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Barns förutsättningar för en god hälsa 
varierar inom Stockholms län.  I Tensta har 
3-åringar över 30 gånger mer karies 
jämfört med barn på Lidingö. I Fittja 
utsätts mer än vart tredje barn för 
cigarettrök vid födseln. Stockholms läns 
barnavårdscentraler (BVC) möter 
regelbundet över 99% av länets barn 0-5 
år.  BVC utgör därför en viktig plattform för 
det förebyggande arbetet med att utjämna 
hälsoskillnader i tidig ålder.

ATT UTJÄMNA HÄLSOSKILLNADER HAR 
HÖG PRIORITET

Barns hälsa är globalt sett nära förknippad med 
familjens socioekonomiska status (1). I Sverige har 
inkomstskillnaderna tidigare varit små men en 
UNICEF rapport 2016 visade att fattigdomsgapet 
för barn i Sverige ökat kraftigt jämfört med andra 
EU och OECD länder (2). I årets rapport 
rangordnas Sverige som sjuttonde land av totalt 41 
länder, efter Cypern, Australien och Tjeckien (3). 

Med den bostadssegregation som råder i 
Stockholms län tydliggörs skillnaderna i barns 
förutsättningar för god hälsa mellan olika BVC-
enheter. Behov av föräldrastöd och 
hälsofrämjande arbete varierar beroende på BVC-
enhetens geografiska lokalisation.

”hälsoskillnader som med 

rimliga medel går att 
förebygga är orättvisa. Att 
ställa dem till rätta är en 
fråga om social rättvisa”       

ÖVERSÄTTNING FRÅN 

MICHAEL MARMOT 2010(4)

Att arbeta för att minska ojämlikheten i hälsa 
utgör en av grundpelarna i SLLs hälsopolicy 2017-
21 där ett av fyra huvudmål är ”En god, jämlik och 
jämställd hälsa där de med sämst hälsa 
prioriteras” (5).

Redan 2008 publicerade WHOs kommission för
social rättvisa en rapport med titeln ”Utjämna

hälsoskillnaderna inom en generation” (6). 
Rapporten har varit en vägledning för det svenska 
folkhälsoarbetet (6) och är idag ett uttalat mål för 
Sveriges regering (7).

Som ett led i detta arbete upprättade regeringen 
2015 en nationell kommission för jämlik hälsa. I 
sitt slutbetänkande från juni 2017 lyfter 
kommissionen det tidiga livets faktorer som 
grundläggande för senare hälsa och framhåller 
barnhälsovården som en central aktör i arbetet 
med att minska hälsoklyftorna (7).

”För att åstadkomma en 

god och jämlik hälsa bör 
arbetet inriktas på att 
skapa, stötta och stärka en 
god start i livet och jämlika 
uppväxtvillkor”

SLUTBETÄNKANDE KOMMISSIONEN 
FÖR JÄMLIK HÄLSA 2017 (7)

ATT SYNLIGGÖRA BARNS OJÄMLIKA 
HÄLSOFÖRUTSÄTTNINGAR

Att synliggöra strukturella skillnader i 
förutsättningar för barns hälsa är första steget i 
arbetet med att minska ojämlikheten i hälsa. 
Barnhälsovården i Stockholms län samlar årligen 
in data på hälsoindikatorer för barn inskrivna på 
BVC. Under 2016 var totalt 175 640 barn inskrivna 
på BVC vilket motsvarade 99,4% av populationen 
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0-5 år i länet och en fjärdedel av Sveriges barn i 
samma ålder. 

Barnhälsovårdens årsrapport presenterar data på 
kommun och stadsdelsnämndsnivå (8) vilket 
begränsar insynen i skillnader mellan 
bostadsområden som motsvarar funktionella 
BVC-enheter. Hälsodata på denna nivå speglar 
mer exakt omfattningen av preventivt arbete på 
BVC.

Ett exempel är Rinkeby-Kista och Skärholmen 
vars ökade behov av hälsofrämjande arbete är 
synligt i Barnhälsovårdens årsrapport på grund av 
att de utgör enskilda stadsdelsområden inom 
Stockholms kommun, medan barnens 
hälsoförutsättningar i förorten Fisksätra döljs 
bakom utjämnad kommunstatistik från hela 
Nacka. 

