
Frågor och svar årsstatistik  
 

Vid frågor om hur du hämtar ut uppgifter från journalsystemet kontaktas 

systemansvarig/support för det journalsystem du använder.  

 

1. Varför lyser det rött i kolumn J fast jag har skrivit rätt? 

I år finns det fler kontrollfunktioner inlagda i statistikformuläret. Kontrollfunktionerna finns i 

kolumn J i flikarna underlagsblankett och vaccinationer.  

För vaccinationer kan det till exempel vara att: 

- det är några barn i årskullen som inte har fått ett vaccin 
- det är några barn årskullen där uppgift saknas/vet ej är i fyllt 

Så är det i en del verksamheter, skriv en gärna en kommentar i de blå kommentarsfälten.  

 

BCG:  

- Det finns barn som inte är i risk för tuberkulos men som har fått vaccinet – Så kan det 
vara men det kommer att lysa rött. Skriv en kommentar i kommentarsfältet. 

- Det finns barn i risk som inte har fått vaccinet.  
- Det är några barn i årskullen där uppgift saknas/vet ej 

Så är det i en del verksamheter, skriv en gärna en kommentar i kommentarsfälten.  

 

I underlagsblanketten kan det till exempel vara att: 

Det kan lysa fel om 

-  en stor andel av barnen inte har erbjudits till exempel ett hembesök. Så blir det för 
att systemet vill veta varför. Skriv då en kommentar. I det blå kommentarsfältet. 
 

 

- en låg andel utförda EPDS samtal.  
- en låg andel barn har fått 2,5 års hälsobesök 
- en låg andel barn har fått 3 års hälsobesök 
- en låg andel barn har fått 4 års hälsobesök 



 

2. Hur skall läkartiden på BVC räknas? 
I anvisningen i statistikdokumentet står det så här:  

”Arbetstiden är den tid läkaren arbetar med barnhälsovård inklusive tid för teamarbete 

tillsammans med BHV-sjuksköterska på BVC. Ange uppskattat medelvärde för 

tjänstgöringstid i timmar/vecka under året.” 

En fråga har kommit på anvisningen: Vi tolkar anvisningen som att den FAKTISKA tiden som 

läkarna haft BVC skall anges. Dvs räkna ut hur många timmar det varit under året och ange 

det som ett snitt per vecka. Tolkar vi rätt? Svar: Ja, det är rätt att räkna så. 

 

3. Var hittar jag underlag för amning, rökning och vaccinationer i årets utskick? 

I Exceldokumentet som har skickats ut finns det olika flikar. Flikarna hittar du längst ned i 

arket. Den röda pilen visar på bilden nedan. Klicka på Vaccinationer eller Amning_Rökning så 

öppnas flikarna.  

 

 
 

 
 

 



4. Erbjudits föräldrastöd i grupp, innebär det att jag ska ha koll på vilka jag har erbjudit 

och sedan inte deltagit eller vilka som har blivit erbjudna och också deltagit? 

Det som efterfrågas är om ert BVC erbjuder föräldrastöd i grupp (Ja=1/NeJ=2) och om er BVC 

erbjuder föräldrastöd i grupp digitalt (Ja=1/NeJ=2). 
 

 

 

5. Hälsobesök vid 2,5 års ålder för barn födda 2019; om barnet bott utomlands och blir 

inskrivet när barnet är 3 år hur ska jag skriva då?  Finns bara genomfört, ej kallad, kom 

ej och detta stämmer ju inte. 
Räkna in detta barn i ”Barn som inte genomfört hälsobesök vid 2½ år (ej kallad)” eftersom barnet inte 

har kunnat få en inbjudan till BVC då det inte varit i Sverige vid tid för besöket. Skriv sedan en 

kommentar i det blå kommentarsfältet på rad 45 om anledningen till att barnet inte har kallats.   

 

6. Vi undrar hur vi svarar på frågan "hälsobesök vid 4 år, barn födda 2018".  

Till exempel: Om vi har tre barn som har funktionsnedsättning, de är kallade vid 4 års-besöket 

men kan inte genomföra språkbedömning pga. deras funktionsnedsättning. Ingen remiss 

skickas till logoped eller för en utvecklingsbedömning. 

Svar: Du fyller i på rad 66 hur många barn som har genomfört 4 års hälsobesök (här ingår de 

barnen, språkscreeningen är bara en del av hälsobesöket). 

På rad 69 fyller du sedan i hur många barn som har gjort språkbedömning utan anmärkning 

(här ingår inte de barnen eftersom de inte har gjort språkscreeningen). Skriv i 

kommentarsfältet på rad 69 hur många som inte har kunnat genomföra språkscreeningen 

och anledningen till det. 

 

7. Är det verkligen är barn födda 2021 ni vill ha siffror på för enskilt föräldrasamtal? 

Borde det inte vara barn födda 2022? När man trycker ut verksamhetsuppföljning i 

asynja under perioden 20220101-20221231 så är det ju mestadels 2022 barnen man 

får siffror på...Eller är det meningen att man ska gå in och räkna manuellt på alla 2021 

barn? 
Ja, det är hur många barn födda 2021 vars pappa/icke födande förälder som har fått Enskilt 

föräldrasamtal som efterfrågas. Så är det eftersom rekommendationen i Rikshandboken är 

att samtalet genomförs när barnet är 3–5 månader gammalt. Alla barn födda 2022 har inte 

hunnit bli 3–5 månader gamla när statistiken rapporteras in. Vid frågor om hur du hämtar ut 



uppgifter från journalsystemet kontaktas systemansvarig/support för det journalsystem du 

använder.  

 

 

 

8. Jag undrar över anvisning gällande hur man bedömer oralt poliovaccin. I 

dokumentet(exel) hänvisar det till se anvisning hur man bedömer oralt givna doser 

men jag hittar inte anvisning i dokumentet.  

 
Vaccinerade mot POLIO : Enligt den information som tidigare kommit från Folkhälsomyndigheten 

räknas Poliovaccin i injektion, separat eller som ingår i kombinationsvaccin och/eller i vissa fall oralt 

poliovaccin. 

 

9. Hur man tar ut BMI data ur Asynja Visph? Detta inte står med i det samlade 

dokumentet för BHV-data uttag.  
 

På BHV-rapporten ISO BMI visas BMI på barnen. Den finns under Systemmeny - Externa system och 

tjänster - BHV Rapporter - ISO BMI. I den här rapporten får man ut följande: Normalvikt, Undervikt, 

Övervikt och Fetma 

BHV Användarmanual (vgregion.se)  

 

 

 

 

 

10. Räknar jag in EPDS som har gjorts som konsekvens av det enskilda föräldrasamtalet 

till pappan/den icke födande föräldern i statistiken för EPDS-screeningen? 

Nej, de samtalen räknas inte in här. I statistiken för EPDS-screeningen räknas bara de samtal 

in som erbjudits till den födande mamman.   

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs5948-1758957581-2811/surrogate/BHV%20-%20Anv%c3%a4ndarmanual.pdf


 

 


