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Kapitel 1 

INTRODUKTION OCH LITTERATURÖVERSIKT 

Antalet unga personer med allvarliga psykiska problem och 

sociala anpassningsstörningar har blivit ett stort samhälls

problem i Sverige och i många andra länder. Barn, ungdomar och 

unga vuxna kommer ofta så sent till samhällets hjälporgan, att 

deras situation är fastlåst och i många fall omöjlig att be

arbeta på ett effektivt sätt. 

Barn-, ungdoms- eller vuxenpsykiater möter ofta dessa 

patienter, då de blivit så påtagligt störande eller avvikande, 

att de ej tolereras av samhället eller sin närmaste omgivning. 

Det kan därvid gälla uttalad brottslighet, alkohol-, thinner-, 

narkotikamissbruk eller disciplinsvårigheter i skola eller i 

arbete. Då kontakten med psykiater ofta har tillkommit efter 

hänvisning från polis, social myndighet, skola eller arbets

givare har patienten och dennes familj liten motivation att ta 

vara på den hjälp som erbjuds. I andra fall kan en långvarig 

"stressituation" akutiseras och utlösa t ex ett suicidalförsök, 

suicidalhot eller uttalad ångestreaktion, varvid patienten 

kommer akut till psykiater. Även i dessa fall kan motivationen 

för fortsatt hjälp vara låg sedan den akuta reaktionen, som 

uppfattades som hotande, klingat av. 

Hos många av dessa patienter har psykiska problem och tecken 

på stress sannolikt funnits mycket länge och ej sällan ända sedan 

förskole- eller tidig skolålder. Anamnestiskt framkommer ofta, 
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att patienten i tidig ålder sökt hos kroppsläkare för oklara 

symtom ibland vid upprepade tillfällen. Däremot är det betydligt 

färre, som har fått barnpsykiatrisk hjälp eller haft kontinuerlig 

kontakt med barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå eller klinik. Barn

medicinare och andra läkare möter såväl i öppen som sluten vård 

många barn med symtom eller besvär, till vilka han inte kan 

finna någon organisk förklaring (t. ex.återkommande huvudvärk, 

buksmärtor, sömnsvårigheter, plötslig vägran att stödja på 

benen eller uppfödningsproblem). De flesta läkare är somatiskt 

inriktade och sätter in sina resurser på att i första hand 

diagnostisera eller utesluta en kroppslig sjukdom som orsak 

till besvären. När positiva fynd inte erhålles, lämnas för

älder och barn beskedet, att man inte funnit något organiskt 

fel, "detta kan inte vara något farligt". 

Pojke 11 år, PY I95 

Tidigare : Enligt journalkopia sökt bar.nmedici.nsk klinik 
pa annan ort vid 1 års ålder p g a matvägran och vid 3 
års ålder för oklara besvär och infektioner. 5 år gammal 
utredd på bar.nmedici.nsk klinik u.d. acetonemiska kräk-
ningar. 6 år gammal sökt för kräkningsattäcker. Svårt med 
sömnen. Därefter flyttat till Umeå upptagningsområde. 
8 år gammal åter barnmedicinska mottagningen på remiss 
från distriktsläkaren. Attacker med kräkningar och huvud
värk 2-3 gånger under sista året, dessutom ofta huvudvärk 
på morgonen, trött, irriterad på kvällen. Intogs under 
lang tid pa barnmedicinska kliniken för hypoglykemiutred— 
ning, vartill bidrog att patienten sannolikt varit dysmatur. 
Svältbelastning, intravenös och peroral glykos-, fruktos-, 
insulin—, leucin- och galaktosbelastning och EEG- var u.a. 
I journalen står antecknat att modern behandlats hos 
psykiater. Vid efterkontroll samma symtom samt stamning i 
stressituation. Kräkningarna tolkades som sannolikt 
acetonemiska. Modern uppfattades som dominerande och de 
manga omflyttningar som skett ansågs ha varit påfrestande. 
Kuratorsutredning frän barnmedicinska kliniken, vilken om
fattade telefonkontakt med socialbyrån och patientens lärare 
visade intet anmärkningsvärt. 
Fyra manader senare åter in akut med kräkningar. Vid åter
besök 9 år gammal samma besvär. Fröken tyckte att han var 
livlig i skolan. 
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Diagnos: Migränekvivalent + recidiverafnde övre luftvägs
infektioner. Vid flera kontakter och återbesök fram till 
10 års ålder samma besvär. 
Det framkommer vissa problem i pojkens kontakt med moderns 
sammanboende fästman (ej biologiske fader) och dennes 
tonårsdotter. EEG u.a. Ordinerades lätta kolhydratrika 
måltider. 

Aktuellt besök: Jourfall med huvudvärk och kräkningar 
periodiskt. Sista dagarna även hosta och 38 feber. Inlades 
för utredning: Rutinprover och blodsockervärden, vätske-
och elektrolytstatus u.a. EEG u.a. Tolkades som acetone-
mi ska kräkningar. 

Vid flera senare återbesök samma besvär. Vid 12 års ålder 
yrselattacker, aggressivitet i skolan. Mor oroad. Vid 13 
års ålder meddelade modern per telefon att besvären kommer 
när han skall till skolan. Fick på moderns begäran remiss 
till barnpsykiatrisk rådgivning och utnyttjade denna. 

Andra källor: Moder änka när patienten var 4 år. 

Sjukskrivning moder: När patienten var 5 år var modern 
sjukskriven 2 månader under diagnos: neurastenia + gastrit. 
Vid 6 års ålder 2 perioder på sammanlagt 8 månader under 
diagnos: depression respektive psychoneuros. 6 månader 
före aktuellt besök 10 dagar p g a neurastenia + epicondylit. 

•I detta fall skulle man ha kunnat bespara pojken besvärliga 

undersökningar och långa sjukhusvistelser, om den psykologiska 

och sociala problematiken uppmärksammats tidigare. Relativt 

enkla insatser redan i förskoleåldern hade sannolikt kunnat före

bygga den pressade situationen, som pojkens symtombild är uttryck 

för. 

I många fall uppfattar läkarna att psykiska moment ligger 

bakom barnets symtom eller föräldrarnas oro, men intresset för 

att närmare utreda och ta hand om psykologiska spörsmål varierar. 

Omhändertagandet av dessa fall är snarare en följd av läkarens 

person och tillgång till tid än av en ingående bedömning huru

vida en allvarlig störning föreligger eller ej. 
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Vad händer med de patienter som inte följs upp eller tas 

om hand? Olika alternativ kan tänkas: 

Barnets besvär och familjens oro var av tillfällig natur, sym

tomen försvann, återkom inte och ersattes inte av andra tecken 

på sjukdom eller stress. Läkarens åtgärder och lugnande besked 

kan ha varit till nytta. 

Barnet hade kvarstående besvär av samma typ eller fick i 

högre ålder andra symtom med samma genes. Man sökte andra eller 

samma läkare på nytt och genomgick omfattande utredningar. Något 

försök att penetrera bakgrunden ur annat än somatisk synpunkt 

gjordes inte. Andra barn med kvarstående besvär återkom inte 

till läkare, då föräldrarna fått klart för sig att somatisk sjuk

dom inte förelåg. Den psykiska stressen var dock oförändrad och 

bakgrunden obearbetad. 

Barnet återkom till läkare som uppdagade den psykiska proble

matiken, tog hand om denna eller remitterade till barnpsykiater. 

Vissa av dessa familjer kunde ej acceptera en psykisk bakgrund, 

avböjde hjälp eller avbröt den stödjande kontakten i förtid utan 

att återuppta den vid kvarstående eller förvärrade problem. 

I vissa fall kan åtgärder ha vidtagits i barnets yttre miljö: 

man kan ha ordnat barnstugeplats, familjedaghem eller gjort sär

skilda arrangemang i skolan. Efter liknande åtgärder lämnas många 

utan vidare uppföljning av barnets anpassning och psykiska hälsa. 

Allmän frågeställning: Är vissa av de barn som vid besök hos 

bar.nmedici.nare hade en övervägande psykisk eller social proble

matik, vilken inte beaktades eller föranledde åtgärder, identiska 

med de patienter, som långt senare kommer till psykiater och 

andra samhällsorgan med fastlåst problematik? Kan man i så fall 
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finna kriterier som ger möjlighet att tidigt urskilja dessa 

barn? Kan man tidigt identifiera familjer, där barnen lever i 

akut risk för psykisk och fysisk misshandel? Undersökningar 

finns som styrker att ett samband föreligger mellan tidiga 

symtom och senare missanpassning - se litteraturöversikten 

sid. 23 (Jonsson, I967) och sid. 29 (Haastrup & Thomsen 1972) 

t ex • 

Om dessa patienter och familjer spårades tidigt, skulle möj

ligheterna att hjälpa barnet och familjen vara större, och man 

kunde förhoppningsvis förhindra en allvarlig psykisk eller social 

problematik. I vilket fall säger den dagliga erfarenheten att man 

inte sällan med ganska små medel kan ge ett stöd som väsentligt 

förbättrar miljön och barnets utvecklingsmöjligheter. 

En stor del av dessa patienter söker på grund av sin otrygg

het ständigt nya sjukvårdskontakter. På grund av många besök 

(ofta på jourtid) och svårtolkade symtom har de hög frekvens av 

laboratorieanalyser, röntgenundersökningar och andra specialist

konsulter och utgör därmed en sjukvårdskrävande grupp. Om dessa 

patienter primärt fick ett bättre omhändertagande, kunde utred

ningarna begränsas. Därigenom skulle sjukvårdens resurser främst 

av arbetskraft sparas samtidigt som patienten fick en mer adekvat 

hjälp. Detta förutsätter ett omtänkande, när det gäller barnsjuk

vårdens och barnhälsovårdens strukturering. Problemet berör alla 

specialiteter som tar hand om barn i större utsträckning (t, ex, 

kirurgi, öron, ortopedi och ögon). 

Den nedan presenterade studien utfördes på en bar.nmedici.nsk 

öppenvårdsmottagning. Barnen på en mottagning intar ur selektions

synpunkt en ställning mellan sjukhusintagna patienter och symtom
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bärare vid en hälsoundersökning såsom den allmänna 4-årings-

kontrollen. Ett urval av endast inlagda patienter skulle med

föra en stark övervikt av barn med svårare somatiska sjukdomar 

eller stark misstanke på somatisk sjukdom. En undersökning av 

alla symtombärare i samhället skulle medföra, att man fick med 

åtskilliga barn med tillfälliga stressreaktioner eller symtom, 

som ligger inom det normala beteendemönstret. 

Fördelen med en öppenvårdsundersökning är att barnet har 

ett problem, som föräldrar eller omgivning upplevt så starkt, 

att man gör sig mödan att söka läkare. Detta innebär att familjen 

just då upplever ett hjälpbehov, vilket är av stor betydelse för 

att ett behandlingsförsök skall lyckas. 

Specifika frågeställningar behandlade i denna studie 

Inom parentes anges de kapitel där metodik, resultat och 

diskussion redovisas. 

1. Kan en barnmedicinare utan specialutbildning i barnpsykiatri 

urskilja patienter med icke-somatisk problematik betingad 

av t, ex. psykologiska och sociala förhållanden i familj och 

närmaste omgivning (kapitel 2 och 3). 

2. Vilka diagnoser och symtom har i så fall dessa patienter 

och hur är deras köns- och åldersfördelning? Kommer patien

terna akut eller på tidsbeställda besök? Kommer de direkt 

eller på remiss och varifrån har de i så fall remitterats? 

Vilka åtgärder vidtar läkaren? (kapitel 4). 

3. Har patienterna tidigare sökt barnmedicinare mer än andra 

för somatisk sjukdom, som jourfall eller för psykiskt be

tingade besvär? Har de tidigare haft eller pågår kontakt 

med barnpsykiatrisk klinik? 
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k* I vilken utsträckning kommer barnen från splittrade familjer 

eller har ensamstående eller mycket unga mödrar? Föreligger 

skillnader jämfört med andra barn vad gäller familjens eko

nomiska förhållanden, antalet syskon, föräldrarnas ålder, 

yrkesutbildning och socialgruppering? Har familjerna flyttat 

mer än andra? (kapitel 5)* 

5. Har föräldrarna en ökad sjuklighet såsom den återspeglas i 

sjukskrivningsdata? Har de speciellt ökad sjuklighet för 

psykisk-nervös sjukdom, "stressbetingade" eller psykosoma

tiska sjukdomar? (kapitel 6). 

6. Har familjerna behövt stöd från sociala institutioner? 

Socialhjälpsärenden, barnavårdsärenden, nykterhetsärenden? 

(kapitel 7)• 

LITTERATURÖVER SIKT 

Vilka barn söker vid barnmedicinsk klinik? 

Sluten vård 

Sociala orsaker till barns intagningar på kroppssjukhus be

rördes vid ett internationellt seminarium i Paris år I965. 

Straus (1965) redovisade ett material från Paris, där sociala 

skäl bidragit till första intagning på somatisk avdelning i 

35,6 °/o o ch till tredje intagning i 66.2 °/o. Fattigdom och dåliga 

bostadsförhållanden var i denna undersökning av stor betydelse. 

Rosberg (1969) utförde en strukturerad enkätundersökning, 

som omfattade ett representativt patientmaterial från alla barn

medicinska vårdavdelningar i Finland. Enligt avdelningsläkarnas 
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uppfattning var i 7 »O °/o "sociala" skäl och i 2, k °/o "psykolo

giska" skäl väsentliga faktorer vid patienternas inläggning. 

Huvuddiagnos i samband med ut skrivningen var i 3«3 °/o psykisk 

sjukdom och i 7 »k °/o fun ktionella symtom eller utredning utan 

klarlagd orsak. Båda dessa diagnosgrupper ökade sin andel med 

stigande ålder hos barnen och utgjorde vid 7-15 år 7 #5 °/° 

respektive 11.6 °/o. Systemet med huvuddiagnos innebar sannolikt 

en underrapportering av beteendestörningar och oklara funktionella 

symtom (se vidare sid. 17). 

Appleyard (l970) har sammanfattat de sociala faktorernas 

betydelse för barns intagning på sjukhus och påpekar, att. dessa 

sällan redovisas i de utskrivna diagnoserna. Han framhåller vik

ten av att dessa faktorer beaktas i alla ställningstaganden. En 

viss uppfattning, om den psykiska problematikens omfattning på 

somatiska barnavdelningar kan man få genom att studera hur ofta 

barnpsykiater konsulteras, när en sådan finns lätt tillgänglig. 

I en undersökning i U.S.A. skedde detta i 2 °/o vi d åldrarna 0-7 

år, 6 °/o vid 8-12 år och 9-17 °/o vid 13-16 års ålder (Bolian, I971). 

Monne Hy et al. (1973), U.S.A. fann en sammanlagd remissfrekvens 

på cirka 1 °/o va rav 60 °/o kom från barnmedicin-, 20 °/o fr ån 

neurolog- och 20 °/o fr ån kirurgavdelning. Stocking et al. (1972), 

U.S.A. lät barnpsykiater intervjua en förälder i ett slumpmässigt 

urval av barnmedicinska inläggningsfall och bedöma huruvida in

dikation för barnpsykiatrisk hjälp förelåg. Barnpsykiatern upp

fattade, att sådant behov förelåg hos 63.7 °/0 av fallen, medan 

barnmedicinarna i själva verket remitterade 17.6 °/o. Barnmedi-

cinarna och barnpsykiatprn kände vid tiden för undersökningen 

inte till varandras bedömningar. Särskilt stor var diskrepansen 
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i fråga om förskolebarn, där barnpsykiatern ansåg, att den 

psykiska sidan av barnets symtombild ofta förbisågs. 

I en svensk undersökning av barn till alkoholiserade fäder 

fann Nyländer (i960), att dessa barn oftare än en kontrollgrupp 

hade varit intagna på sjukhus utan att man funnit organisk orsak 

till besvären, Haastrup & Thomsen (1972) fann i en studie av 

25O unga missbrukare i Danmark, att 16 °/o t idigare varit intagna 

på barnmedicinsk avdelning för psykosomatiska symtom. Vissa för

fattare har ej redovisat någon frekvens av barnpsykiatriska in

satser på en barnmedicinsk avdelning, men påpekat vikten av 

gemensamma ronder (Brazleton, I969) eller särskilda barnpsykiat

riska resurser inom den barnmedicinska enheten (Galdston & 

Hughes, 1972; Capelli et al., I969). 

Öppen vård 

Bergman & Haggerty (1962), U.S.A., Estampador et al., (1968), 

U.S.A., Gampel (1965), G.B. och Robinson et al., (1969), Canada 

har undersökt vilka barn som sökte på sjukhusens akutmottagningar. 

Majoriteten av barnen var 0-3 år gamla och pojkar förekom oftare 

än flickor. Där diagnoser angivits dominerade övre luftvägsin

fektioner. Estampador et al. och Robinson et al. fann att många 

av jourfallen sökte för icke-akuta tillstånd, Bergman & 

Haggerty påpekar, att 55 °/o hade egen familjeläkare och 27 °/o 

hade regelbunden kontakt med barnhälsovård, vilket var låga 

siffror jämfört med motsvarande frekvenser i upptagningsområdet. 