Att redovisa barns 
hälsoförutsättningar 
på BVC-nivå kan 
tydligare påvisa 
skillnader och visa 
vägen för riktade 
insatser

Syftet med denna rapport är att för första gången 
förmedla kunskap om barns förutsättningar för 
god hälsa och dess relation till socioekonomi i 
form av låg köpkraft, uppdelat på BVC-nivå.

DEFINITIONER & DATAKÄLLOR

Barn i 
familj 
med låg 
köpkraft

Köpkraftsdata representerar barn 0-5 
år boende i familj tillhörande lägsta 
inkomstkvintilen (20%) per 
konsumtionsenhet under 2014. Data 
insamlades av Statistiska centralbyrån 
och bearbetades av Tillväxt och 
Regionplaneförvaltningen (TRF).

Kvintilgränserna baserades på personer 
i åldersgruppen 0-21år i Sverige och 
deras motsvarande familjs 
sammanlagda deklarerade kapital- och 
förvärvsinkomst där lägsta kvintilen 
motsvarade en inkomst under 141 219 
kr per konsumtionsenhet (TRF). 

BVC-
område

Det fria vårdvalet innebär att föräldrar 
fritt kan välja BVC vilket gör att ett 
särskilt geografiskt BVC-område inte 
existerar i officiell bemärkelse. Denna 
rapport utgår från att de flesta 
föräldrar ändå väljer en BVC som ligger 
nära hemmet.

Plan
område

Ett kommunalt geografiskt 
planeringsområde. Totalt finns 244 
planområden i SLL (9).

(f årtal) Barn födda detta årtal inom parentes.

Fetma
Baseras på längd och vikt enligt ISO-
BMI kurvan. Data insamlad vid 4-
årsbesöket på BVC.

Karies Kariesdata baseras på screening av 3-
åringar från tandvårdsenheten. Under 
2015 samlade Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen/tandvårdsenhet
en in kariesdata för 89% av samtliga 3-
åringar (f 2012)(10).

Utsatthet 
för 
tobaksrök 
i hemmet

Någon rökare i hushållet, oberoende 
om det sker inomhus eller utomhus.
Data insamlad på BVC.

Vaccin
mot 
kikhosta

Andel 2-åringar födda 2014 som fått 
minst tre doser av kikhostevaccin. Data 
insamlad på BVC.

Vaccin
mot 
rotavirus

Andel barn födda jan-aug 2016 som 
fått minst en dos rotavirusvaccin. Data 
insamlad på BVC.
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KARIES

Treåringar med karies i mjölktänderna får oftare 
karies i sina permanenta tänder som vuxna (11). 

Det finns ett tydligt samband mellan förekomst 
av karies bland 3-årigar (födda 2012) och andel 
barn i familj med låg köpkraft inom ett BVC-
område (figur 1). 

Figur 1 Varje punkt motsvarar en BVC-enhet och 
punktens storlek motsvarar antal inskrivna barn

Ett barn i Tensta har nästan fem gånger mer
karies än medeltalet i Stockholms län (4%) (figur 
2) och mer än 30 gånger mer karies jämfört med 
ett barn på till exempel Lidingö, Telefonplan eller 
delar av innerstan (tabell 1).

Tabell 1 BVC –enheter med högst andel 3-åringar
med karies (f 2012)

BVC-enheter Andel (%) 3-åringar med karies

Tensta 19

Alby 17

Fittja 15

Fisksätra 13

Rinkeby 13

Husby 12

Vårberg 11

Vårby 10

Skogås 9

Skärholmen 9

För barn folkbokförda på 22 BVC-områden i
Stockholms län, var andelen barn med karies vid 3 
års ålder lägre än 1%

I Fittja, Fisksätra, Rinkeby, Husby, Vårby och 
Vårberg har mer än 10% av barnen karies vid 3 års 
ålder (tabell 1). 

Nästan ett av fem barn 
Tensta och Alby har karies 
vid 3 års ålder

Figur 2

AMNING

WHO rekommenderar att barn helammas (dvs. 
enbart ammas) upp till 6 månaders ålder och 
därefter delammas fram till 2 års ålder. 
Bröstmjölk innehåller den perfekta 
sammansättningen av näringsämnen som barnet 
behöver under sina första 6 månader. 
Bröstmjölken har flera positiva hälsoeffekter och 
innehåller bland annat immunologiska 
komponenter (12) och skyddar spädbarn 
framförallt mot infektioner i luftvägarna, diarré 
och öroninflammation (13). 
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Figur 3 Varje punkt motsvarar en BVC-enhet och punktens 
storlek motsvarar antal inskrivna barn

Barnhälsovårdens statistik visar ett starkt omvänt 
samband mellan andel enbart ammade barn vid 4 
månaders ålder och andel barn i familj med låg 
köpkraft per BVC-enhet (figur 3).

