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Kartläggning av 
skolans hälsoarbete

1. Övergripande
hälsoarbete

2. Fysisk aktivitet

3. Psykisk hälsa

4. Matvanor

5. Tobak 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf


Tandhälsokort och filmer



www.regionvasterbotten.se/salutdata

Hälsoformulär

http://www.regionvasterbotten.se/salutdata


Bakgrund till tandhälsointervention 
till de blivande föräldrarna

• Karies ett folkhälsoproblem och vanligaste sjukdomen bland barn i Sverige. Ca 30 % av 3-åringar har tecken på karies.

• MHV och FTV samarbetade inom Salut med det som från början var ett hälsosamtal i FTV 2010-2016. 

• Interventionen tappade deltagande och insatsen utvärderades via barnmorskor och vetenskapligt via föräldraintervjuer. 

• Filmer och tandhälsokort togs istället fram för att promotas av barnmorskorna inom MHV i slutet av 2017 och framåt. 

• Begränsad följsamhet visades vid utvärdering 2018 – då flyttades interventionen från graviditeten till MHV:s efterkontroll. 

• Följsamheten till interventionen var lägre än någonsin tidigare vid utvärderingen i slutet av 2019. 

• Saluts ledningsgrupp tog beslutet att lägga ned kort och filmer inom MVH, men vill bibehålla samverkan MHV/FTV.





Viktstabilitet



Hur många/andel gravida som uppfyller 
rekommenderad viktuppgång 2018 

10

BMI före graviditet Rekommenderad  
viktuppgång

Inom rekom-
menderad gräns

Över rekom-
menderad gräns

Under rekom-
menderad gräns

Normal
18,5–24,9 
(n=1370)

11,5 – 16,0 41% 
(569)

24%
(329)

35%
(472)

Övervikt
25,0–29,9
(n=632)

7,0 – 11,5 31%
(195)

56%
(354)

13%
(83)

Fetma 
> 30,0 
(n=326)

5,0 – 9,0 27%
(87)

55%
(180)

18%
(59)



Viktuppgång under 
graviditeten i relation 
till BMI-grupp vid 
inskrivning. 

Västerbotten/Sverige

Övervikt 
7 – 11,5 kg

Fetma
5 – 9 kg

Rekommenderad  
viktuppgång



Viktstabilitet hos 
gravida inom 
Mödrahälsovården
1177.se/ Stöd och behandling

Ett stödprogram via 1177/Stöd och behandling 
för gravida med övervikt eller fetma eller de som 
redan har eller riskerar stor viktuppgång under 
graviditeten.



Tandscreening på BVC
vid 12-18 månaders ålder



Andel som borstar tänder 2 ggr/dag 



Tandscreening 12 – 18 månader
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10 månaders besök i samverkan
BHV och FTV



Fortsättning planeras för 2020 i de områden som redan 
är igång

• Nordmaling
• Robertsfors
• Anderstorp
• Lövånger
• Norsjö
• Medicinkonsulten
• Sorsele