I samtliga dessa artiklar påpekas, att andra faktorer än medicinsk 

sjukdom torde ligga bakom en stor del av det akuta sökandet. 
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Wingert et al. (1968), U.S.A. fann att barnmedicinska jourfall 

var särskilt vanliga i familjer, där föräldrarna separerat 

eller aldrig sammanbott. I många fall var de sjukdomssymtom man 

sökte för så lindriga, att läkaren inte kunde förstå varför bar

net kom, men samtidigt förbisågs som regel möjligheten av andra 

bakgrundsproblem. Solky & Hoekelman (1971), U.S.A. observerade 

på en akutmottagning, att en stor del av föräldrarna hade psykiska 

och sociala svårigheter och, att man ofta sökte med barnet som 

förevändning för andra problem i familjen. Läkarens kapacitet 

att ta hand om dessa patienter på ett adekvat sätt var begränsad 

och hjälpresurser saknades. Nigro (l970)> U.S.A. redovisade samma 

erfarenheter, när han som erfaren psykiater tjänstgjorde som 

mottagande läkare på en akutmottagning för såväl vuxna som barn. 

Chess & Lyman (1969) oc^ Mc Clelland et al. (1973)> U.S.A., be

tonar det stora hjälpbehov, som uppdagades då man ställde barn-

psykiatrisk expertis till omedelbart förfogande vid en barn-

medicinsk sjukhusmottagning respektive tvåläkarpraktik. Motsvarande 

barnpsykiatrisk service på en barnmedicinsk akutmottagning i 

U.S.A. utnyttjades enligt Schowalter & Solnit (1966) i mycket 

liten utsträckning, vilket ansågs bero på att barnmedicinarna 

var vana att själva handlägga barnpsykiatrisk och social proble

matik. Barnmedicinarna vid samma mottagning uppskattade andelen 

barn som kom för huvudsakligen emotionella problem till betydligt 

högre siffror (5-33 °/o) än den andel, som de facto remitterades 

till barnpsykiater (0.6 °/o) . 

Alpert et al. (1968) lät i U.S.A. en grupp familjer, som ut

nyttjade akutmottagningen särskilt ofta, få tillgång till en 

speciell läkare för telefonkontakt eller besök dygnet runt, medan 
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en kontrollgrupp hade samma tillgång till sjukvård som tidigare. 

Efter en initial period med ökad sjukvårdskonsumtion gjorde 

undersökningsgruppen färre sjukvårdsbesök och flera hälsovårds

besök än kontrollgruppen. Väsentligt ur praktisk synpunkt var, 

att en läkare som kände till familjen kunde klara många fråge

ställningar på en enklare sjukvårdsnivå (telefon i stället för 

besök, och besök i stället för sjukhusintagning). 

Olika stressmoment i familjen ökar benägenheten att söka 

sjukvård för barnen (Mechanic, 196^+; Roghmann & Haggerty, 1973). 

Dalton (1970), G.B. fann, att barn gjorde flera läkarbesök för 

såväl kroppsliga sjukdomar som olyckshändelser i tidsperioden 

strax före och under moderns menstruation. 

Hare & Shaw (1965), G.B. påvisade, att man gjorde flera läkar

besök med barnen i familjer, där fadern eller modern hade neuro

tiska störningar. Nyländer (i960) Sverige, visade att barn till 

alkoholiserade fäder oftare än kontrollbarn hade sökt barnmedi-

cinsk mottagning en eller flera gånger för fysiska symtom utan 

att något organiskt underlag kunde fastställas. Inledda utred

ningar avbröts ofta och patienterna uteblev från planerade åter

besök. Enligt en undersökning av Alpert (1964), U.S.A. bröts 

planerade återbesök oftare, om föräldrar var psykiskt sjuka och/ 

eller separerade. 

Några svenska undersökningar beskriver vilka barn, som sökt 

öppen vård under olika sjukvårdsmässiga förutsättningar: 

Gustavsson (1970) redovisar barnfall, som han mötte såsom 

distriktsläkare i glesbygd, Björklund & Stålklint (1968) och Berg

fors ( ) redogör för besök vid bararnedieinsk mottagning på 
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medelstora landsortâasarett och Norstedt (l97l) nybesök vid en 

barnmedicinares praktik i en storstadsförort. Vid samtliga mot

tagningar dominerade småbarnen, och man sökte mest för övre luft

vägsinfektioner. Gustavsson (1970) och Björklund & Stålklint 

(1968) anger frekvensen psykiska sjukdomar till k respektive 

3 °/o, men i båda undersökningarna fanns di agno s grupp er med oklara 

symtom och organdiagnosgrupper, som sannolikt kunde dölja fall 

med psykiskt betingad problematik. Norstedt (1971) fann psykiska 

och psykosomatiska besvär hos 2 °/o av nybesöken vid 0-1 år, 8-10 °/o 

vid 3-5 år och cirka 20 °/o vi d II-I6 års ålder. Bergfors fann 

I97O att 25.4 °/o a v läkarbesöken gällde tillstånd med psykisk 

bakgrund. Av dessa utgjorde 27 °/o b esök, där en förälder bedömdes 

insufficient utan att barnet uppvisade psykiskt betingade symtom 

och 7 °/o av barn med utvecklingsstörning. 

Emotionella och psykologiska problem anses vara särskilt van

liga i adolescensen (Frisk, I968). Gareis & Yancy (1971)» 

U.S.A. fann på en speciell tonårsmo ttagning 7 *5 °/° med e motionella 

störningar som huvudsymtom, men framhåller att barn med liknande 

bekymmer mycket väl kan ha kommit i andra diagnosgrupper. 

Michelson et al. (1965)» U.S.A. fann på en ungdomsklinik där man 

inte tog emot patienter med grav mental retardation, psykos eller 

pågående psykiatrisk kontakt, att 18 °/o av patienterna hade 

"behaviour problems" som huvuddiagnos. 

Vid en liknande mottagning fann Hofmann & Gaman (l97l)> 

U.S.A. en övervikt av flickor, de flesta i åldern 15-17 år. Av 

132 nybesökspatienter hade 29 °/o fun ktionella besvär (såsom 

huvudvärk, yrsel, magont, trötthet) med eller utan klarlagda 
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sociala eller emotionella problem som huvuddiagnos. k6 °/o av 

ungdomarna som gjorde nybesök ansågs vara i behov av särskild 

psykiatrisk hjälp eller kuratorshjälp• 

Även vid ungdomsmottagningar i Finland och Sverige har en 

stor del av patienterna haft psykisk problematik, och flickorna 

har dominerat (Frisk, I968; Sociala centralnämnden i Borlänge, 

1973)« Flickornas dominans kan bero på att de är mera benägna 

att söka för sina problem, men en icke oväsentlig faktor är 

sannolikt att ungdom smo 11 agningarna haft gynekologisk rådgivning, 

vilket varit ett motiv för flickor att söka kontakt. 

Uppgifter angående frekvensen av psykiska och emotionella 

störningar på barnmedicinska mottagningar och vårdavdelningar 

är behäftade med stor osäkerhet. I allmänna diagnossammanställ-

ningar redovisas endast otvetydigt psykiska sjukdomar såsom en 

särskild diagnosgrupp, och denna utgör då som regel högst 3-^- °/o 

av hela materialet. Funktionella störningar, beteenderubbningar 

och oklara symtom utan organisk orsak faller inom en diverse

grupp motsvarande ICD-nris 780.00-793.99, vilken omfattar till

stånd med mycket varierande genes (t ex sömnsvårigheter, feber

kramper, dyspnoé, leverförstoring och enures). En stor del av 

dessa tillstånd kan ha psykiskt ursprung. Nörrelund (1973) fann 

vid genomgång av sjukhusinlagda barn på ett danskt landsorts

sjukhus, att 18 °/o s krevs ut utan säker diagnos och med oklara 

symtom som orsak till inläggningen. Författaren framhåller, att 

många sociala och psykologiska problem kan dölja sig bakom dessa 

och andra diagnoser och att ICD-klassifikationen inte är till

fredsställande ur denna synpunkt. Även Baldwin (1968) anser att 

ICD är otillfredsställande vid klassifikation av psykiska sjuk

domar och tillstånd hos barn. 
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Särskilt i öppenvårdsarbete ställer läkarna preliminära 

diagnoser med utskrivna frågetecken eller tydliga reservationer 

i journalanteckningarna, I statistiken framstår dessa diagnoser 

såsom fastställda, och det torde finnas ett stort antal oklara 

eller funktionella symtom, som på detta sätt hamnar i en organ-

centrerad diagnosgrupp, i synnerhet om läkarna huvudsakligen 

är inriktade på somatiska sjukdomar. Miktionsträngningar kan 

t. ex. stå som urinvägsinfektion?, buksmärtor som körtelbuk?, 

kräkningar som cardiainsufficiens? och "vill ej stödja på benet" 

som coxit? Barn har ofta flera diagnoser samtidigt, men i många 

sammanställningar medtages endast en diagnos. Då den somatiska 

diagnosen framstår som säkrare (t. ex,kombinationerna otit + buk

smärtor, eksem + matvägran, och urinvägsinfektion + sömnsvårig

heter) blir statistiken missvisande. 

Talbot (1963) refererar en sammanställning baserad på en 

rundfråga till 1 227 barnmedicinare med praktik i U.S.A. år I959. 

Andelen emotionella störningar och beteendeproblem bland deras 

patienter av vilka 30 °/o ut gjorde hälsokontroller angavs till 

cirka 5 %. Mycket kunde dock döljas i andra diagnosgrupper. I 

en opublicerad undersökning av Kearsley, som Talbot refererar, 

uppfattade läkarna vid en barnmedicin sk mottagning att cirka 5 °/o 

av patienterna hade väsentliga beteendeavvikeleer. Då man lät 

samma läkare fylla i högst två diagnosalternativ på en lista med 

14 somatiska diagnosmöjligheter och en diagnos beteendestörning, 

valdes det senare alternativet för I5 °/o a v patienterna. Med till

gång till en lista med olika beteendestörningar markerade läkarna 

att cirka 30 °/o och föräldrarna att cirka 50 °/o a v barnen hade en 

eller flera av de benämnda störningarna. 
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Starfield & Borkowf (1969) tillställde före planerat barn-

medicinskt mottagningsbesök mödrarna ett intervjuformulär, vilket 

bl a upptog 45 olika besvärssymtom och beteendeavvikelser. Då 

man efter besöket undersökte hur mycket läkarna nedtecknat av 

de besvär som mödrarna angivit, återfanns i journalerna 90 av 

115 somatiska besvär och 20 av 48 anmärkningar angående barnets 

beteende. Skillnaden i nedteckning av dessa båda grupper var 

starkt signifikant. Orsaken kan enligt författarna vara, att 

läkarna fann beteendesymtomen mindre väsentliga eller utanför 

sin kompetens eller praktiska möjlighet att behandla. Korsch 

et al. (1971, 1973), U.S.A. undersökte doctor-patient relationship 

vid 1 000 besök hos barnmedicinare för sjukdom och hälsokontroll 

och fann, att läkarna använde mycket liten tid åt utveckling och 

psykosociala problem. 

Chamberlin (1971), U.S.A. valde slumpmässigt journaler på 

barn som sökt barnmedicinska mottagningen för varierande former 

av långvariga eller akuta sjukdomar eller besvär. Bland 283 

patienter fann han besvär av psykosomatisk typ hos 27 °/o och 

odiagnostiserade besvär hos ytterligare 18 °/o. Journalerna inne

höll som regel mycket dålig information om patientens sociala 

situation. Författaren framhåller att de flesta av barnmedicinarna 

angrep frågeställningarna kring öppenvårdspatienten på ett tekniskt 

sjukdomsfokuserat sätt, trots att kliniken, där undersökningen 

utfördes aktivt hade intresserat sig för psykologiska och sociala 

aspekter på barnens sjukdomstillstånd. 

Pinkerton (1973) exemplifierar på ett åskådligt sätt, hur 

en anamnes på en och samma asthmapatient vid samma besök kan be

skrivas helt olika beroende på om läkaren (referenten) är enbart 

somatiskt inriktad eller om han ser patienten som en individ, som 
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påverkas av och påverkar sin omgivning. 

Heifer (l970) lät nybörjare och mer erfarna läkarkandidater 

intervjua ett antal kvinnor, som simulerade mödrar med ett sjukt 

barn. Vid efterintervju av "mödrarna" framkom, att nybörjarna 

hade fått fram mera information om hur barnets sjukdom påverkade 

och påverkades av omgivningen, medan de erfarna kandidaterna 

hade koncentrerat sig på medicinska fakta. Heifer anser att under

sökningen tyder på att medicinarna under sin utbildning förlorar 

väsentligt av sin förmåga att skapa en förtroendefull kontakt med 

patientens föräldrar och ta upp deras problem. 

Duff et al. (1972), U.S.A. lät studenter undersöka mottag

ningsfall och kontrollerade efteråt, vad studenterna fått fram 

och vad deras lärare betonade vid genomgången efteråt. Studenterna 

gick i stor utsträckning förbi mödrarnas spörsmål rörande barnets 

beteende, och de verkade dåligt rustade för att intressera sig 

för annat än den rent somatiska sidan i ett material, där majori

teten av barnen hade symtom, som kunde bero på missförhållanden 

i familjen. Även många av lärarna visade litet intresse för dessa 

frågor och sade sig inte ha tid att beröra den psyko-sociala 

aspekten på barnets situation. 

Psykiskt betingade symtom 

Barnmedicinare möter i stor utsträckning patienter med stör

ningar i sina vardagliga funktioner såsom sömn, aptit, biås-

kontroll och humör. Svårare ur diagnostisk synpunkt är de barn 

som kommer med s k funktionella organsymtom såsom buksmärtor, 

huvudvärk, ryggont och andningssvårigheter. Vissa av dessa symtom 

förekommer av och till hos helt friska barn, sannolikt som en 
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normalvariant eller tecken på lätt övergående stress. Apley 

& Mc Keith (1968) har i sin bok "The child and its symtoms" 

(Barnet och sjukdomssymtomen) givit en excellent exposé över 

hur ofta återkommande symtom av denna typ har psykisk bakgrund 

och hur lätt den somatiskt inriktade läkaren försummar denna 

aspekt. Andra undersökningar och översikter i ämnet har publi

cerats av Ahnsjö (l95l)> Hofmann & Gaman (l97l)> Norstedt (l97l) 

och Prugh (1963)* 

Galdston & Perlmutter (1973)> U.S.A. undersökte barn, som 

intagits på barnkirurgisk klinik med symtom, som givit misstanke 

på urinvägsinfektion: sveda, frekventa miktioner, trängningar, 

dag- och nattenures m.m. utan att man funnit urinvägsinfektion 

eller annan förklarande orsak i urinvägarna. Vid en psykiatrisk 

intervju med barn och föräldrar fann man att psykogenes i många 

fall var sannolik orsak till barnens besvär, vilket också miss

tänkts i andra i artikeln citerade urologiska undersökningar. 

Vance & Taylor (l97l) ger exempel på barn som sökte på en 

allergimottagning för svårigheter, vilka visade sig ligga på 

det psykiska eller sociala planet. Hos flera av barnen med upp

givna besvär kunde man trots noggranna undersökningar inte på

visa några allergiska manifestationer, men föräldrarna kunde vara 

obenägna att acceptera en icke-organisk förklaring till barnets 

symtom. 

Stone & Barbero (1970), U.S.A. redogör för 102 barn som in

tagits på grund av långdragna eller ofta återkommande buksmärtor 

av så besvärande karaktär, att de trotsade alla polikliniska 

terapiförsök. Många av dessa barn hade även andra symtom såsom 

huvudvärk, blekhet, kräkningar, obstipation, yrsel och dålig 

aptit. En omfattande somatisk utredning med bl a röntgen av 
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Ventrikel, duodenum, tunntarm och. colon var helt utan patolo

giska fynd, däremot förelåg påtagliga stressmoment i många 

familjer, och många av dessa barn var osäkra och rädda. 

Frappant var också att 53 °/o blev helt besvärsfria och ytter

ligare 38 °/o kla rt förbättrade i och med att de tagits in på 

sjukhuset. Av artikeln framgår ej i vilken utsträckning man 

utöver de 102 fallen funnit patienter med somatisk förklaring 

till återkommande buksmärtor. Ekström & Nyländer (1959)> Sve

rige lät genomföra en intervju före appendectomi på ett barn

material med akuta buksmärtor och fann tidigare nervösa besvär 

hos 27 °/o av de barn, som hade en frisk appendix vid operation 

mot 3 °/o av dem vars appendix var inflammerad. 

Rubin et al. (1967) och Apley et al. (l97l) har i experi

mentella undersökningar påvisat, att barn med återkommande buk

smärtor hade annorlunda pupillarreaktioner vid stress än "friska" 

kontrollbarn. Detta skulle enligt författarna kunna tolkas så, 

att såväl deras buksmärtor som de avvikande pupillarreaktionerna 

berodde på benägenhet för vegetatona reaktioner. Dessa under

sökningar kan stödja tanken, att vissa barn på grund av gene

tiska faktorer reagerar med vegetativa symtom vid "stress". Detta 

kan innebära att det gamla "neuropathi"-begreppet, som beskrevs 

i äldre pediatriska läroböcker (Fanconi & Wallgren, I96I;;  

Frölich et al, 19̂ 1) och innebar att vissa barn hade medfödd 

benägenhet för nervösa störningar, hade fog för sig. 

Då Ö ster (1972) intervjuade 6-I9 åriga danska barn i sam

band med sko 11 äkarund er sökning uppgav 12.3 °/o9 att de brukade 

ha buksmärtor, 20.6 °/o hu vudvärk och 15,. 5 °/o extremitetssmärtor 

(s k växtvärk). Alla dessa tre symtom var vanligare hos flickor, 
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och barn med en av smärtformerna hade oftare också någon av 

de andra. Författaren har inte närmare redogjort för barnens 

anpassning eller eventuella störningar för övrigt. Apley 

(1961) fann buksmärtor hos icke selekterade skolbarn i cirka 

10 °/o. 