Tabell 2 BVC-enheter med lägst andel enbart ammade 
vid 4 månaders ålder (f 2015)

BVC-enheter Andel (%) barn som enbart 
ammades vid 4 mån ålder

Luna BVC (centrala 
Södertälje, Hovsjö) 28

Vårberg 28

Märsta (Närvård) 29

Hallunda 30

Fittja 33

Skärholmen 33

Rinkeby 33

Jordbro 34

Wasa (Geneta, Ronna) 35

Flemingsberg 36

Vid 26 BVC-enheter i Stockholms län helammades över 
60% av inskrivna barn vid 4 månaders ålder

Vid 4 månaders ålder 
helammades färre än 1/3 av 
barnen i centrala 
Södertälje, Hovsjö, Vårberg, 
Märsta och Hallunda
TABELL 2

…medan mer än dubbelt så stor andel 

helammades vid samma ålder i till exempel 
Bromma, Nacka, Gröndal eller delar av innerstan 
(figur 4).

Figur 4

RÖKNING

Mer än vart tredje barn                                     
i Fittja och Vårby utsätts för 
tobaksrök i hemmet vid 0-4 
veckors ålder

Passiv rökning är relaterad till ökad risk för 
plötslig spädbarnsdöd (14). Barn med föräldrar 
som röker har också ökad risk för 
öroninflammation, lunginflammation och 
luftvägsbesvär (15).

Graden av utsatthet för tobaksrök under de första 
levnadsveckorna har starkt samband med andel 
barn som bor i familj med låg köpkraft per BVC-
område (figur 5).

Figur 5 Varje punkt motsvarar en BVC-enhet och 
punktens storlek motsvarar antal inskrivna barn
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Tabell 3 BVC-enheter med högst andel barn 
utsatta för tobaksrök i hemmet vid 0-4 veckors 
ålder (f 2015)

BVC-enhet
Andel (%) barn 0-4 
veckor som utsätts för 
tobaksrök i hemmet 

Fittja 37

Vårby 34
Wasa (Ronna, 
Geneta) 31

Vårberg 30

Hallunda 29

Bredäng 25

Storvreten 23

Jordbro 23

Skärholmen 21

Hässelby 20

Vid 28 BVC-enheter i Stockholms län, utsattes 
färre än 3% av barn 0-4 veckor för tobaksrök i 
hemmet

Det är nästan 40 gånger vanligare att nyfödda 
barn i Ronna, Geneta, Hallunda, Bredäng och 
Vårberg exponeras för cigarettrök jämfört med 
till exempel Essingen och delar av innerstan 
(tabell 3 och figur 6).

Figur 6

FETMA

Fetma i tidig ålder är en riskfaktor för fetma som 
vuxen (16), vilket i sin tur kan orsaka 
kardiovaskulära sjukdomar, cancer och typ 2 
diabetes (17). Förekomst av fetma hos 4-åringar är 
vanligare i BVC-områden med ökad andel barn i 
familj med låg köpkraft (figur 7).

Fetma bland 4-årigar är 
minst sju gånger vanligare i 
Alby, Märsta och Storvreten 
jämfört med delar av 
innerstan

Fetma är minst fem gånger vanligare i Tumba, 
Husby, Vårberg, Södertälje jämfört med till 
exempel delar av innerstan (tabell 4).

Figur 8
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Figur 7 Varje punkt motsvarar en BVC-enhet och 
punktens storlek motsvarar antal inskrivna barn
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Tabell 4 BVC-områden med högst andel 4-
åringar med fetma (f 2011)

BVC-enheter
Andel (%) 4-
åringar med 

fetma

Storvreten 10

Alby 7

Märsta (Närvård) 7

Luna (Centrala 
Södertälje, Hovsjö) 6

Vårberg 6

Husby 5

Tumba 5

Tungelsta 5

Gärdet 4

Brandbergen 4

Vid 32 BVC-enheter i Stockholms län var 
andelen fetma bland inskrivna 4-åringar lägre 
än 1%

BARNAVÅRDCENTRALENS 
MÖJLIGHETER ATT NÅ BARN I LÄNET

PÅ LIKA VILLKOR

VACCINATION MOT KIKHOSTA

Täckningsgrad av vaccination mot kikhosta är 
ytterligare en indikator som barnhälsovården i 
Stockholms län följer. Indikatorn antyder dels 
barns risk för att insjukna i kikhosta men speglar 
också barnavårdscentralens förmåga att nå alla 
barn i Stockholms län på lika villkor.

