanns stora skillnader mellan 
landskapen i hur hälsoundersök-
ningarna genomfördes. 

• Antalet distanskontakter ökade i 
alla tjänster. 

• Registreringen av uppgifterna be-
höver vidareutvecklas. 
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Utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödra- 
och barnrådgivningen 2020 samt inom skolhälsovården under 
läsåret 2020–2021 
Corona försämrade de förebyggande tjänsterna – mindre än 
hälften av barnen och ungdomarna genomgick en omfat-
tande hälsoundersökning 2020 

Antalet omfattande hälsoundersökningar minskade i alla åldersgrupper på rådgivnings-
byråerna och inom skolhälsovården 2020 jämfört med året innan. Coronaepidemin 
inom skolhälsovården 2020 syns både i besöken under läsåret 2019–2020 och 2020–
2021.  

År 2020 hade en omfattande hälsoundersökning till ett 4 månader gammalt barn regi-
strerats för 50 procent av målgruppen i hela landet, även om man vet att spädbarnsfa-
miljerna använder de rådgivningstjänster som erbjuds dem på ett heltäckande sätt. Häl-
soundersökningarna genomfördes under barnets första levnadsår i huvudsak enligt för-
fattningen (SRF 338/2011 (på finska)). Den omfattande hälsoundersökningen inom skol-
hälsovården hade under läsåret 2020–2021 registrerats för hälften av eleverna i årskurs 
1 och 5 och för knappt 40 procent av eleverna i årskurs 8 i hela landet. (Figur 1). 

Inom barnrådgivningen under 2020 och inom skolhälsovården under läsåret 2020–2021 
gjordes totalt nästan 32 000 besök enligt särskilt stöd (28 000 år 2018). Antalet klienter 
inom skolhälsovården som fick särskilt stöd var 14 000 (12 000 år 2018) och per klient i ge-
nomsnitt 1,8 besök (1,7 år 2018). Hälsovårdarna genomförde oftare besök enligt särskilt 
stöd i alla åldersgrupper än läkarna. 
 
Figur 1. Utfallet av omfattande hälsoundersökningar enligt åldersgrupp 2018–
2020, % av åldersgruppen 

 
Uppgifter om skolelever hämtas läsårsvis 1.6.–31.5. Moderskaps- och barnrådgivningens uppgifter hämtas 
enligt kalenderår. 
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