Bille (1962) fann i en studie av svenska skolbarn, att 

cirka 2.5 °/o v id 7^9 år och cirka 5 °/o i I O-I5 år hade åter

kommande migrän. Dessutom hade 2.5-5.0 °/o r espektive 7-16 °/o 

frekvent återkommande huvudvärk med stegring med åldern inom 

respektive åldersgrupp. 

Jonsson (1967) som undersökte 7-1^ åriga brottsligt be

lastade Stockholmspojkar fann, att dessa i betydligt större 

utsträckning än en matchad kontrollgrupp hade haft buksmärtor, 

enures, encopres och tics. I andra studier av Stockholmsbarn 

fann Bellman (1966) att miljöfaktorer hade betydelse vid enco

pres, medan Hallgren (l957) påvisade, att nocturn enures hade 

ett genetiskt samband. 

Mazet (1972), Frankrike konstaterade, att sömnsvårigheter 

hos barn hade samband med miljöfaktorer och i synnerhet med oro 

hos mödrarna. Bland andra sjukdomstillstånd utan påvisbar 

organisk orsak, som ofta föranleder inläggning och omfattande 

somatisk utredning finns failure to thrive hos späda och små 

barn. I många fall kan man inte påvisa någon organisk orsak, 

men flera undersökningar har visat att psykologiska (och ibland 

sociala) missförhållanden ofta råder (Bullard et al., I967; 

Elmer et al., 19^9» Leonard et al., I966; Shaheen et al., I968, 

alla i UiS.A. och Oates & Yu, 1971 i Australien). 
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Små barn, som sökt läkare vid ett eller flera tillfällen 

på grund av förgiftning eller förgiftningstillbud fick oftare 

än andra beteendestörningar i högre ålder (Stewart et al,, 

1970; Margolis, 1971, båda U.S.A.). 

Slutligen bör framhållas, att psykisk bakgrund inte kan 

påvisas vid alla oklara symtom. Paradise (1966), U.S.A. ut

förde en prospektiv studie av nyfödda friska barn och fann, 

att 23 °/o fi ck besvär av "kolik" vid 2-4 månaders ålder. Han 

kunde inte finna några sociala skillnader eller skillnader i 

den psykologiska relationen moder-barn hos "kolikbarnen" jäm

fört med en kontrollgrupp. 

Vilka barn söker vid barnpsykiatrisk klinik? 

Baldwin (1968) visade, att andelen pojkar i 3-12 års ålder 

var betydligt större än andelen flickor på en barnpsykiatrisk 

mottagning i Skottland. Vid 13-15 års ålder var könen jämnt 

representerade, och från 16 års ålder och uppåt dominerade 

flickorna. Sabot et al. (1969) och Mattsson et al. (1967), 

båda U.S.A. kom fram till likartade resultat liksom ett fler

tal författare, som citeras i en omfattande litteraturöver

sikt hos Baldwin. Mattsson et al. (1967), U.S.A. fann att 

barnpsykiatriska akutfall förekom företrädesvis i adolescen-

sen och i synnerhet hos flickor i I6-I8 års ålder, vilket till 

stor del förklarades av akuta remisser på grund av suicidal-

försök eller suicidalhot. Under 11 års ålder förekom pojkar 

oftare även som barnpsykiatriska akutfall. Författarna be

tonar liksom Steinhauer et al. (1971), Canada att akutfallen 

som regel hade en lång anamnes på psykiska symtom och sociala 

missförhållanden, som inte sällan hade varit föremål för ut
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redning hos många instanser inom socialvård, sjukvård och 

hälsovård, hos polis och domstolar. Lukianowicz (1972), Ir

land studerade 100 konsekutiva patienter på en barnpsykiatrisk 

klinik och fann, att kö °/o av pojkarna och 56 % av flickorna 

hade mer än tre års anamnes vid den första kontakten med 

kliniken. 

Pojkdominansen hos barnpsykiater innan pubertetsåren kan 

bero på att lärarna uppfattar pojkarnas symtom som mera stö

rande (Baldwin, I968; Beilin, 1959 och Wolff, 1969). ferry & 

Quay (1971), U.S.A. visade, att lärarna konstaterade flera 

beteendeavvikelser hos pojkar än hos flickor redan då barnen 

var 5-8 år gamla, och att pojkarnas symtom i betydligt högre 

utsträckning var av utagerande och störande typ. Rutter & 

Graham (1966), G.B. undersökte incidensen av psykisk störning 

hos 10-11 åringar med hjälp av en strukturerad intervju till 

föräldrar och lärare. Enligt lärarnas uppgifter hade 7.1 °/o och 

enligt föräldrarnas uppgift 6.0 °/o ps ykiska störningar och båda 

kategorierna selekterade fler pojkar än flickor, varvid anti-

sociala symtom dominerade hos pojkarna och neurotiska symtom 

hos flickorna. Den slutligt utvalda grupp, som författarna an

såg behöva barnpsykiatrisk hjälp, innefattade även andra barn 

som varit på barnpsykiatrisk klinik och bestod av 89 pojkar 

och flickor. Rutter & Graham (1966) liksom vissa författare, 

citerade av Beilin (1959) gör dock gällande, att många lärare 

även uppmärksammar beteendeavvikelser, som inte stör eller 

påverkar skolarbetet. Flickornas större antal i det barnpsy

kiatriska klientelet under tonåren kan bero på, att deras 

psykopatologi då är mer tydlig och yttrar sig i depressiva 
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symtom, suicidalhot, suicidal demonstration, öppen ångest 

m.m. Samtidigt minskar antalet pojkar i de sena tonåren, 

sannolikt beroende på att deras asocialt präglade beteende

störningar i stället för dem till domstolar, hos vilka pojkar 

är klart överrepresenterade (undersökningar refererade av 

Baldwin, I968). Vid tidsbeställda besök eller planerade intag

ningar på barnpsykiatrisk klinik var patienterna oftast remitte

rade från barnmedicinare, allmänläkare, skola eller social in

stans (Baldwin, I968; Mattsson et al,, 19̂ 7 och Sabot et al., 

1969). 

Där man undersökt vilka fall som barnmedicinare remitterat 

till barnpsykiater från vårdavdelningar eller öppenvårdsmottag

ningar , har man funnit en viss övervikt av flickor (Bolian, 

I97I, U.S.A. jCopus & Walker, 1972, England och Mo nnelly et al., 

1973» U.S.A.). Detta står i motsats till den totala pojkdomi-

nansen hos barnpsykiater. Detta kan bero på att flickor i 

psykisk obalans oftare uppvisar somatiska symtom (Bolian, I971). 

En stor del av de flickor som akutremitterades till barnpsy

kiater kom på grund av suicidalhot eller suicidaldemonstration 

(Baldwin, I968; Mattsson et al., I967). 

Undersökningar rörande barnpsykiatriska sjukdomars incidens 

i totalbefolkningen talar för att en relativt liten del av de 

barn som bedöms vara i behov av barnpsykiatrisk hjälp verk

ligen får det. Detta kan vara ett uttryck för bristande sjuk

vårdsresurser, men en stark faktor synes vara, att föräldrarna 

är ovilliga att söka hjälp även om sådan erbjuds (Lurie, 1973; 

Rutter & Graham, I966; Shepherd et al., I966; Wolff, I969). 

Rutter & Graham,(1966) uppskattade i sin tidigare citerade 

incidensundersökning, att 6.3 °/o av 10-11 åringarna i total-
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populationen var i tydligt behov av barnpsykiatrisk hjälp. 

Endast 0.7 °/o ha de haft barnpsykiatri sk kontakt, och i cirka 

hälften av fallen angav föräldrarna, att de inte önskade hjälp. 

Kulturella, sociala och ekonomiska faktorer och föräldrars 

oro spelar stor roll för hur man uppfattar barns symtom lik

som inställningen till att söka barnpsykiater (Lurie, 1973; 

Shepherd et al., I966). 

De svenska hälsoundersökningarna av 4-åringar har visât 

att en stor del av föräldrarna har uppfostringsproblem med 

sina barn eller barn som i ett eller flera avseenden visat 

avvikande beteende (Köhler & Köhler, 197^> Lund). Relativt få 

fall synes vara av den svårighetsgrad, att man anser större 

insats av psykolog eller barnpsykiater indicerad (Bernler & 

Liedholm, 1972, Göteborg; Vuille,-1971» Uppsala). Någon upp-

följningsundersökning finns ännu inte publicerad, som visar i 

vilken mån de barn som man finner med väsentliga beteendeav

vikelser i 4-årskontrollen, även är de som har stora problem i 

skolåldern och senare. 

Ryle (1963), G.B. konstaterar, att det för varje barn som 

han remitterade till barnpsykiater fanns ytterligare fem som 

var lika sjuka, trots att han remitterade tio gånger fler barn 

än riksgenomsnittet av allmänpraktiker. Gath (1968), G.B. fann 

att störningar i familjen var den viktigaste faktorn, när all

mänpraktiker avgjorde vilka patienter som skulle remitteras 

till barnpsykiater. 

Nyländer (l973)> Sverige och Cohen & Richardson (1970), 

U.S.A., vilka efterintervjuade föräldrar till barn som varit 

på barnpsykiatrisk klinik respektive avbrutit behandling, fann 
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att många inte ansåg sig ha erhållit den hjälp som man hade 

förväntat sig. I Nylanders material fanns det föräldrar, som 

fortfarande hade starka fördomar mot barnpsykiatri och ut

tryckte rädsla för att "det skulle komma ut bland folk, att 

deras barn hade varit på ett sådant ställe". Lukianowicz 

(1972), Irland meddelar, att många föräldrar ansåg, att en

bart det faktum att deras barn hade varit på barapsykiatrisk 

klinik drog vanära över hela familjen. 

Sambandet mellan psykiska störningar och 

symtom i barnaåldern, och senare utveckling 

Mellsop (1972) ger en omfattande översikt av undersökningar 

kring eventuella samband mellan psykisk sjukdom eller psykiska 

symtom i barnaåldern och psykisk hälsa senare i livet. I sin 

egen undersökning fann Mellsop, Australien, att 12 °/o av de 

patienter som varit hos barnpsykiater mot 3 °/o i en kontroll

grupp fanns registrerade som vuxenpsykiatriska patienter cirka 

15 år senare. Patienter som haft diagnoser tydande på CNS-

störningar vid barnpsykiatrisk kontakt förekom särskilt ofta 

i det vuxenpsykiatriska registret. Mellsop redovisar minimi-

frekvenser, då sökande hos allmänpraktiker, kroppsläkare eller 

privatläkare för psykiska besvär inte registrerades, inte heller 

personer som flyttat från området och sökt på annat håll. 

Robins (1966), U.S.A. följde barnpsykiatriska pati enter upp 

i vuxen ålder och fann att 3k °/o av dessa mot 8 °/o i en kontroll

grupp hade symtom, som allvarligt påverkade deras möjligheter 

att fungera i samhället. I patientgruppen hade °/o o ch av 

kontrollgruppen k °/o me r än fyra antisociala belastningssymtom. 



29 

Barn, där antisociala beteendestörningar föranlett kontakten 

med barnpsykiater, avvek som vuxna mer, än de som hade haft 

andra slags problem. Vissa symtom såsom blyghet, nervositet, 

irritabilitet, sömnsvårigheter, rädsla, talsvårigheter eller 

tics syntes inte ha samband med en dålig prognos vare sig ur 

psykisk eller social synpunkt. 

Rutter (1970) har publicerat en översiktsartikel angående 

prognosen för barn med psyko-sociala störningar och understryker 

däri Robins (1966) fynd, att antisociala beteendemönster har 

den sämsta prognosen. I artikeln påpekas också det starka sam

bandet mellan symtom, prognos och barnets uppväxtmiljö. 

Haastrup & Thomsen (l972) fann i en retrospektiv studie av 

unga danska missbrukare (addicts) att 12 °/o tidigare varit på 

barnpsykiatriska kliniker och 16 °/o p å barnmedicinska avdel

ningar för sjukdom av psykosomatisk art. Apley & Hale (1973), 

G.B. gör gällande, att många barn med s k funktionella buk

smärtor utan organisk orsak har bestående besvär upp i vuxen 

ålder. Två serier om 30 patienter, vilka sökt med återkommande 

buksmärtor som barn undersöktes efter 8-20 år. Cirka I/3 hade 

fortfarande kvar buksmärtor ibland kombinerade med andra sym

tom och ytterligare I/3 hade andra besvär vilka ej uppfattades 

som organiskt betingade. Oro och nervositet var vanligt. För

fattarna ansåg, att patienterna hade nytta av förklarande sam

tal sbehandling som lugnade och fick dem att acceptera sina 

besvär. Något samband mellan buksmärtor i barnaåldern och mani

fest psykisk sjukdom i vuxen ålder kunde ej påvisas i detta 

material. 
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Även under barnaåren kan man finna en symtomutveckling 

av patologisk betydelse. Bennet (i960), G.B., som jämförde 

"brottsliga" och "neurotiska" barn i skolåldern, fann att 

båda grupperna i påtagligt stor utsträckning hade haft be

svärligt beteende, uppfödningssvårigheter m.m. redan före 

2 års ålder. Elmer et al. (1969), U.S.A. följde barn, vilka 

under de första levnadsåren hade varit intagna för uppföd-

ningssvårighe ter utan organisk orsak men med uttalad vikts

förlust (non-organic failure to thrive). Dessa barn hade ofta 

beteendeavvikelser i skolåldern. 

I barnmedicinsk diagnostik måste stor uppmärksamhet riktas 

mot tecken, som kan tyda på fysisk misshandel eller att barn 

befinner sig i en riskmiljö för misshandel. Dessa problem har 

diskuterats i bl a Barnmisshandel (1969), Birrel & Birrel (1968), 

Fontana (1964), Helfer & Kempe (1968), Holter & Friedman (1968), 

Lukianowicz (1971) och Symposion on Child Abuse (1973). 
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Kapitel 2 

MATERIAL OCH METODER 

Barnmedicinska kliniken, Umeå och verksamheten vid dess 

mottagning 

Barnmedicinska kliniken öppnades 1 juli 1938 och blev uni

versitetsklinik med professur år I96I. 

På barnmedicinska kliniken fanns 1970-1971 H ordinarie 

läkartjänster enligt följande: 1 professur tillika överläkare, 

2 lärare tillika biträdande överläkare, 2 biträdande överläkare 

med inriktning barncardiologi respektive barrineurologi, 3 under

läkare och 3 kliniska amanuenser. Dessutom fanns under delar av 

undersökningstiden en särskild läkartjänst med huvuduppgift att 

sköta mottagningsverksamheten. En kurator för socialmedicinska 

utredningar och arbete fanns gemensam för pediatrik, gynekologi 

och obstetrik. Huvudvikten av hennes arbete gällde inneliggande 

patienter. 

Samtliga tjänster var besatta, men till följd av olika slag 

av ledigheter sysselsatte kliniken ett flertal vikarier, var

för antalet läkare, som någon gång under året arbetade på 

pediatriska mottagningen uppgick till 24. Läkarnas kompetens 

och utbildning beskrivs i kapitel 3 (sid. 68 , tabell 3.1). 

Antalet mottagningsbesök ökade successivt under 1900-talet 

och utgjorde 7-8 000 under åren I969-I971. Antalet vårdplatser 

motsvarande tid var 68 (årsberättelser från Umeå lasarett 

respektive Umeå sjukvårdsdistrikt). Alla läkare deltog i mot

tagningsarbetet som regel med 1-2 halva dagar i veckan. De 
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yngsta underläkarna/kliniska amanuenserna hade huvudsakligen 

återbesök och jourfall, medan den särskilde mo t tagningsläkaren, 

biträdande överläkare och äldre underläkare tog de flesta 

remissfallen och tidsbeställda nybesök. Mottagningar med 

specialinriktade barnläkare fanns inrättade för cardiologi, 

neurologi, allergiska sjukdomar och diabetes mellitus. Be

söken vid dessa har medtagits i undersökningen. Utom den sär

skilde mottagningsläkaren var en underläkare stationerad på 

barnmottagningen för att sköta den akuta och halvakuta verk

samheten, 

Som framhållits fanns intet remisstvång och det innebar 

inga svårigheter för barn att få komma akut eller efter tids

beställning. Väntetiderna under undersökningsperioden varierade 

med medicinsk indikation och arbetsbelastning vid mottagningen, 

men översteg aldrig 2 månader. Alla fall, som bedömdes mera 

brådskande, fick tid samma dag de sökte eller inom 1-2 veckor. 

Barnmo 11agningen var öppen måndag-fredag mellan klockan 

08.00 och 17.00. På övrig tid togs jourfall emot på en för 

sjukhuset gemensam akutmottagning. Barn, som sökte där för 

invärtes sjukdomar, undersöktes i första hand av jourhavande 

barnmedicinare. 

Alla fall, som bedömts av barnmedicinare, har tagits med 

i grundmaterialet. 

I9/I - 30/6 I97I bestred bar.nmedici.nare från Umeå en kon

sul tmo ttagning vid lasarettet i Lycksele en halv dag i veckan. 

Vid denna mottogs endast remissfall och återbesök, som i annat 

fall skulle ha mottagits i Umeå. Även dessa fall har därför 
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medtag!ts i undersökningen. 