Andel barn vaccinerade mot kikhosta har ingen 
klar relation till barnfamiljers köpkraft per BVC-
område (vilket visas av en begränsad lutning på 
linjen i grafen figur 9).

Vaccination mot kikhosta 
visar barnavårdscentralens
unika möjligheter att nå ut 
till alla barn på lika villkor-
oberoende av socioekonomi

Figur 9 Varje punkt motsvarar en BVC och punktens 
storlek motsvarar antal inskrivna barn

Vaccinationsfrekvensen varierar från 85 till 98% 
mellan olika BVC-enheter (figur 10) men 
skillnaden är inte tydligt relaterad till köpkraft 
per BVC-område (figur 9).

Figur 10

HAR ALLA BARN I SOCIOEKONOMISKT 
UTSATTA OMRÅDEN NÄRA TILL BVC?

Barnfamiljers nära tillgång till BVC är en 
förutsättning för att barnavårdscentraler ska 
kunna nå ut med sitt hälsofrämjande och 
föräldrastödjande program. Långa avstånd och 
svåra bussbyten med barnvagn är exempel på 
hinder i barnavårdscentralers tillgänglighet som 
särskilt drabbar familjer utan bil. 

Denna rapport har visat att förutsättningar för 
barns hälsa är nära förknippat med andel barn i 
familj med låg köpkraft per BVC-område. För att 
inte missa områden med låg köpkraft men utan 
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BVC-representation, undersökte vi tillgången till 
BVC i geografiskt uppdelade planområden med 
hög andel barn boende i familj i den lägsta 
köpkraftskvintilen. Vår kartläggning visar att de 
flesta av dessa områden har nära tillgång till BVC
(tabell 5). 

Tabell 5

Utan ett tydligt områdesansvar blir dock 
systemet sårbart. Ett exempel är stängningen av
Hovsjö BVC 2015 utanför Södertälje där det bor
högst andel barn i familj med låg köpkraft (tabell 
5). Efter Hovsjös nedläggning fick barnfamiljerna 
söka sig till andra BVC-enheter. De flesta bytte 
till Luna BVC i Södertälje centrum. 

Liksom Hovsjö stängde även Lina Hage BVC i 
Södertälje, som täckte området Ronna 2016. Tack 
vare en särskild insats har idag närliggande Wasa 
BVC kunnat överta BVC-verksamheten i form av 
en filial med begränsade öppettider. Wasa BVC 
erbjuder idag ett utökat hembesöksprogram 
inspirerat av en modell som prövats och 
utvärderats på Rinkeby BVC (18). Projektet har 

visat sig kunna vända personalbrist och stärka 
barnavårdscentralens verksamhet.

BVC ENHETERS MÖJLIGHETER TILL ATT 
UTJÄMNA HÄLSOSKILLNADER

Med ett stort förtroende från föräldrar och en 
verksamhet som når i stort sett alla Stockholms 
barn 0-5 år, utgör BVC en unik plattform för ett 
hälsopreventivt arbete under det tidiga livet. 

”En jämlik 

barnhälsovård är 
central för att nå en 
jämlik hälsa”

SLUTBETÄNKANDE KOMMISSIONEN 
FÖR JÄMLIK HÄLSA 2017 (7)

Regeringens kommission för jämlik hälsa gav i 
juni 2017 följande förslag för att stödja 
barnhälsovårdens arbete för att minska den 
ojämlika hälsan:

Barnhälsovårdsenheten välkomnar 
kommissionens rekommendationer och föreslår 
att det stärkande arbetet riktas in på följande 
områden:

Planområden med störst andel barn 0-5 år i familj med 
låg köpkraft (2014) med motsvarande BVC

Planområden
% barn 

låg 
köpkraft

Finns det en närliggande 
BVC?

