
Barnhälsoindex är en sammanfa ande beskrivning av barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Barnhälsoindex  omfa ar 

16 indikatorer som är definierade så a  målvärdet är 100. E ersom inte alla indikatorer finns llgängliga för alla kommuner 

är det sammanfa ande värdet beräknat på 12 av indikatorerna. Beskrivning av indikatorerna finns på nästa sida. 

Övre figuren visar hur kommunen (orange) jämför  sig med riket (grå).  Målet är a  nå den y ersta cirkeln. 

Nedre figuren visar kommunen 2015 (orange) jämfört med kommunen 2012 (svart) samt spridningen av värden för länets 

alla kommuner (grå). Målet är a  nå högst upp. 

Barnhälsorapport 2015 beskriver barnhälsoindex och kopplingen ll de na onella folkhälsomålen. Rapporten finns a  ladda 

ner på www.regionvasterbo en.se. De data som ingår i barnhälsoindex finns även i en excelfil a  ladda ner. 
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Kontakt: 
Anna Norin, utredare 
anna.norin@regionvasterbo en.se, 070 396 57 03 
Twi er: @RV_analys 

Indikatorer Barnhälsoindex 2015 

Indikatorerna beskriver andel (procent) som är fria från e  hälsoproblem/riskfaktor eller som har en viss friskfaktor. Indikatorerna pre‐
senteras på en skala mellan 0 och 100, där 100 är målvärdet. Barnhälsoindex beräknas som e  medel‐värde av de inkluderade indikato‐
rerna.  

 

* övriga inkluderar även de som inte svarat på frågan, vilket motsvarar omkring 0‐2 % för rökning och 5‐8 % för alkohol.  

SCB: Sta s ska centralbyrån  
VLL: Västerbo ens läns lands ng 
ANDT: Drogvaneundersökning som genomförs varje år i Skelle eå, Norsjö/Malå, Sorsele, Vilhelmina och Lycksele 
UNGA: Totalundersökning av ungas hälsa som genomförs vartannat år i Umeå, Nordmaling, Robertsfors, Bjurholm, Vindeln och Vännäs 
Hälsosamtalet i skolan: enkät som används av elevhälsan i alla kommuner och rapporteras ll lands nget av Skelle eå, Umeå, Nordmaling, Lycksele, 
Malå, Robertsfors och Vindeln 

Indikator Defini on Tid Källa Mål 

Gymnasiebehörighet andel elever som är behöriga ll gymnasieskolan våren 2014 Skolverket 1 

Barnfa gdom 
andel barn som inte bor i hushåll med låg inkomst eller social‐
bidrag 

2012 SCB 2 

Låg födelsevikt andel nyfödda med födelsevikt >2500 g 
Medelvärde 
2010‐2012 

Socialstyrelsen 3 

Förskola 
andel barn 1‐5 år som är inskrivna i förskola (enskild och kom‐
munal) 

2013 Skolverket 3 

Skador andel barn som inte vårdats på sjukhus pga skador 
Medelvärde 
2011‐2013 

Socialstyrelsen 5 

Vaccina on MPR 
andel spädbarn som vaccinerats mot mässling, påssjuka eller 
röda hund (MPR) 

Barn födda 
2012 

Socialstyrelsen 7 

Aborter andel kvinnor 15‐19 år som inte genomgå  abort 
Medelvärde 
2008‐2012 

Socialstyrelsen 8 

Övervikt andel 4‐åriga barn utan övervikt eller fetma 2013 VLL 9 

Karies andel 3‐6‐åriga barn utan karies 2014 VLL 10 

Amning andel spädbarn som ammas helt eller delvis vid 4 månader 
Barn födda 
2012 

Socialstyrelsen 10 

Rökning graviditet andel gravida som inte rökte vid inskrivning på MHV 
Medelvärde 
2008‐2012 

Socialstyrelsen 11 

Rökning spädbarn 
andel spädbarn där ingen i hushållet röker när barnet är 0‐4 
veckor 

Barn födda 
2009‐2012 

Socialstyrelsen 11 

Tobaksfri andel unga som uppger a  de inte röker* (åk 9) 2014 ANDT, UNGA 11 

Alkoholfri andel unga som uppger a  de aldrig druckit alkohol* (åk 9) 2014 ANDT, UNGA 11 

Välbefinnande 
andel barn som sällan eller aldrig känt sig ledsna, oroliga eller 
arga de senaste tre månaderna (åk 4) 

2014 
Hälsosamtalet i 
skolan 

12 

Mobbning 
andel barn som inte behandlats illa av andra barn eller av 
vuxna de senaste tre månaderna (åk 4) 

2014 
Hälsosamtalet i 
skolan 

12 