I m e å  

F I N L A N D  

j£J Stockholm 

D E N M A R K ,  

Fig. 2.1 

Map showing the city of Umeå and the region in northern 

Sweden served by the pediatric out-patient clinic. 

Barnmedicinska klinikens upptagningsområde och befolknings

underlag 

Barnmedicinska kliniken vid Umeå lasarett var den enda 

pediatriska enheten i södra och mellersta delen av Västerbottens 

län (se fig. 2.1 och 2.2). Inom upptagningsområdet bodde år 

1970 150.887 personer, varav 3^.579 barn i åldern O-I5 år 
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Fig. 2.2 

Map of Västerbotten county showing locations of 

Medical officers' stations and Children's Welfare 

Centres. For each commune in the region served 

by the pediatric out-patient clinic the population 

aged 0-15 years is noted. (Source: SOS Population 

and Residence Census 1970). 
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(SOS Folk- och bostadsräkning, I970). Området är till stor 

del glesbygd, men majoriteten av befolkningen bor i tätorter, 

varav de största är städerna Umeå som hade 56*038 innevånare 

och Lycksele 14.803 år 1970. Umeå som är en tjänstemanna- och 

skolstad med länsstyrelse och universitet har en relativt låg 

industrialisering. Lycksele och kommunernas centralorter har 

småindustrier och fungerar som lokala handels- och administra

tiva centra. I några av kustkommunerna Holmsund, Hörnefors och 

Nordmaling finns större pappers- och trävaruindustrier och i 

Nysätra kommun metallindustri. I det övriga landsbygdsområdet 

är huvudförsörjningen jord- och skogsbruk samt för en mycket 

liten del i den västra delen renskötsel. 

Med hänsyn till patienternas reseavstånd till barnmedicinska 

kliniken, indelades grundmaterialet i två huvudgrupper: 

C. Umeå med kommuner, vars huvudorter ligger inom fyra mils 

omkrets (Umeå, Sävar, Holmön, Holmsund, Hörnefors och 

Vännäs kommuner). 

P. Det övriga upptagningsområdet (Bjurholm, sydligaste Bur

träsk, Bygdeå, Dorotea, Fredrika, Lycksele, Nordmaling, 

Nysätra, Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Vindeln, Asele). 

Befolkningsunderlaget redovisas i appendix tabell 2.6 och 

fig. 2.2. Inom Umeå med fyra mils omkrets bodde 18.399 barn i 

åldern O-I5 år, och i det övriga upptagningsområdet utom Bur

träsk I6.I8O barn i samma ålderskategori. Dessa åldersklasser 

utgör underlaget för undersöknings- och kontrollmaterial. 
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Yngre barn var betydligt färre än äldre i landsbygdsom

råde "t; medan förhållandet var det omvända i Umeå med grannskap 

(appendix tabell 2,6), Detta torde bero på de senare årens 

befolkningsutveckling, som inneburit, att ungdomar och vuxna 

i produktiv ålder avflyttat från landsbygden, Umeå stad har 

däremot expanderat mycket och inte minst på grund av univer

sitetets tillväxt under 1960-talet, och de sekundära arbets

tillfällen, som kommit av detta, har populationen i barna

födande åldrar ökat. 

Barnmedicinska och barnpsykiatriska hälso- och sjukvårds

resurser i upptagningsområdet 

Barnavårdscentraler för förebyggande hälsovård i åldrarna 

0-6 år fanns inrättade i samtliga läkardistrikt. Under det 

första levnadsåret fick mer än 98 °/o av barnen sitt hälsotill

stånd kontrollerat pa dessa centraler, I högre åldrar variera

de anslutningen och omfattningen av undersökningen med till

gängen på läkare i olika distrikt. Den mer omfattande 4-årings-

kontroll, som införts i delar av Sverige (Köhler, 1973) hade 

ej genomförts i någon del av upptagningsområdet, 

Vid barnavårdscentralerna skall sjukvård ej bedrivas ut

över rådgivning vid bagatellartade åkommor. Alla barn, som 

behöver läkarundersökning på grund av sjukdom hänvisas till 

distriktsläkarmottagning, barnmedicinsk mottagning eller annan 

specialistmottagning beroende på sjukdomens natur. 

Läkarna vid Umeå stads barnavårdscentraler kom från barn-

medicinska kliniken och hade specialistkompetens i barnmedicin 

eller var under utbildning. Några av läkarna hade viss erfaren
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het från barnpsykiatrisk klinik. Såväl underläkare, kliniska 

amanuenser som biträdande överläkare deltog i verksamheten. 

I det övriga upptagningsområdet sköttes läkarundersökningarna 

vid barnavårdscentralerna av distriktsläkare, av vilka ytterst 

få hade tjänstgjort vid barnmedicinsk avdelning. Ingen av 

distriktsläkarna hade pediatrisk specialistkompetens. Inom 

Umeå stad hade de flesta barnavårdscentraler heltidsanställda 

specialutbildade barnsjuksköterskor. De övriga barnavårds

centralerna sköttes av distriktssköterskor, vilka även hade 

hand om hälso- och sjukvård för vuxna. 

Skolhälsovården sköttes av arvodesanställda distrikts

läkare och någon enstaka barnmedicinare på deltid. På grund 

av läkarbrist kunde skolornas läkare inte hinna mycket mer än 

somatisk hälsokontroll i vissa årsklasser. Till skolhälsovården 

var hel- och halvtidsanställda skolsköterskor knutna, men 

särskilt på landsbygden handhades även denna funktion av 

distriktssköterskor. Elevvård av icke-medicinsk karaktär er

bjöds i skolan även av skolkuratorer och skolpsykologer. Dessa 

hjälpte eleverna med sociala-, ekonomiska-, och utbildnings-

mässiga problem och sökte också stödja elever, som hade problem 

av emotionell karaktär. Kuratorer fanns vid 13 skolor belägna 

i Umeå, Lycksele och Vilhelmina. Samtliga dessa skolor hade 

elever över 12 år. I Umeå fanns tillgång till 3 och i Lycksele 

"till 1 skolpsykolog. Dessutom fanns 2 psykologer på länsnivå, 

som i viss utsträckning kunde hjälpa till i övriga skolor. 
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Sjuksköterskorna vid barnavårdscentral, skola och i 

distrikt är nyckelpersoner i den uppsökande och förebyggande 

barnavården. Då de av alla samhällets funktionärer är de som 

har den bästa kontakten med familjen som helhet och på fältet, 

gör de också stora insatser såväl preventivt som kurativt. 

Barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå kombinerad med en klinik 

om 12 vårdplatser finns inrättad vid Umeå lasarett sedan 19^5» 

På den barnpsykiatriska enheten finns 1 professor tillika över

läkare, 1 biträdande överläkare, 2 unde rläkare, 2 kuratorer, 

1 psykolog och 11/2 biträdande psykolog. (Årsberättelse från 

barnpsykiatriska kliniken, Umeå I971). Kuratorer, psykologer 

och biträdande psykologer arbetade tillsammans med läkarna i 

det terapeutiska arbetet med barn och familj. Antalet läkar

besök var år 1971 enligt officiell statistik 9751 varav 3^1 

nybesök. Därtill kom 287 besök hos kuratorer och 952 hos 

psykologer. 

Under delar av I968-I969 fanns en barnpsykiatrisk konsult

mottagning inrättad i Lycksele 1 dag i veckan. Denna nedlades 

dock, då den ej utnyttjades i så hög grad, att personalinsatsen 

kunde motiveras. Utanför Umeå-kliniken fanns för övrigt ingen 

barnpsykiatrisk expertis inom upptagningsområdet. 

Barn med smittsamma sjukdomar såsom parotit, scarlatina, 

morbilli, hepatit, salmonellos men även en del andra infektions-

fall togs om hand av infektionskliniken i Umeå. Till öron-

kliniken hänvisades fall med högt andningshinder (pseudocroup, 

laryngit, corpus alienum), en del otiter samt näs- och hals
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infektioner framför allt hos större barn. De allra flesta 

barn med infektioner undersöktes primärt, behandlades och 

kontrollerades vid barnmedicinska kliniken. Ar 1971 hade 

infektionsmottagningen, Umeå, 1.390 besök (för sjukdom, ej 

enbart vaccination) och öronmottagningen, Umeå, 4.597 besök 

av barn i åldrarna 0-l4 år. Någon uppdelning på ny- eller 

återbesök, tidsbeställningar eller jourfall föreligger ej. 

Dessa uppgifter har erhållits från landstingets mottagnings

statistik, som tillkommit på följande sätt: 

Vid alla mottagningsbesök hos sjukhusläkare och distrikts

läkare erlades en fast avgift, som per post inbetalades till 

landstingets kassa. Till samma kassa sände mottagningarna en 

kopia av patientens räkning, som bland annat innehöll uppgift 

om patientens namn och födelsetal. Med dessa avier som underlag 

utarbetade landstinget en statistik över totala antalet besök 

på olika mottagningar, varvid patienterna indelades i ålders

klasser på 5 år. 

Distriktsläkarna avses ta hand om alla patienter primärt 

och vid behov remittera till specialist på sjukhus. Bristen 

på distriktsläkare i upptagningsområdet i allmänhet och i 

Umeå stad i synnerhet gjorde, att de få läkare som fanns var 

överlupna med arbete. En del distriktsläkartjänster upprätt

hölls av icke färdigutbildade vikarier, som kände stor osäker

het inför sjuka barn och därför hänvisade många av dem direkt 

till barnmedicinare på sjukhuset. 

I tabell 2.1 har antalet besök hos distriktsläkare per år 

(enligt landstingets statistik för år 197l) dividerats med 

populationen i åldersgruppen inom motsvarande område (SOS, 
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Folk- och bostadsräkningen 1970). Eftersom samma patient kan 

ha sökt läkaren flera gånger, uttrycker kvoten ej direkt hur 

stor andel av populationen, som sökt hos distriktsläkaren. 

Däremot är kvoten tillfredsställande vid jämförelse mellan 

sökfrekvenserna hos distriktsläkare i olika områden. 

Table 2.1 

Number of visits to provincial doctors during 1971 in different 

age groups and areas of residence. Average number of visits 

per resident. (Sources: Västerbotten County Council statistics 

on out-patient care and Population and Housing Census, 1970; 

(SOS). 

u C p 

City of Umeå Umeå 
40-km 

plus 
radius 

Remainder of 
region served 

Age 
years 
completed 

Number 
of 
visits 

Visits 
per 
resident 

Number 
of 
visits 

Visits 
per 
resident 

Number 
of 
visits 

Visits 
per 
resident 

-d
-

1 
O
 587 0.12 1 501 0.23 3 630 0.86 

5 - 9  733 0.17 1 562 O.27 3 725 0.75 

-et H
 1 

O
 

H
 443 0.12 1 161 0.22 3 506 0.60 

0 - 1 4  1 763 0.14 4 224 0.24 10 861 0.72 

Inom Umeå stad var sökfrekvensen lägst. Den var något högre 

i kommunerna inom 4 mils omkrets och högst i det övriga upptag

ningsområde t. Skillnaderna mellan områdena var markanta och 

torde förklaras av att familjer med lasarett inom bekvämt räck

håll i stor utsträckning sökte direkt på sjukhusets barnmedi
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cinska-, öron-, infektions- och kirurgmottagning. Bland 

kommunblocken i det övriga upptagningsområdet hade Lycksele 

en relativt låg sökfrekvens med 0,51 besök per innevånare, 

vilket sannolikt kan förklaras av att man sökte direkt på 

.därvarande lasarett. 

Det svenska sjukförsäkringssystemet innebar, att varje 

mottagningsbesök inklusive därav föranledda röntgen- och labo

ratorieunder sökningar endast kostade patienten 7 kronor. Intag-

ningstillf ällen på sjukhus medförde ej heller kostnad för 

patienten, och längre resor vid besök eller intagningstillfällen 

ersattes. Alla familjer hade därför råd att söka läkare, och 

brist på ekonomiska medel kunde knappast utgöra någon selektiv 

faktor vid vårdsökande på sjukhusens öppenvårdsmottagningar. 

MATERIALINSAMLING 

Tillvägagångssätt för registrering av mottagningsbesök 

Under ett års tid, I/7 I97O - 30/6 1971, registrerades 

alla mottagningsbesök hos barnmedicinare vid Umeå lasarett och 

konsultmottagningen i Lycksele med sortokort, vilkas innehåll 

framgår av appendix, figur 2.4. 

Receptionisten på mottagningen ifyllde personuppgifter 

angående patient och föräldrar. Undersökande läkare dikterade 

eller ifyllde övriga uppgifter angående besökets art, relevanta 

diagnoser och sin bedömning av psykisk faktor (se sid. 42 ). 

Den sekreterare, som skrev ut journalanteckningen kontrollerade 

fortlöpande, att sortokort fanns ifyllda för varje besök. Om 

uppgifter saknades vid denna eller författarens granskning, 
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återgick sortokort och journal till undersökande läkare för 

komplettering• 

Uppgifter på sortokortet. Definitioner 

Nybesök: Besök som ej bestämts vid tidigare besök eller intag

ning vid bar.nmedici.nska kliniken. 

Tidsbeställda nybesök: Tid beställd mer än ett dygn innan be

söket • 

Jourfall : Kommit direkt eller fått tid mindre än ett dygn innan 

be söket. 

Återbesök: Besök planerat vid tidigare intagning eller besök. 

Återbesök för t ex urinodling eller hyposensibilisering 

utan kontakt läkare/patient registrerades ej. 

Diagnos eller symtom. Läkaren skrev ut den eller de diagnoser 

och symtom, som han ansåg relevanta, i klartext och summarisk 

gruppkod. 

Psykisk faktor. För varje besök bedömde undersökande läkare 

förekomst av psykisk faktor i möjligheterna Ja, Tveksam eller 

Nej, Läkarna hade instruerats att utgå från barnets besvär 

eller symtom såsom de framstod anamnestiskt och/eller kliniskt 

vid besökstillfället och därvid ta ställning till huruvida 

psykologiska moment var väsentliga för genesen. Begreppet 

psykisk faktor (psykologiska moment) användes här i vid mening, 

dvs grundorsaken kunde vara barnets konstitution, emotionella 

eller sociala miljöfaktorer eller endogena psykiska sjukdoms

tillstånd. Motsvarande vida begrepp avses också vid användning 

av uttryck såsom psykisk bakgrund, psykiskt ursprung, psykiskt 
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betingad, psykisk problematik. Läkarnas bedömning av psykisk 

faktor diskuteras närmare i kapitel 3« 

Felkällor vid registrering 

Antalet besök enligt sortokorten framgår uppdelade på olika 

kategorier av tabell 2.2. Totalt utfördes enligt sortokorten 

8.153 besök. Antalet besök under insamlingsåret kunde också 

uppskattas med hjälp av mottagningsreceptionernas dagböcker. 

I dessa fanns antecknade sammanlagt 8.317 besök, varav 98,0 °/o 

har registrerats med sortokort. Denna diskrepans är så liten 

att den kan försummas. 

Table 2.2 

Visits to the pediatric out-patient clinic, Umeå University 

Hospital during the period July 1, 1970 - June 30, 1971. 

Number Percentage 
of of initial 
visits visits 

According to register card 

Initial appointments 1 563 37.6 

Emergencies - Mon-Fri 8 am-5 pm 1 448 34.9 

Emergencies - other times 1 l4l 270 

Total initial visits 4 152 100.0 

Return visits 4 001 

Total visits 8 153 

Visits according to the out-patient 

log 8 317 
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Vissa kort som varit felaktigt markerade kunde ej upp

täckas förrän journalgranskning påbörjats. Dessa ingår alltså 

i det redovisade grundmaterialet, (tabell 2.3 och 2.4) men 

har borttagits vid uttagningen av undersöknings- och kontroll

material (tabell 2.5). Storleksordningen av denna felkälla 

kan uppskattas, då vid granskning av 1.255 journaler återfanns 

11 fall (0.9 °/o) , som felaktigt kommit med, då de intagits 

direkt utan mottagningsbedömning. Dessutom fanns 9 återbesök 

(0.7 %), som markerats som nybesök på sortokortet. En mot

svarande risk kan finnas att nybesök markerats som återbesök 

och därför ej kommit med i undersökningen. 

Om psykisk faktor markerats fel av misstag kunde undersök

ningsmaterialet påverkas. Eftersom Nej-markeringar var van

ligast är det sannolikt, att de flesta fel av detta slag till

kommit genom att läkaren "rutinmarkerat" Nej i stället för av

sedda Ja eller Tveksam. Då korrektion eller omprövning skulle 

innebära, att författaren kunde siyra undersökande läkares 

bedömning, har några åtgärder ej vidtagits. Dessa fall har fått 

stanna i den grupp, som markeringen angav. Beskrivna felkällor 

är av sådan storleksordning att de kan försummas. 

Avgränsninff av grundmaterialet 

Undersökningen avsåg endast studier och jämförelser av 

patienter, som under insamlingsåret gjort nybesök. Nybesök 

definierades som fall, vilka ej var planerade vid tidigare be

sök eller intagning vid barnmedicinska kliniken. Akut intagning, 

som var en direkt följd av läkarens bedömning på mottagningen 
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ansågs utgöra mottagningsbesök med "ordination: intagning" 

och medtogs. Om intagning däremot lovats per telefon eller 

skedde utan mottagningsbedömning räknades det ej såsom besök. 

För inträde i materialet fordrades att patienten a/ ej 

fyllt l6 år; b/ hade fast adress inom upptagningsområdet ; 

c/ ej var intagen på omsorgsstyrelsens vårdhem. 