Hovsjö-Tveta 71 BVC stängde 2015 och de 
flesta barnen flyttade till 
Luna BVC i centrala 
Södertälje

Geneta 64 Ja i Geneta (Wasa)

Fittja 63 Ja i Fittja

Hallonbergen 61 Ja i Rissne

Vårby 61 Ja i Vårby

Rinkeby-Kista 59 Ja i Rinkeby och Kista

Södra 
Jakobsberg

59 Ja i Jakobsberg

Alby 58 Ja i Alby

Jordbro 58 Ja i Jordbro

Ronna 56 Lina Hage BVC stängde 
2016 och en filial med 
reducerade öppettider har 
öppnat i regi av Wasa BVC i 
Geneta 

Fisksätra 54 Ja i Fisksätra 

Storvreten 53 Ja i Storvreten

Skärholmen 52 Ja i Skärholmen

Flemingsberg 50 Ja i Flemingsberg

Hallunda-
Norsborg

49 Ja i Hallunda

Förslag från kommissionen för jämlik hälsa sid. 
81 (7):

”Regeringen bör
– stödja en utveckling av nationell 
kvalitetsuppföljning för att kunna säkerställa att 
en jämlik barnhälsovård erbjuds” 

”Landsting bör
– verka för ökad tillgänglighet av mödra- och 
barnhälsovården utifrån föräldrars och barns 
olika behov,
– verka för att personalen inom mödra- och 
barnhälsovården har tillräckliga kompetenser 
och förutsättningar för att identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till 
goda levnadsvanor”
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En verksamhet som utgår 
från barnet där riktade 
insatser kan trappas upp 
efter graden av behov är en 
förutsättning för att 
utjämna hälsoskillnader 
på längre sikt

BARNHÄLSOVÅRDEN CENTRAL I 
ARBETET MED DEN OJÄMLIKA HÄLSAN

För första gången redovisar 
Barnhälsovårdsenheten barns förutsättningar för 
god hälsa på BVC-nivå i Stockholms län.
Rapporten visar stora skillnader i förekomst av 
karies, tobaksrök i hemmet, helamning och fetma 
mellan länets BVC-enheter och hur dessa är nära 
förknippade med köpkraft i samma område.

Det lilla barnet har mycket att vinna på tidiga 
insatser och BVC har i detta avseende en 
särställning för att genomföra ett sådant arbete. 
En förutsättning är en verksamhet som utgår från 
barnets behov, där riktade insatser till barn och 
föräldrar kan trappas upp efter graden av behov.

Denna rapport belyser arbetsområden där 
barnhälsovården kan stödjas för att uppnå de 
rekommendationer som kommissionen för jämlik 
hälsa föreslagit till regeringen och landstinget.
Där ingår fler hembesök för vissa barn och 
starkare samverkan med andra samhällsaktörer 
runt barnet genom till exempel ett utökat 
hembesöksprogram eller 
familjecentralsmodellen.

Barnhälsovården kan på så sätt ännu bättre bidra 
till regeringens mål att utjämna hälsoskillnader 
på en generation.

Mål: Att nå barn 0-5 år i Stockholms län med
hälsofrämjande insatser på lika villkor

Strategi: 
Riktade och stärkta insatser till områden med 

ökade behov.

Främja arbetet mot ett nationellt 
barnhälsovårdsregister (BHVQ) där indikatorer 
för att spegla socioekonomiska determinanter 
ingår i syfte att följa och utvärdera 
barnhälsovårdens arbete med den ojämlika 
hälsan över tid.

Förslag på åtgärder:
Utökat hembesöksprogram till områden med 

större behov av hälsofrämjande arbete. En 
modell med sex hembesök under barnets första 
15 månader genomförs med socialtjänstens 
föräldrastödjande del, har visat goda resultat i 
Rinkeby (18).

Ökad samverkan med socialtjänst, BB, 
barnmorskemottagningar, öppen förskola och 
andra aktörer i arbetet med att förebygga en 
ojämlik hälsoutveckling t.ex. genom 
familjecentralsmodellen.

Ökat samarbete med tandvården enligt 
tandhälsans vårdbehovsområden 1-4 (19). 
Genom att i BVC-områden 3-4 utforska hur 
tandhälsans budskap kan stärkas.

Stärka BHV sjuksköterskor i områden med större 
hälsofrämjande behov genom att skapa ett 
nätverk för utveckling, inspiration och 
kompetenshöjning.

Söka kunskap om preventiva hälsofrämjande 
interventioner för barn med påvisad effekt på 
den ojämlika hälsan och på så sätt stärka
Barnhälsovårdsenhetens arbete med att 
implementera program för att utjämna 
skillnader i hälsan.
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