Antal nybesök. Uppdelning enligt läkarens bedömning av 

psykisk faktor 

Av ovanstående skäl bortföll av de 4.152 nybesöken samman

lagt 155 (3 «7 °/o) vid sortokort s granskning en (närmare indel

ning av bortfall se appendix, tabell 2.7) > varefter 3*997 ny

besök återstod. Nybesökens fördelning på åldersgrupper, kön 

och boningsområde redovisas i tabellerna 2.3 och 2.4. 

Späd- och småbarn hade utfört en betydande andel av det 

totala antalet nybesök. Av tabell 2.3 framgår att 24.3 °/° av 

antalet besök gjordes av barn, som ej fyllt 1 år och 59.9 °/o 

av barn under 4 år. Barn i skolåldern (7-15 år) svarade för 

21.0 °/o a v totala antalet nybesök. 

Pojkarna var i övervikt i de flesta åldersgrupper (tabell 

2.4) och svarade totalt sett för 52.9 °/o av alla nybesök. Mest 

påtaglig var dominansen under spädbarnsåret. I åldersgruppen 

4-6 år var könsfördelningen relativt jämn, medan flickorna 

dominerade kraftigt i åldersgruppen 7-9 år. 
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Table 2.3 

Basic material. Total number of initial visits divided 

according to sex, age, area of residence and according to the 

physician's evaluation of psychic factor (PF) 

Area of residence C = Umeå plus 40-km radius 

P = Remainder of region served 

Psychic factor (PF) 

Initial 
visits 

Age, Sex 
years 
completed 

Yes Doubtful No Sum 
(py) (pd) (pn) 

Area of 
residence C P C P C P N 

<1 S 8 1 23 2 461 67 562 2^3 

? 2 2 14 2 347 41 408 

1_ 3 S 16 5 35 6 637 65 764 35>6 

$ 11 4 34 6 548 57 660 

h_ 6 s 21 4 38 5 280 40 388 x 

? 13 3 37 6 279 36 374 

7_ 9 3 20 3 17 3 102 20 165 g 

? 15 2 25 5 157 25 229 

10-12 * 20 5 17 1 73 26 142 6>9 

? 21 3 13 3 66 26 132 

13-15 ^ 12 3 16 3 42 19 95 ^ 2 

_£ 9 3 16 4 28 18 28 

å 97 21 146 20 1595 237 2116 

0-15 $ 71 17 139 26 1425 203 1881 

<M-ç 168 38 285 46 3020 44o 3997 100.0 
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Table 2.4 

Basic material. Total number of initial visits and distribution 

according to sex and area of residence in the various age groups 

Proportion within the age groups 

Initial Boys Patients resident in 

visits Umeå plus 40-km radius 

io % 

Age, years 

completed 

< 1 

1- 3 

4- 6 

7 t 9 

10-12 

13-15 

Total (0-I5) 

970 

1 424 

762 

394 

274 

173 

57.9 

53.7 

50.9 

41.9 

51.8 

54.9 

88.1 

90.0 

87.7 

85.3 

76.6 

71.1 

3 997 52.9 86.9 

Undersökande läkare bedömde, att psykisk faktor förelåg i 

206 fall (5.2 °/o) och att sådan ej förekom (psykisk faktor Nej) 

i 3.460 fall ( 86.5 °/o) • I 331 fall (8.3 °/o) var bedömningen 

psykisk faktor Tveksam. Begreppet psykisk faktor finns närmare 

analyserat på sid. 42. 

Följande förkortningar kommer att användas beträffande 

läkarens bedömning av psykisk faktor vid det aktuella mottag

ning sbe söke t. 

PY Psykisk faktor: Ja (Psychic factor: Yes) 

PD Psykisk faktor: Tveksam (Psychic factor: Doubtful) 

PN Psykisk faktor: Nej (Psychic factor: No) 
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Dessa förkortningar användes även i kombinationer såsom 

PY-grupp (grupp patienter som bedömts som psykisk faktor: Ja), 

PD-barn (barn som bedömts som psykisk faktor: Tveksam), PN-fall 

( f a l l  s o m  b e d ö m t s  s o m  p s y k i s k  f a k t o r :  N e j )  o s v .  

Åldersfördelningen av PY- och PD-fall redovisas i tabell 

2.3 och figur 2.3# 

%  o f  t h e  i n i t i a l  v i s i t s  
w i t h i n  t h e  a g e - g r o u p  

50  

40  .  

30  .  

20 . 

10 m £ 

E23 PY 
V7Å P D  

é ?  

N= 970  

< 1  

1424  

1 -3  

762  

4 -6  

394  

7 -9  

274  173  
1 0 - 1 2  1 3 - 1 5  

A g e  i n  y ea r s  

Fig. 2.3 

Basic material. Proportion of PY and PD cases among the total 

number of initial visits, according to sex and age group. Age 

in complete years. 
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Antalet PY-fall var likartat i åldersgrupperna 4-6,  7-9 

och 10-12 år men minskade något i åldersgruppen 13-15 år (tabell 

2.3). Genom att det totala antalet nybesök föll med stigande 

ålder hos barnet, visade andelen PY-fall inom varje åldersgrupp 

en stigande tendens från cirka 2 °/o blan d barn under 4 år till 

något över 15 °/o i IO-I5 års ålder. Pojkarna var i lätt övervikt 

t o m 9 års-åldern, däröver var antalet pojkar och flickor som 

bedömts PY ungefär lika många. I det totala materialet svarade 

pojkarna för 57.3 % av PY-fallen, Antalet PD-fall var betydligt 

större än antalet PY-fall bland barn i förskoleåldern (< 7 år), 

men därefter var talen likvärdiga med undantag för åldersgruppen 

I3-I5 år, där PD-fallen var påtagligt talrika. 

Antalet registrerade PY-fall visar en något ojämn fördelning 

över årets månader och kvartal, vilket sannolikt beror på att 

olika läkare haft huvuddelen av den tidsbeställda mottagningen. 

Vissa årstidsvariationer i tillströmning av fall med psykiskt 

betingade besvär, beroende på skolterminer, väntetider på mot

tagningen osv kan ej heller uteslutas. Variation beroende på 

olika läkares bedömningssätt är mycket svår att undersöka, då 

de flesta befattningshavarna bytte arbetsuppgifter flera gånger 

under undersökningsåret. Därigenom kunde vissa under en kortare 

tidsperiod ha en stor andel tidsbeställda nybesök på mottagningen, 

och under en annan tid mycket få eller inga alls. Individuella 

variationer mellan läkarna beroende på deras lyhördhet och in

tresse för aktuell problematik förekom säkerligen, och dessa 

faktorer diskuteras närmare i kapitel 3 (sid, 69 ff.). 



50 

Uttagning av undersöknings- och kontrollmaterial 

Till undersökningsmaterialet uttogs samtliga fall som be

dömts psykisk faktor Ja (PY) och samtliga som bedömts Tveksam 

(FD), vilka bildade var sin grupp. 

Kontrollgruppen uttogs som ett sample av de fall som bedömts 

Nej (PN). Gruppernas allmänna benämning är PF-(psykisk faktor) 

grupp. Följande målsättningar uppställdes för kontrollgruppen: 

A. Kontrollgruppen skulle vara gemensam för de båda under

sökningsgrupperna PY och PDv 

B. Då ålder och kön kunde antas ha betydelse för vissa variab

ler, borde antalet individer vara så stort inom varje köns-

indelad åldersgrupp, att slutsatser kunde dragas av obser

verade frekvenser inom åldersgruppen. 

C. Köns-, ålders- och boningsortsfördelningen borde vara sådan, 

att statistisk jämförelse mellan PF-grupperna kunde göras 

med ett för övrigt helt sammanslaget material. 

Skäl för stratifierad sampling 

Som framgår av tabell 2.3 och figur 2.3 var åldersfördel

ningen bland PY- och PD-barnen helt olika mot den hos PN-barnen. 

Bland PN-barnen dominerade de yngsta kraftigt och medianåldern 

låg under 4 år, medan PY- och PD-barnen var jämnare åldersför-

delade och hade medianåldrar vid 6-7 år. Det var helt uppenbart, 

att ett rent slumpmässigt urval med alla PN-barn "i urnan" 

skulle ge en kontrollgrupp dominerad av mycket små barn, vilken 
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skulle jämföras med undersökningsgrupper där medianåldrarna 

antogs ligga vid 6-7 år. Det var också av intresse att grupperna 

skulle ha en likartad sammansättning beträffande kön och bonings

område (reseavstånd till Umeå lasaretts barnmottagning, se 

sid. 35 ). 

Ett samplingsförfarande valdes med följande strata: 

1. Kön: a) pojke; b) flicka 

2. Åldersgrupper: a) mindre än 1; b) 1-3; c) 4-6; d) 7-9 > 

e) 10-12 och f) 13-15 år 

3. Boningsområde: a) Umeå med 4 mils omkrets 

b) Övriga upptagningsområdet 

Praktiskt förfarande 

1. Så snart sortokort från ett kvartal insamlats, indelades de 

i PF-grupper och i de ovan angivna undergrupperna och räknades. 

2. Samtliga PY- och PD-fall uttogs till undersökningsmaterialet. 

PN-falien, som inom strata numrerats, uttogs med hjälp av slump

talstabell och blint förfarande. Inom varje stratum togs lika 

många PN-fall som sammanlagda antalet PY- och PD-fall. 

3. När ett primärt material på detta sätt uttagits från samtliga 

kvartal stod det klart, att antalet kontrollfall inom de äldre 

åldersgrupperna var relativt få. Detta var en följd av att PD-

gruppen hade flera barn i lägre åldrar än PY-gruppen (tabell 

2.3 och figur 2.3)« Då PD-barnen var flera än PY-barnen, med

förde det använda uttagningsförfarandet, att kontrollgruppens 

sammansättning bättre följde PD- än PY-gruppen. Då detta med
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förde att PY- och PN-grupperna skulle bli dåligt jämförbara 

och de enskilda åldersgrupperna var små, utfördes en komplette

ring så att varje könsindelad åldersgrupp skulle innehålla 50 

individer i kontrollgruppen (PN). Härvid sammanslogs de minsta 

barnen till en åldersgrupp på 0-3 år. Fallen togs ut med hän

syn till boningsort i samma proportion som tidigare uttagna i 

gruppen. Även denna gång användes slumptalstabell och blint 

förfarande. 

4. En del besök som ej uppfyllde villkoren (sid. 45 ) och 

flera besök av samma patient kunde upptäckas först, när de 

preliminärt uttagits och kortuppgifterna jämförts med journaler

na. Dessa fall utgick och för de fall, som av dessa skäl bort

föll ur kontrollgruppen, uttogs ur samma strata tidigare i tur

ordning utslumpade reserver. Vid bortfall av PY- och PD-fall 

fick uttagna kontroller kvarstå. I åldersgruppen 13-15 år räckte 

ej PN-fallen, varför antalet 50 ej nåddes. Förklaringen till att 

antalet 50 ej nåddes bland pojkar 10-12 år, och att antalet PN-

fall i övriga åldersgrupper ej motsvarar summan av PY- och PD-

fall ligger i det faktum, att enstaka barn på sortokorten hade 

felaktig åldersangivelse, varför förskjutningar skedde efter 

rättning mot folkbokföringsuppgift. Dessutom skedde vissa bort

fall av PY och PD (enligt ovan angivna regler) sedan PN-fall 

redan uttagits. 

Patient som gjort ett eller flera nybesök 

Under och efter materialets preliminära uttagning framkom 

sammanlagt 66 patienter, som gjort ett eller flera nybesök, 

vilka uttagits eller utslumpats i undersöknings- respektive 
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kontrollgrupp. Sammanlagt hade dessa 66 patienter gjort I50 

nybesök. 

Följande urval gjordes: 

1. En patient medtogs endast en gång och endast i en PF-grupp. 

2. Om patienten gjort två eller flera nybesök och klassats i 

olika PF-grupper uttogs i första hand PY, i andra PD och i 

tredje PN. 

3. Om samma patient gjort flera besök inom den PF-grupp, som 

blev aktuell genom prioriteringen i punkt 2, lottades det 

besök, som skulle räknas som aktuellt i undersökningen. 

På detta sätt fick man en förskjutning mot PY- och PD*-

gruppen, vilket innebar en renodling i PN, som avsågs innehålla 

fall där man ej uppfattat psykiskt betingad problematik. Detta 

kan påverka en del variabler i synnerhet rörande sjukvårdskon

sumtion, då man kan befara att de, som gjort många besök under 

året, även gjort det innan det besök, som blev aktuellt. Den 

kvantitativa effekten är obetydlig och denna nackdel får vägas 

mot den orenhet och påverkan på PF-grupper.na, som skulle bli 

följden om en individ förekom multipelt. 

Hur antalet bortfall fördelade sig på olika skäl och 

grupper redovisas i appendix tabell 2.7. 

Undersöknings- och kontrollmaterialets sammansättning. Jämför

barheten mellan undersökningsgrupper och kontrollgrupp 

De uttagna gruppernas sammansättning redovisas i tabell 

2.5 och på bakre pärmens insida. 
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Table 2.5 

Investigated groups and controls. Age distribution in PF-groups 

Age PY PD PN 
Sex years 

completed n n 0/o n io 

0 - 3 27 23.7 6l 
CM H
 

-3
-

91 31.4 

4 - 6 25 21.9 35 23.6 6l 21.0 

â 7 - 9 23 20.2 20 I3.5 50 I7.2 

10 - 12 25 21.9 18 12.2 49 16.9 

13 - 15 l4 12.3 14 9.5 39 13.4 

Sum Ilk 100.0 148 100.0 290 99.9 

Median age i* 7 .2 5. • 3 6.6 years 

0 - 3 19 22.7 49 32.2 71 28.0 

4 - 6 15 

ON H
 40 26.3 55 21.7 

? 7 - 9 15 I7.9 29 I9.I 50 19.7 

10 - 12 24 28.6 15 9.9 50 19.7 

13 - 15 11 13.1 19 12.5 28 11.0 

Sum 84 100.2 152 100.0 254 100.1 

Median age * 8 .5 6. 3 7.1 years 

0 - 3 46 23.3 110 36.7 162 29.8 

4 - 6 40 20.2 75 25.0 116 21.3 

<?+? 7 - 9 38 

CM ON H
 49 16.3 100 18.4 

10 - 12 49 24.7 33 11.0 99 18.2 

13 - 15 25 12.6 33 11.0 67 12.3 

Sum 198 100.0 300 100.0 544 100.0 

Median age * 7. .7 5. 8 6.7 years 

Median ages were calculated from child's age in 

complete months at the current visit. 
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Stora skillnader i ålderssammansättning kunde påverka jäm

förelsen mellan PF-grupperna då barnets och familjens "risk-

tider" för sjukvårdskontakter, sjukskrivningar, social registre

ring m m ökar med barnets ålder. De mycket små skillnader som 

konstaterades kunde knappast påverka jämförbarheten av PF-

grupperna i de studerade variablerna. 

Vad beträffar boningsområde bodde 82.8 °/o av PY, 85.7 °/o av 

PD och 83«5 °/o av PN-fallen i Umeå med 4 mils omkrets. Inom 

åldersgrupperna förekom ej heller variationer av betydelse 

mellan PF-grupperna med avseende på kön. I PY förekom 57.6 °/o, 

PD ^-9.3 °/o o ch PN 53*3 °/o pojkar. Jämförelser av PF-grupperna 

med könen sammanslagna kan knappast påverkas. Dessutom beräk

nades utfall av alla variabler även för pojkar och flickor 

separat, varför eventuell förekomst av någon starkt köns-

bunden variabel kunde upptäckas. Som gardering mot möjligheten, 

att observerade skillnader framför allt i åldersfördelningen 

skulle påverka resultaten, gjordes även ett test med matchade 

kontrollgrupper. Med hjälp av dator uttogs bland de 5kk PN-

fallen två kontrollgrupper, vilka matchades exakt mot PY-

respektive PD-probanderna med avseende på ålder, kön och bo

ningsort. PY och PD jämfördes med dessa "skräddarsydda" PN-

grupper beträffande alla väsentliga variabler utan att några 

förskjutningar av betydelse kunde påvisas i resultaten. 
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Barnmedicinska mottagningens i Umeå representativitet 

Någon detaljerad statistik angående diagnos, åldersför

delning, andelen remitterade, jourfall m m finns ej för de 

flesta barnmottagningar i Sverige. Det är därför inte möjligt 

att göra en vetenskaplig analys av hur representativt materialet 

från Umeå är för övriga barranottagningar i landet. 

Av antalet besök som de svenska sjukhusen rapporterat till 

Socialstyrelsen framgår, att god överensstämmelse råder mellan 

Umeå och de flesta sjukhusförlagda barnmedicinska mottagningar 

i städer av motsvarande storlek (Socialstyrelsen, 1972). Denna 

statistik som bygger på varierande insamlingssystem har dock 

många felkällor. Förhållandet att barnmedicinska mottagningen 

tillhörde en universitetsklinik torde spela mindre roll, då 

kliniken utan tvekan fungerade som primärstation för sjuka barn 

särskilt i Umeå med dess närmaste omgivning. Specialistmottag

ningar i cardiologi, neurologi, allergologi och för diabetes 

mellitus fanns endast på större kliniker. Då dessa mottagningar 

till största del bestod av patienter, som i annat fall skulle 

ha kommit till den övriga barnmedicinska mottagningen, kan 

deras existens inte anses påverka mottagningsmaterialets 

representativitet. 

Alders- och könsfördelning stämmer väl överens med samman

ställningar från andra barnmedicinska mottagningar. Vid ett 

mindre landsortssjukhus i Sverige fann Björklund & Stålklint 

(1968), att 55 °/o av det totala antalet besök hade utförts av 

pojkar och 2k °/o a v barn, som inte fyllt 1 år medan 30 °/o a v 

barnen fyllt 7 år. 
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På barnmedicinska akutkliniker i U.S.A. fann Wingert et 

al. (1968) samt Estampador et al. (1968) en viss övervikt av 

pojkar (55 respektive 53 °/o) och i båda undersökningarna liksom 

hos Bergman & Haggerty (1962) dominerade barn under k år, vilka 

utförde mer än 50 °/° av alla besök. Robinson & Klonoff (1967) 

hade motsvarande köns- och åldersfördelning bland barnmedi

cinska akutmottagningsfall på ett kanadensiskt sjukhus. An

delen fall med psykiskt betingad problematik är svårare att 

jämföra med andra rapporter, då några undersökningar med mot

svarande metodik inte har återfunnits. Norstedt (1971) har 

i sin undersökning av andelen psykisk och psykosomatisk sjuk

dom vid besök på en barnläkarmottagning i en Stockholmsförort 

funnit frekvenser, vilka i de olika åldersgrupperna som regel 

ligger något över frekvenserna av här funna PY-fall (se även 

litteraturöversikt, sid. l6 ). 

På vissa orter har man bättre ställt med öppenvårdsläkare 

och har tillgång till barnmedicinsk expertis utanför sjukhuset 

i en helt annan utsträckning än i Umeå. I städer utan barn-

psykiatrisk rådgivning får de barnmedicinska mottagningarna 

i ännu större utsträckning fall med psykisk problematik. 

METODIK 

Metodiken vid materialinsamling och vid uttagning av 

undersöknings- och kontrollgrupp har beskrivits tidigare i 

detta kapitel. 
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Insamling och bearbetning av registerdata angående barn och 

f amiltj 

Tillstånd att ta del av erforderliga register och akter 

inhämtades från Socialstyrelsen och registerförande myndig

heter. Innan undersökningen påbörjades utfördes en oriente

rande studie av uppgifter ur olika källor som var av intresse; 

och kodsystem och arbetsformulär anpassade för databearbetning 

upprättades. 

De detaljerade redogörelserna för källmaterialets innehåll, 

använda variabler och metodik vid bearbetningen finns i inled

ningen av respektive kapitel. 

Materialets bearbetning 

Det kodade materialet stansades på hålkort, vilka sedan 

överfördes på magnetband och skiva. Dubbel stansning utfördes 

och noggrann kontrolläsning mot ursprungsmaterialet för att 

fel skulle undvikas. 

Programmering och statistisk bearbetning har utförts på Umeå 

Universitets datacentral (UMDAC). Vissa kompletterande ut

räkningar av chi-2 i 2x2 contingency tables har liksom kon

troller utförts på en elektronisk bordskalkylator. 

Statistiska metoder 

Där ej annat angivits gäller jämförelsen av observerade 

variabelutfall grupperna PY mot PN och PD mot PN. Vid jämförelse 

av frekvenser har chi-2 test för två oberoende samples till-



59 

lämpats och då den applicerats på 4-fältstabell (2x2 

contingency table) har chi-2 beräknats med Yates's korrektion. 

Där medianer och medelvärden jämförts mellan grupper, har 

medelvärdestest och mediantest kommit till användning. 

Pearson r använts, om båda variablerna varit kontinuerliga, 

och biserial r om den ena varit dichotom och den andra konti

nuerlig. Båda dessa korrelationskoefficienter är produktmoment-

korrelationer. Vid interkorrelationsberäkning med två dichotoma 

variabler har chi-2 använts. Chi-2 står i ett direkt förhållande 

till produktmomentkorrelationskoefficienten Phi, vilket ut-

(Eftersom Yates's korrektion används vid beräkning av chi-2 

äger detta samband ej exakt giltighet i denna undersökning). 

Alla signifikanser har testats tvåsidigt. 

Använda metoder och signifikanstest finns beskrivna i 

statistiska handböcker t ex Dixon & Massey (1969), Guilford 

& Fruchter (1973)9 Siegel (1956) och Snedecor & Cochran (1967). 

I undersökningen används följande signifikansnivåer. 

Vid beräkning av intercorrelationer (i kapitel 8) har 

2 trycks i formlerna chi-2 = NxPhi eller 

Beteckning i tabell Benämning i text 

p £ 0.001 Starkt signifikant 

0.001< p £ 0.01 

0.01 < p < 0.05 

O.O5 < p n. s. 

* Nästan signifikant 

Ej signifikant 

Signifikant 
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Kapitel 3 

LÄKARENS BEDÖMNING AV PSYKISK FAKTOR 

Den diagnostiska processen 

Diagnostiken vid psykiskt betingade tillstånd är osäker, 

då den i hög grad grundar sig på läkarens subjektiva uppfattning. 

I själva verket är den diagnostiska processen till stor del sub

jektiv även vid rent somatiska åkommor, och många av de kriterier, 

som uppfattas som objektiva är behäftade med stor osäkerhet. 

Garland (i960) har utfört undersökningar som visat en hög 

grad av "observer error", när erfarna röntgenologer utfört 

oberoende bedömningar av samma lungröntgenbilder. I samma ar

tikel sammanfattar Garland en del tidigare kliniska undersök

ningar, där man påvisat stora diskrepanser mellan olika läkares 

bedömningar. Bedömningarna gällde bl a indikation för tonsill-

ectomi hos barn, fysikaliska lungfynd vid emphysem, nutritions-

status hos barn, och hur olika läkare tog upp anamnes från 

gruvarbetare med vanliga somatiska symtom. Skillnaderna i även 

erfarna läkares bedömning var i samtliga undersökningar påtag

lig, och en slutsats av anamnesundersökningen var, att den ned

tecknade sjukhistorien mycket lätt påverkas av den som tar upp 

anamnesen. 

I det dagliga mottagningsarbetet värderar läkaren anamnes 

och kliniska fynd och gör därefter ett ställningstagande, vil

ket kan gälla diagnos, terapeutisk åtgärd eller förslag om 

ytterligare undersökningar (röntgen-, laboratorieundersök

ningar, konsulter mm). Vissa diagnoser kan anses som lätta 
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och torde kunna fastställas av läkaren med nära 100 °/o säker

het, men många är osäkra och saknar egentlig objektiviserings-

möjlighet. Mer eller mindre omedvetet har läkaren en graderad 

förväntan, huruvida hans förmodade diagnos är riktig eller 

inte. Ett exempel är en patient med fysikaliska lurigfynd och 

anamnes talande för pneumoni. Diagnosens sannolikhet kan här 

graderas mellan ytterligheterna - "pneumonin är så säker att 

vi ej behöver röntga" och "det kan möjligen vara något - vi 

röntgar för säkerhets skull". 

Läkarens handläggning av fallet beror av den sannolikhet 

han lägger i diagnosen. Kravet på att diagnosen är rätt ställd 

ökar, om felaktig eller försummad diagnos kan innebära, att 

patienten tar skada om adekvat behandling uteblir eller sätts 

in för sent. 

Anamnesens betydelse 

Inom pediatriken har anamnesen en fundamental betydelse i 

det diagnostiska arbetet. Anamnesupptagandet är ett fortlöpande 

samspel mellan läkaren och patientens föräldrar (eller patienten 

själv). Resultatet beror av läkarens förmåga att avlyssna och 

värdera den berättelse han får, men också i hög grad på hur 

han ställer sina frågor och följdfrågor till erhållna svar. 

Anamnesen är ett känsligt instrument, som behandlas olika be

roende av intresse, erfarenhet och anlag. Läkare finns represen

terade i alla grader från de totalt "omusikaliska" till de som 

hanterar anamnesen med "absolut gehör". I litteraturöversikten 
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sid. 19 f£ refereras flera undersökningar kring barnläkares 

förmåga att ta upp anamnes och få fram de problem som oroat 

föräldrarna. 

Sociala och psykologiska bakgrundsfaktorer 

För att kunna behandla patienten på bästa sätt söker läkaren 

en orsak till de besvär eller symtom som en patient uppvisar. 

Psykologiska, emotionella eller sociala faktorer är vanliga 

orsaker till olika symtom och besvär i barnaåldern (Apley & 

McKeith, 1968; Wolff, I969; Rutter, 1971; Berg, 1971» Landau 

et al., 1972). En värdering av dessa bakgrundsmöjligheter bör 

ingå i en barnmedicinares rutin. 

Apley och McKeith (1968) har ställt följande fråga: "Vad 

stöder sig läkaren på när han tror, att ett barns symtom beror 

på emotionella faktorer?" Deras svar är: "Brist på belägg för 

en organisk orsak är inte nog i sig självt, han behöver också 

positiva belägg för emotionella störningar. Även när barnet 

har en obestridligt organisk åkomma, måste läkaren bedöma den 

emotionella dimensionen, ty emotionella faktorer kan ha bi

dragit till sjukdomen och kan påverka både dess förlopp och 

behandling. Dessutom upptäcker läkaren ofta någon emotionell 

svårighet, som inte har något direkt samband med symtomen, 

syndromet eller sjukdomen och som kan avhjälpas." 

Barnläkarens sätt att ta anamnes, bedöma erhållna uppgifter 

och dra slutsatser i fall med psykisk problematik kan påverkas 

av : 
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1. läkarens utbildning och intresse för emotionella eller 

psykiska störningar, samt hans erfarenhet av patienter med 

liknande problem. 

2. läkarens tid för patienten och den kontakt han uppnår vid 

anamnes, och hur han värderar vad som berättas. 

3. uppgifter om att patienten tidigare haft psykiska besvär 

och t ex kontakt med barnpsykiater. 

k. uppgifter om psykisk ohälsa, stress eller sociala problem 

i familjen. 

5. föräldrars uppträdande och psykiska status vid undersök

ningen. 

6. barnets uppträdande och psykiska status jämte andra fynd 

eller avsaknad av fynd vid undersökningen. 

Liksom vid rent somatiska tillstånd kommer läkaren vid 

mottagningsbesöket fram till en punkt, där han måste ta ställ

ning till fortsatta åtgärder - utredning eller terapi. Då kun

skap om genesen är grunden för en framgångsrik behandling, 

måste en värdering av symtomens ursprung vara det centrala 

i denna bedömning. 

När materialinsamlingen till föreliggande undersökning 

började, instruerades läkarna, att göra samma bedömningar som 

de hade för vana i sitt tidigare mottagningsarbete. Det förut

sattes också, att läkarna i vanlig utsträckning utnyttjade 

laboratorie-, röntgenundersökningar och annan service, som stod 

till förfogande samma dag, som mottagningsbesöket ägde rum. I 

de fall läkaren beslutat om ytterligare utredning, som förlagts 
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till senare tidpunkt, var det hans preliminära bedömning på 

besöksdagen som gällde. Själva frågeställningen, "förekommer 

psykisk faktor", kan naturligtvis ha lett till, att läkaren 

har tagit en mer noggrann och riktad anamnes än han tidigare 

haft för vana. Hur detta kan ha påverkat utfallet, är svårt 

att kvantitativt värdera. Den något lägre andelen barn som 

bedömdes ha deciderad psykisk faktor (FY) jämfört med ett 

annat liknande material (Norstedt, I971), samt de klara symtom, 

som de flesta av PY-fallen i denna undersökning synes ha, talar 

för att någon överdiagnostik av kvantitativ betydelse ej före

kommit . 

Jämförelse mellan läkarnas sätt att bedöma psykisk faktor 

Av ovanstående framgår att många faktorer - inte minst 

läkarens person - spelar in vid bedömningen av en patient. Om 

läkarens bedömning av besvärens eventuella psykiska ursprung 

vore helt godtycklig, skulle den uppdelning i undersöknings-

och kontrollgrupper, som beskrivits i kapitel 2 vara värdelös. 

Ett bra sätt att mäta överensstämmelse mellan läkarna vore att 

låta flera av dem undersöka och bedöma samma patient vid samma 

tillfälle. Ett sådant experiment var ej praktiskt möjligt på 

levande material. I stället fick kollegerna bedöma fall med ut

gångspunkt från mottagningsanteckningar. 

Metodik 

Ur undersöknings- och kontrollmaterial uttogs ett antal 

journalanteckningar från ett nybesökstillfälle. Fallen utvaldes 

av professorn i barnpsykiatri på så sätt, att enligt hans 
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bedömning 10 PY, 10 PD och 10 PN-fall skulle ingå i materialet. 

Mottagningsanteckningarna redigerades så att alla anteckningar 

från tidigare sjukvårdskontakter togs bort likaledes undersö

kande läkares slutsatser, diagnos och åtgärder. Identifikations

uppgifter inskränktes till barnets kön och ålder. 

Vid bedömningen som utfördes cirka 10 månader efter avslutad 

materialinsamling fick kollegerna var sin kopia av dessa mottag-

ningsaateckningar och en blankett på vilken variationerna 

psykisk faktor Ja, Tveksam eller Nej skulle ifyllas. Skriftliga 

instruktioner gavs att bedömningarna skulle göras i en svit och 

utan konferens med någon annan. Skriftligen angavs även att be

dömningarna så långt möjligt var skulfe ske ef ter samma principer 

som i kollegernas vanliga mottagningsarbete. 

Re sultat 

Resultaten redovisas grafiskt i figur 3.1. De deltagande 

kollegerna har därvid jämförts inbördes och med professorn i 

barnpsykiatri. Denne hade stor klinisk erfarenhet av såväl 

barnpsykiatri som barnmedicin, och han hade vid sin bedömning 

även tillgång till undersökande läkares slutsatser och åtgärder 

enligt mottagningsanteckningarna. I figur 3.1 innebär varje 

Ja-bedömning en enhet uppåt och varje Nej-bedömning en enhet 

åt höger, medan bedömningen Tveksam ej medför någon förskjut

ning från origo. 
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Number of paediatricians 
judging psychic factor: YES 

1 5 -, •»>• 

1 0  .  

5  .  

* • 

O • 

Psychic factor 

•  Yes 

X Doubtful 

O No 

0(2) 

9 
10 1 5  1 7  

Number of paediatricians 
Judging psychic factor: NO 

Fig. 3.1. 

17 pediatricians' evaluation of 30 journal records of 

initial out -patientsvisits with respect to psychic factor. 

The symbols represent judgment by the professor of child 

psychiatry. When more than one case were judged in the same 

combination by the doctors the numbers of cases are written 

in brackets after the symbol. 
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Man kan urskilja fyra fall, där 15 av de 17 kollegerna 

varit överens om bedömningen Ja och samtliga dessa har varit 

Ja-fall enligt professorn i barnpsykiatri. De övriga fall där 

professorn bedömt Ja har fått 2-8 Ja-röster och ett varierande 

antal Tveksam-röster och kommer i figurens mellanfält. De flesta 

av professorns Tveksam-fall har också fått mycket varierande be

dömningar av kollegerna. Beträffande professorns Nej-fall har 

6 av 10 bedömts Nej av samtliga kolleger, 3 av alla utom en 

kollega, och ett fall avviker kraftigt med 5 Ja, 7 Tveksam 

och 5 Nej-bedömningar. 

Olikheter i bedömningen mellan läkarna 

I föregående avsnitt visades hur varje enskilt fall bedöm

des av olika kolleger. Det var också av intresse att söka ut

röna, om vissa läkare uppfattade påtagligt flera fall med 

psykisk problematik än andra. Sådana fynd kunde hypotetiskt 

tänkas ha samband med läkarnas utbildning och erfarenhet 

framför allt inom pediatrik och barnpsykiatri. 

Samtliga kolleger tillfrågades om ålder, tid för legitima

tion, ev doktorsgrad samt antalet tjänstgöringsår inom pediatrik 

och barnpsykiatri vid tiden för journalbedömningarna. Samtliga 

var legitimerade läkare. De flesta kolleger hade minst 3 års 

tjänstgöringstid på barnmedicinsk avdelning, vilket är minimi

krav för barnmedicinsk specialistkompetens i Sverige. Några 

av dem hade dessutom minst 6 månaders barnpsykiatri, vilket är 

en rekommenderad randutbildning i den pediatriska speciali

teten. Ingen hade mer än 1 års barnpsykiatri. Fördelningen på 

ålder och tjänstgöringstid framgår av tabell 3*1« 
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Table 3.1. 

Clinical experience in pediatrics and child psychiatry of the 

seventeen pediatricians who participated in the evaluation of 

journal records. Number of cases judged by each physician as 

"psychic factor Yes", "Doubtful" or "No". 

Physician Years of experience Number of cases 
Pediatrics Child psychiatry judged: 

< 3  £ 3  > 6  < 0 . 5  > 0 . 5  Y e s  D o u b t f u l  N o  

Q X X 17 4 9 
F X X 2 4 24 

J X X 5 5 20 
M X X 11 3 16 

N X X 6 4 20 

L X X 7 7 16 

H X X 6 3 21 
D X X 7 10 13 
0 X X 14 4 12 
B X X 5 8 17 
K X X 4 11 15 
I X X 10 7 13 
E X X 3 5 22 
A X X 6 9 15 
C X X 5 12 13 
P X X 13 6 11 
G X X 5 5 20 

Resultaten visar stor spridning och några säkra slutsatser om 

den kliniska erfarenheten hade betydelse för bedömningen kan ej 

dras av denna undersökning. Läkare med barnpsykiatrisk erfaren

het fann ej flera fall med psykiskt betingad problematik än 

övriga kolleger. 
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Diskussi on 

En bedömning av journalanteckningar kan aldrig vara helt 

jämförbar med läkarens sätt att arbeta, ta fram fakta och dra 

slutsatser om han har patienten hos sig personligen. Varje lä

kare tar anamnes på sitt eget sätt och drar slutsatser av den. 

Dessutom utnyttjar han andra tillgängliga källor, framför allt 

tidigare journaluppgifter. Flera författare, särskilt inom 

psykiatri, har studerat läkarens arbetssätt fram till diagnos, 

vilken information han skaffar sig och lägger mest vikt vid 

samt hur han utnyttjar den (Kleinmutz, I968; Shepherd et al., 

1968; Hoffman et al., I968; Gauron & Dickinson, I966). Man 

har därvid funnit, att även väl utbildade läkare med jämförbar 

skolning arbetar på olika sätt, lägger vikt vid olika saker och 

drar olika slutsatser när de ställs inför samma fall. Diskre

panser i bedömning särskilt inom vissa områden av psykiatrisk 

diagnostik förklaras inte blott av nomenklatursvårigheter utan 

till stor del av läkarens arbetssätt och bakgrund. Omfattande 

studier med jämförelse av psykiatrisk diagnostik mellan olika 

läkare har gjorts av bl a Wing et al, (1967)» Beck et al, 

(1962), Sandifer et al, (1968), Kreitman et al. (1961), Kreit-

man (1961), Kendell et al. (1968). Sammanfattningar av tidigare 

undersökningar samt diskussion runt problemet om diagnosernas 

reliabilitet och validitet har gjorts av Horn & Stewart (1968) 

samt av Zubin (1967). Inom barapsykiatrin har Coddington & 

King (1972) och Harrisson et al. (l970) berört samma problem. 
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I vår undersökning var de 17 bedömande läkarnas genom

snittliga ålder och barnmedicinska tjänstgöringstid lägre än 

för de flesta av de barnmedicinare, som presterar merparten av 

öppen vård på sjukhus och specialistmottagningar i Sverige. 

Resultaten vid den utförda undersökningen talar för att de 

flesta kollegerna även på ett knapphändigt material kan ur

skilja fall med tydligt psykisk betingad problematik. Säker

heten i dessa bedömningar bör öka med tillgång på fakta. Det 

kan därför antagas, att de flesta läkare i sitt praktiska 

arbete med möjlighet att ta egen anamnes och göra egna under

sökningar skulle diskriminera fallen bättre än i denna under

sökning utförd med journalanteckningar. 

Bedömningen av psykiska moment i pediatrisk praxis vilar 

sannolikt på en grund fullt jämförbar med den diagnostiska säker

heten vid många somatiska tillstånd. Läkarens personlighet, in

tresse och erfarenhet har här liksom i all annan klinisk verk

samhet en avgörande betydelse. Då målsättningen med barnmot-

tagningsundersökningen var att beskriva, hur en grupp "vanliga" 

barnläkare fungerar i klinisk praxis, kan man ej påstå att den 

individuella variationen mellan läkarna som kom fram i journal

bedömningen skulle vara en osäkerhetsfaktor av stor betydelse 

vid indelningen av materialet i PF-grupper. 

Resultaten ger ej hållpunkter för att läkarnas formella 

utbildningstid inom barnmedicin eller barnpsykiatri skulle vara 

utslagsgivande i bedömningen. Å andra sidan kan läkarnas inrikt

ning och utbildning under den tid de arbetat inom specialiteten 

variera avsevärt liksom deras intresse för och erfarenhet av 

dessa fall, som "svävar mellan barnmedicin och barnpsykiatri". 
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Kapitel k 

BARNETS SJUKVÅRDSKONTAKTER 

I detta kapitel beskrivs kliniska förhållanden vid och 

omständigheter kring det mottagningsbesök, som medfört att 

patienten kommit med i undersökningen. Tidigare sjukvårdskon

takter med barnmedicinska-, barnpsykiatriska- och kirurgiska 

kliniken för akuta buksmärtor redovisas. 

Metodik vid materialinsamling. Materialets 

omfattning. Bearbetning av data 

Journaler för de aktuella barnen söktes på barnmedicinska-, 

barnpsykiatriska- och kirurgiska kliniken vid Umeå lasarett 

samt filialmottagningarna (barnmedicin och barnpsykiatri) i 

Lycksele• 

Journalarkivens bestånd 

1, Barnmedicinska kliniken. Intagnings- och mottagnings

journaler fanns arkiverade för hela perioden sedan barnets 

födelse, Alla journalanteckningar från såväl intagningar 

som mottagningsbesök eftersöktes. Bortfall av anteckningar 

från det aktuella besöket förekom ej. Hur stor del av äldre 

anteckningar, som på grund av felaktig arkivering ej åter

funnits är svårbedömt. Såväl intagnings- som mottagnings

journaler var speciellt under de senaste sex åren mycket ut

förligt förda och gav som regel en fyllig bild av anamnes, 

status, läkarens bedömning och åtgärd. 
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2. Barnpsykiatriska kliniken. Sedan augusti I965 har barn-

psykiatrisk rådgivning med heltidsanställd läkare, kurator 

och psykolog funnits. Journalerna, som var gemensamma för 

intagnings- och rådgivningsbyråfall, förvarades i ett 

relativt litet arkiv. 

Bortfall på grund av saknad eller felsorterad journal be

döms som negligerbart. Journalerna var utförligt förda och 

gav en god uppfattning om den anamnes och de besvär, som 

förelegat vid sjukvårdstillfället. 

3. Kirurgiska kliniken. Endast intagningsjournaler söktes. 

Journaler fanns arkiverade för hela tidsperioden sedan 

barnets födelse. Arkivet är mycket stort och bortfalls

frekvensen på grund av felsortering eller lån utan marke

ring är svårvärderad. 

Rune (1970) sökte I968-I969 i samma arkiv journaler på 

skolbarn, som enligt föräldrarna någon gång varit intagna 

på kirurgkliniken på grund av skalltrauma. Trots föräldrar

nas anamnes återfann man ej journal på 26 av 101 barn (26 °/o) , 

vilket Rune antog delvis bero på att ett stort antal jour

naler försvunnit, då kirurgklinikens arkiv överfördes till 

ett centralarkiv i mitten av 1960-talet. Av samtliga jour

naler framgår om patienten varit intagen för bukobservation 

eller skallskada. 

Omorganisation med risk för journalbortfall har ej drabbat 

de barnmedicinska- eller barnpsykiatriska arkiven. 

J ournalgransknins 

Författaren studerade samtliga journalhandlingar vid två 

skilda tillfällen och kodade därvid de data, som framgår av 
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appendix tabell 4.8. 

Ett kort referat av patientens sjukhistoria dikterades. 

Den första granskningen påbörjades, så snart första kvar

talets material uttagits, och gjordes sedan fortlöpande under 

12 månader. Den andra gjordes i svit under kortast möjliga tids

period. Intervallet mellan granskningarna av samma journal 

varierade från 1-14 månader, och vid båda tillfällena blandades 

individer från de olika PF-grupperna på ett slumpmässigt sätt. 

Den andra granskningen gjordes utan vetskap om utfallet i den 

första, och den andra kodningen fick gälla, om ej uppenbar fel

skrivning eller missuppfattning förelåg. 

Syftet med detta förfarande var att minska möjligheten till 

varierande kodning beroende på en förskjutning av granskarens 

bedömningar. Sådana förskjutningar kan uppstå till följd av 

omedvetna förändringar av bedömningskriterierna under en under

söknings gång. 

Journalernas uppläggning medgav ej att anteckningar rörande 

tidigare besök och intagningar kunde läsas "blint" utan känne

dom om det aktuella besöket. Genom sitt sjukvårdsarbete kände 

författaren dessutom till en stor del av patienterna och kunde 

tänkas påverkad av detta även i en "blindstudie". 

Två år efter det sista mottagningsbesöket efterforskades 

alla patienter, som remitterats eller föreslagits kontakt, i 

barapsykiatriska klinikens arkiv. Därvid genomgicks hur många 

som verkligen sökt och hur långt efter förslaget eller remissen 

som detta skett. 
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Bedömning av psykisk faktor och psykiskt betingade besvär 

Bedömning av tidigare sjukvårdskontakter som helhet« Psykisk 

faktor bedömdes föreligga, om det av redovisad anamnes, ut

redning, diskussion och åtgärder framgick, att undersökande 

läkare uppfattat psykiska moment som en sannolik förklaring 

till framförd problematik. 

Bedömningen skedde i alternativen Ja, Tveksam och Nej, vari

genom bättre möjlighet erhölls att renodla fall, där man en

tydigt uppfattat psykiska moment från de rent somatiska fallen. 

Förutom den beskrivna dubbelgranskningen sökte författaren 

objektivisera bedömningen så långt som möjligt genom att i 

förväg sätta upp kriterier och under granskningen nedteckna 

typfall och gränsfall med olika slag av besvär. Psykisk utveck

lingsstörning per se medförde ej att psykiska faktorer ansågs 

föreligga. 

Vid kontakt med barnpsykiatriska kliniken hade övervägande 

del av patienterna haft någon form av psykiskt betingade besvär. 

Några fall hade dock remitterats för intellektuell nivåbedömning 

eller bedömts i en vårdnadsfråga utan att psykiska besvär ifråga

sattes eller konstaterades. Dessa barn har ej tagits med vid 

redovisningen av de patienter som sökt barnpsykiatriska kliniken 

med psykisk problematik. 

Bedömning av enskilda besvär. Sannolikt eller misstänkt 

psykiskt betingade symtom vid ett aktuellt mottagningsbesök 

eller tidigare sjukvårdstillfällen på barnraedicinsk eller 
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barnpsykiatrisk klinik kodades enligt en för ändamålet upp

gjord lista. Bedömningen huruvida symtom var psykiskt betingade, 

utgick därvid från den undersökande läkarens uppfattning, så

som den framgick av journalanteckningarna. Därvid fästes ej 

avseende vid hur den undersökande läkaren bedömt psykisk faktor 

i det aktuella besöket som helhet, vilket förklarar det faktum, 

att psykiskt betingade symtom noterades vid aktuellt besök 

för några PN-fall. 

Registrering av diagnoser och symtom vid 

aktuellt besök och tidigare sjukvårdskontakter 

Diagnoserna noterades med utgångspunkt från den undersö

kande läkarens definitiva eller preliminära diagnoser vid mot

tagnings- eller intagningstillfället. I vissa fall, där diagnos 

ej fanns, noterades symtom eller anledning till undersökning 

t ex huvudvärk, buksmärtor, friskintygsundersökning. Diagnoserna 

kodades enligt International Classification of Diseases (1965) 

med 4-siffrig kod, vilket fyllde tillräckliga krav på precision. 

Några vanliga pediatriska diagnoser och symtom täcks ej till

fredsställande av ICD, varför en del tillägg gjordes. Se 

appendix tabell 4.9« 

Vid redovisningen har diagnoser och symtom sammanförts i 

grupper, som ej alltid överensstämmer med ICD : s indelning. Detta 

gäller framför allt vissa symtom, som i ICD förts till helt 

olika kapitel, beroende av om de har psykisk orsak eller inte 

(t ex huvudvärk, enures, talsvårigheter). Hos barn är denna 
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gränsdragning mycket svår att göra, varför samma symtom i 

denna redovisning förts till samma grupp oberoende av genes. 

Innehåll i de vanligaste diagnosgrupperna presenteras i 

appendix tabell 4.10. Indelning av diagnoser och symtom är 

särskilt svår i de grupper som kan ha psykisk bakgrund» 

Litteraturen ger ej anvisning om någon allmänt accepterad 

indelning, och författaren har valt en gruppindelning, som ej 

är grundad på genes utan utgår från sjukdomens och symtomens 

yttringar. 

Grupp A. Psykisk-nervös sjukdom, symtom. Klara psykiska och 

nervösa tillstånd eller symtom, som ej kan förklaras som 

normalvariant eller på rent somatisk väg (t ex depression, 

uttalad nervositet, alkoholmissbruk). 

Grupp B. Beteenderubbningar. Symtom, som även förekommer hos 

friska barn, men som här framträtt i så stor utsträckning eller 

varit omgivningen till sådant besvär att man tagit upp det med 

läkare (t ex sömnsvårigheter, matvägran, skrikighet hos späd

barn). Encopres har i denna redovisning förts till beteende

störningar medan enures på grund av sin kvantitativa betydelse 

fått bilda en egen grupp. Även tics och tremor har förts till 

beteendestörningar. Författaren har den uppfattningen, att alla 

dessa symtom huvudsakligen karaktäriseras av en avvikelse i 

barnets anpassning till omgivningen och en störning i de dag

liga funktionerna. De hör därför bättre samman med beteendet 

än med organfunktionerna. 
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Grupp C. Funktionella organ symtom. Symtom av typ ryggont, 

hjärtsmärtor, yrsel men även symtom som lokalisationsmässigt 

ligger nära encopres och enures såsom obstipation och miktions-

trängningar. Gränsdragningen mellan grupp B och C kan aldrig 

bli knivskarp, men har sökts mellan de områden, där barnets 

symtom gör sig gällande utåt (beteendestörningar) och de där 

besvären huvudsakligen angår den egna kroppen såsom smärtor 

och obehagliga förnimmelser (funktionella organsymtom). 

Vid samtliga diagnosregistreringar (aktuella, predispo-

nerande och tidigare diagnoser) kan samma patient ha en eller 

flera diagnoser och/eller symtom. Alla dessa har medtagits 

utan inbördes rangordning, men om två eller flera hört till 

samma diagnos- symtomgrupp, har de vid sammanräkning redo

visats som en. 

Diskussion 

Det insamlade materialet beskriver i det närmaste samtliga 

sjukvårdskontakter, som patienten haft med barnläkare eller 

barnpsykiatrisk expertis inom upptagningsområdet. 

Vid samtal med kolleger utanför barnmedicinska kliniken 

framkom att de flesta barn, som varit hos andra läkare och 

haft någorlunda kvalificerade barnmedicinska problem fått re

miss till kliniken. Barnen i Umeå med dess närmaste omgivning 

sökte i stor utsträckning den barnmedicinska mottagningen 

direkt (se sid. 40 ), varför beskrivningen av tidigare besök 

säger mer om dem än om de långväga patienterna. Å andra sidan 

intogs långresenärerna på sjukhuset på mera liberala indika
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tioner såväl vid akuta sjukdomar som vid utredningar. Då 

kontrollgruppen stratifierats med hänsyn till barnens bonings

ort, kunde dessa förhållanden ej påverka jämförelsen mellan 

PF-grupp erna• 

Barn, som bott utom upptagningsområdet, kunde ha sökt 

barnmedicinare och barnpsykiater på sin förra hemort. Då 

flyttningsfrekvensen i de olika PF-grupperna var överens

stämmande (tabell 5.3) bör avsaknad av sjukvårdsuppgifter 

från andra orter ej påverka jämförelserna av tidigare sjuk

vårdskontakter . 

I de barnmedicinska journalerna redovisas i stor utsträck

ning problem av psykiskt ursprung, och det kan förutsättas, 

att läkarna där de uppfattat psykiska faktorer som väsentliga 

även nedtecknat detta. Naturligtvis har det förekommit ännu 

flera problem, som läkaren inte funnit nog väsentliga att 

journalföra och ytterligare som på grund av tidsbrist, läkarens 

intresse, kontaktsvårigheter eller överskuggande diagnoser och 

symtom aldrig kommit fram. Man kan förutsätta, att de registre

rade psykiskt betingade besvären och tidigare kontakter med 

psykisk problematik utgör minimivärden. Däremot torde siffrorna 

återge hur läkaren uppfattat fallen i sitt dagliga praktiska 

handlande, vilket var ett av undersökningens syften. 

Vid värderingen av psykiska faktorer vid tidigare sjukvårds

kontakter har författaren i princip arbetat på samma sätt som 

kollegerna vid den journalbedömning som beskrivits på sid. 64 ff. 

I motsats till kollegerna hade författaren en fullständig 

journalanteckning, som även omfattade undersökande läkares 

slutsats, diagnos och åtgärd, vilket underlättade bedömningarna. 
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Trots åtgärder för att söka nå objektivitet vid granskningen 

(sid. 73fi) måste författarens egen uppfattning spela roll i 

synnerhet vid gränsfall, vilka alltid förekommer i ett kli

niskt material. En sådan subjektivitet kan påverka de absoluta 

frekvenserna av de besvär, som bedömts psykiskt betingade, lik

som antal tidigare sjukvårdskontakter med psykisk faktor Ja. 

Då journaler från olika PF-grupper bearbetats på samma sätt bör 

jämförelsen mellan grupperna ej påverkas. 

De registrerade diagnoserna avser ofta preliminärdiagnoser 

vid undersökningstillfället, som senare verifierades eller för

kastades. Observerade frekvenser kan därför ej tagas som mått 

på absolut förekomst av en viss sjukdom. Detta är ett problem 

i all diagnosstatistik särskilt inom öppen vård, då en utskriven 

diagnos räknas som en enhet, även om den är försedd med fråge

tecken eller sannolikhetsreservationer. Däremot ger registre

ringen en god uppfattning om arten av fall, och de sjukvårds-

insatser som krävs. 

Sammanfattningsvis har man aldrig en helt tillfredsställande 

situation, när journaldata, som ej är skrivna särskilt för ända

målet, skall användas i vetenskapligt syfte. I denna undersök

ning har situationen varit gynnsam beroende på journalernas 

utförlighet och tillgänglighet. De erhållna siffrorna vad gäller 

förekomst av psykisk problematik måste betraktas som minimi-

värden. Författarens intention var att studera hur fallen upp

fattas i vanlig klinisk praxis. Studier av utförliga journaler 

tillkomna under vardagliga arbetsförhållanden och skrivna utan 

speciell inriktning bör vara en framkomlig väg. 
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Fallbe skrivningar « I detta och. följande kapitel förekommer 

referat av fall, som förekommit i undersökningsmaterialet. Alla 

symtom och diagnoser som beskrivs har tagits upp vid nybesök 

på barnmedicinska kliniken i Umeå, om ej annat angivits. De 

bakgrundsdata som står i samband med den kliniska sjukhisto

rien har tagits ur journalen och kan förutsättas vara kända 

av den undersökande läkaren. Under rubrik "Annan källa" anges 

bakgrundsförhållanden som tagits upp från försäkringskasse

uppgifter, folkbokföring eller socialregister och som ofta 

ej varit kända för läkaren av journalen att döma. Dessa upp

gifter har regelbundet utskrivits om föräldrarna varit sjuk

skrivna för psykisk-nervös, "stress" eller långvarig somatisk 

sjukdom eller varit noterade i socialregister under de senaste 

åren. Splittrade hem och påtagligt unga mödrar har också no

terats . 

Aktuellt besök 

Diagnoser eller symtom. Psykiskt betingade besvär 

Result at 

Diagnoser eller symtom, som funnits i hög frekvens vid det 

aktuella besöket redovisas i tabell 4.1. 

Psykiska sjukdomar och symtom, beteenderubbningar och 

olika slag av funktionella symtom var i klar övervikt i PY-

och PD- jämfört med PN-gruppen. Övre luftvägsinfektioner, ton-

sillit, viros UNS var betydligt vanligare i PN-gruppen (32,0 °/o) 

men inte ovanliga i PY och PD (15.2 °fo re spektive 15»0 °/o) . Bland 

de minsta barnen var övre luftvägsinfektioner talrika i alla 

PF-grupperna; bland de äldre sågs de framför allt i PN-gruppen. 

Psykisk-nervös sjukdom eller symtom var vanligast i IO-I5 års 
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Table 4.1 

Diagnoses or symptoms at the visit studied. Percentage with the 

diagnosis/symptom in each PF group (for details of the diagnoses 

see Appendix table 4.10). 

PF-group Difference 

Diagnoses/symptoms PY PD PN PY-PN PD-PN 

N = 198 3OO 544 

A. Mental and nervous 
disorder and symptoms 27. 3 3.3 

B. Behaviour disorders 17. 2 15.3 1.8 -**-* -*** 

c. Functional symptoms 12. 1 15.0 4.2 -*-** 

F. Abdominal pains 24. 2 16.3 2.0 *-** 

G • Headache 6. 1 7.0 3.7 n. s. * 

H. Enure sis 12. 1 14.0 2.4 -*-*-* -*-*•* 

I. Gastroenteritis acuta 3. 5 6.0 5.5 n. s. n. s. 

K. Diseases of the cardio
vascular system. Examina
tion of the heart 1. 0 0.3 5.3 * *** 

L. Upper respiratory 
infections 15. 2 15.0 32.0 -**•* 

N. Asthma bronchiale. 
Bronchitis asthmatica 3. 0 5.3 10.7 -** * 

0. Rhinitis and conjunctivitis 
allergica 1.0 5.9 *** ** 

Q. Infections of the genito
urinary system 3. 5 3.7 7.7 n. s. * 

R. Dermatologie diseases 1. 5 4.0 6.4 * n. s. 

u. Diffuse reasons for 
attendance 6. 6 8.7 4.0 n. s. 
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ålder medan funktionella organsymtom och buksmärtor förekom 

i stor utsträckning redan vid 4-9 års ålder. Beteendestörningar 

(sömnsvårigheter, matningssvårigheter m m) var mycket vanliga i 

0-3 års ålder. 

Mellan pojkar och flickor förelåg ej signifikanta skillnader 

med undantag för urinvägsinfektioner, som fanns hos 15,4 °/o av 

flickorna mot 1.0 °/o av pojkarna i PN-gruppen (p < O.OOl). Här 

bör anmärkas att de redovisade diagnoserna är preliminära och 

sattes vid undersökningstillfället. De har sedan verifierats, 

förkastats eller kvarstått med frågetecken efter inkomna svar 

på laboratorieprover, röntgenundersökningar, konsulter m m. 

Psykiskt betingade symtom. De klara eller sannolikt psykiskt be

tingade symtom som förekom i hög frekvens, har sammanställts i 

tabell 4.2. De vanligaste redovisas även åldersfördelade i 

figur 4.1. De fataliga symtomen inom PN-grupperna redovisas ej 

inom åldersgrupperna. 

Beteendeproblem såsom sömnsvårigheter och uppfödningsbe

kymmer dominerade i åldersgruppen 0-3 år, enures vid 4-6 år 

medan buksmärtor förekom ymnigt vid 4-12 års ålder. Huvudvärk, 

cirkulations— och andningssymtom samt oro—ångest—nervositet 

var vanligast i pubertet eller pre-pubertet. De flesta besvär 

bestod i avvikelser i det dagliga beteendet eller symtom som 

centrerats till olika organ. Mera otvetydiga psykiska symtom 

och anpassningssvårigheter (t ex skolvägran, kamratsvårigheter, 

öl- och thinnermissbruk) togs mera sällan upp. 



83 

Table 4.2 

Symptoms suspected of being or probably psychogenic at -the 

visit studied. Percentages of the PF-groups. 

Complaint : PY PD PN 
N = 198 300 544 

Headache 9.6 7.0 1.5 

Symptoms from circulatory or 
respiratory tract 5.6 2.0 0.2 

Abdominal pain 27.3 16 iO 0.4 

Vomiting 4.0 2.7 

Encopresis 3.5 1.3 

Constipation 5.1 4.3 0.2 

Diurnal enuresis H
 

00 

6.7 0.4 

Nocturnal enuresis 8.6 11.3 2.2 

Limb and back, pain and other 
symptoms 5.1 3.0 0.2 

Food refusal, feeding difficulties 5.6 3.7 

Sleep disorder lO.l 5.3 0.6 

Anger, temper tantrums, hyperactive 8.6 2^3 

Anxiety, nervousness H
 

O
 

H
 

Difficulties with fellows 7.1 0.7 

Refusal to attend school - imminent 
or intermittent 4.0 0.7 

Difficulties at school, marks get 
worse, bad concentration 4.5 0.4 
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Current contact. Distribution of some common psychogenic 

complaints (suspected and probable) in different age 

groups. 
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Diskussion 

Indelningen i de jämförda PF-grupperna grundades på läkarens 

bedömning av psykiska faktorer, och denna bedömning hade ett 

starkt samband med de symtom som läkaren ansag väsentliga och 

de diagnoser han ställde. Som en följd därav var det helt natur

ligt att psykiska diagnoser och symtom, beteenderubbningar och 

funktionella organsymtom förekom betydligt oftare i PY- och PD-

än i PN-gruppen. 

Frekvensen av övre luftvägsinfektioner och viroser UNS var 

relativt hög även i PY- och PD-gruppen i synnerhet hos de minsta 

barnen. Detta kan vara en följd av att familjer, som av olika 

skäl är "stressade" blir mera oroade än andra vid banala infek

tioner hos barnet, eller att den somatiska åkomman är en före

vändning eller "entrébiljett", när man vill komma till tals med 

en läkare. Många söker för kroppssymtom t ex huvudvärk, buk

smärtor, ben-, led- och ryggbesvär utan att man finner någon 

säker diagnos. Bakom detta ligger ofta en oro för allvarlig 

kroppssjukdom t ex appendicit vid buksmärtor, "blåsförslappning" 

vid enures, hjärntumör vid huvudvärk. Däremot är det få som tar 

upp besvär som ej är organcentrerade utan har mer med den yttre 

anpassningen att göra. Detta kan bero på att den somatiskt in

riktade läkaren lägger mest vikt vid symtom, som har samband 

med organfunktioner, och att föräldrarna hos honom är mest moti

verade att ta upp besvär som kan ha samband med kroppssjukdom. 

Läkaren kan också ha varit mindre lyhörd för icke-somatiska besvär, 

då han funnit dem mindre väsentliga eller känt sig osäker på 

detta område. Om föräldrarna upplever ett hjälpbehov för sådana 

besvär hos barnet, är det möjligt att de i första hand vänder 
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sig till t ex skolkuratorer och skolpsykologer och i viss ut

sträckning söker direkt på eller får remiss till barnpsykiatrisk 

klinik. 

Diagnosfrekvenser kan ej med någon säkerhet jämföras med and

ra undersökningar, då PF-grupperna uttagits på särskilt sätt och 

då de flesta tidigare studier gällt selekterade material, där 

man t ex enbart undersökt jourfall eller där patientmaterialet 

gallrats av sociala och ekonomiska skäl. Den stora dominansen 

av infektioner framför allt hos mindre barn är dock lätt att 

fastställa i såväl denna som andra undersökningar (Bergfors, 

; Bergman & Haggerty, 1962; Björklund & Stålklint, I968; 

Gampel, I965; Norstedt, 1971» Wingert et al., I968; Vobecky 

et al., 1972). Undersökningar, som beskriver förekomsten av 

psykisk problematik på barnmedicinska mottagningar, har redo

visats i litteraturöversikten sic. 

Åldersfördelningen av vissa psykiskt betingade symtom kan 

jämföras med Norstedt (1971), som redovisat frekvenser av sådana 

symtom bland nybesök hos en praktiserande barnmedicinare i en 

Stockholmsförort. I hans material sökte man oftast för buksmärtor 

i 6-8 års ålder, rectumobstipation och encopres vid 2-3 år och 

6-7 år samt sömnsvårigheter när barnen var 1-2 år. I samtliga 

fall förelåg stor spridning kring frekvensmaximum. Norstedts 

åldersfördelningar överensstämmer väl med fynden i här presen

terade undersökning. 

I någon mån kan man göra jämförelser med åldersfördelningen 

av olika symtom i populationer från skolor eller geografiska om

råden. Bille (1962) fann i Uppsala att andelen skolbarn med ofta 
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förekommande huvudvärk av "icke-migrän typ" stegrades med åldern, 

och frekvenserna vid 7» H och 15 år var t ex 2.5> 8.5 och 

I5.7 °/o re spektive. Skolbarn med m i gr än-huvudvärk utgjorde en 

mindre andel som också stegrades med åldern. Öster (1972) 

intervjuade danska skolbarn vid ordinarie hälsokontroll och 

fann att återkommande buksmärtor var vanligast i 8-10 års ålder, 

medan huvudvärk förekom mest frekvent från 11 års ålder och 

uppåt. Sömnsvårigheter och nattenures är så vanliga bland friska 

svenska barn under 5 år samt barn i 4-7 års ålder (Klackenberg, 

I97I» Hallgren, 1957)» att de som regel màstç betraktas som 

"normalbeteende" eller en "noraalvariant", Det anmärkningsvärda 

i det här presenterade materialet är, att symtomen varit så 

besvärande eller oroande för omgivningen, att man söker läkar

hjälp. 

Hur många mottagningsdiagnoser eller symtom som verifieras 

eller får sin förklaring efter vidare utredning eller expektans 

är svårt att uppskatta. Sannolikt har kroppsläkare en benägenhet 

att s-öka nå fram till någon form av organisk förklaring med 

större eller mindre sannolikhet. När någon säker diagnos ej kan 

ställas eller orsaken inte kan klarläggas, ger man ibland besked 

att "det kan vara något nervöst" och detta torde många gånger 

ligga nära sanningen. 

Pojke 5 år, PY 126 

Tidigare : 3 år gammal, sökt som jourfall, då han sedan sex 
dagar haltat på vänster ben. Någon gång klagat över smärta 
i foten. Hoppar och springer bra. Man fann intet objektivt 
Sattes på kontroll efter en vecka. Kom ej. 
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Aktuellt besök: Ofta attacker av ont i magen i navel
regionen efter måltid. Haltar av och till och klagar över 
ont i vänster ben. Modern uppfattar pojken som ängslig 
och litet mammabunden. Moder uppfattas som spänd, gråter 
under samtalet. 

Status : U.a. Röntgen höftleder u.a. 

Besvären uppfattades som nervöst betingade + ev obstipa
tion. Råd och lösande kost samt långt lugnande samtal. 
Fick ej återbesök. 

Ibland söker man upprepade gånger för besvär som läkaren tolkar 

som somatiska. I nedanstående fall bjöd sig bakgrunden först 

sedan patienten inlagts och utredning påbörjats efter tredje 

jourtillfället inom tre veckor. 

Flicka k år, PD 112 

Tidigare : Enligt anamnesuppgift haft två icke odlings-
verifierade urinvägsinfektioner som suifabehandlats på 
annan ort. 

Tre veckor före aktuellt besök sökt akut för buksmärtor 
sedan ett dygn. Uppfattades som förstoppad. Fick laxantia 
rektalt och per os. Urinodling u.a. Råd att återkomma vid 
nya besvär. 

Aktuellt besök: Oanmält jourfall på kvällstid. Varit hos 
släkting i två veckor efter senaste besöket men inkomst
dagen kommit åter till modern. Hos henne börjat klaga på 
magont, kissat ofta, klagat över sveda vid miktion. När 
patienten kommer till mottagningen har smärtorna släppt. 
Hon är pigg och opåverkad. Urinodling var negativ, men 
med tanke på anamnesen planerades intagning för urinvägs
utredning. Ur moderns anamnes hade intet framkommit som 
tydde på en pressad social situation. 

Senare : Då patienten åter fick buksmärtor och smärtor vid 
defekation, inlades hon akut för utredning två dagar efter 
det aktuella besöket. Urografi, miktionsurethrocystografi 
och laboratorieprover u.a. I samband med utredningen fram
kom att fadern och modern sedan ett halvt år tillbaka var 
skilda. Modern förnekade skilsmässosituation, men fadern 
hade begärt skilsmässa. På grund av moderns kvällsarbete 
ansågs flickan ha det otryggt hos henne. Man fick återbe
sök för enskilt samtal med båda föräldrarna. 
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Annan källa: Modern sjukskriven under första graviditeten, 
under nio månader på grund av rygginsufficiens. Under den 
graviditet som ledde till patientens födelse sjukskriven 
i 79 dagar under diagnos: psychoneuros + gastrit. Då 
patienten var ett år var modern sjukskriven i 35 dagar och 
senare i kk dagar under diagnosen: gastrit resp buksmärtor. 
Tre månader före barnets aktuella besnk var modern sjuk
skriven i 29 dagar under diagnos: gastrit. Modern fick det 
första barnet vid 17 års ålder med en annan barnafader. 
Gifte sig under den graviditet som gav nuvarande barn. 

De fall där man primärt misstänkt psykisk bakgrund, men där 

somatisk orsak till besvären sannolikt förelegat är få. I detta 

exempel kan detta förhållande föreligga. 

Pojke 10 år, PY 065 

Tidigare : 9 år gammal sökt för "ont i magen" sedan ett år 
tillbaka. Tolkades som navelkolik. Expektans. Ej återbesök. 
Somatiskt status, rutinlaborationer, urinsediment och 
urinodling u.a. 

Aktuellt besök: Trött i skolan, ont i höftled, ont i hjärt-
trakten, ont i magen. Mamman uppfattades som hyperobser
vant ; även sökt distriktsläkaren för samma besvär, men 
tydligen ej fått remiss. Uppfattades som oklara symtom 
med visst psykogent inslag. Terapi, lugnande besked och 
antacida. Ej åter. 

Senare : Tre månader senare ny remiss och intogs då han 
åtta dagar tidigare haft häftiga buksmärtor, miktions-
svårigheter och makroskopisk hematuri. Röntgenologisk ut
redning visade dichotoma njurbäcken på bägge sidor och på 
vänster sida dubbla uretärer ned till urinblåsan. Urografi 
visade hypoplasi av vänstra njurens nedersta del och för
ändringar kunde ha uppkommit efter pyelonefrit. Urinodling 
gav ej hållpunkter för aktuell urinvägsinfektion. Till 
bilden hör att en 13 år gammal syster (PN 178) sökt barn
medicinska kliniken ett flertal gånger för oförklarad 
huvudvärk och "ryckningar i hjärttrakten" utan att somatisk 
utredning givit någon förklaring. 

Remissväg till barnmedicinska mottagningen. Tids

beställning kontra jourfall 

Resultat 

I tabell 4.3 redovisas hur barnen remitterades till det 
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aktuella mottagningsbesöket. Patienter utan remiss återfanns 

i samma utsträckning i de olika PF-grupperna och var betydligt 

vanligare i låg ålder. I PN-gruppen sökte 80„9 °/°> 74.1 °/° 

respektive 51m8 °/o ut an remiss i åldrarna 0-3 > 4-9 och 10-15 år. 

Table 4.3 

Origin of the current referral to the pediatric out-patient 

clinic. Percentage of each PF group. 

PF-group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 

N = 198 300 544 

A. Doctor outside the 
hospital (EX C I. B) 11.6 13»7 15*3 

B. School, nursery 
school, day nursery, 
child guidance clinic 17»7 13«7 9*0 

C. Doctor inside the 
hospital 3.5 4.7 5.9 

D. No referral 66.2 68. 0  69.3 

E .  Uncertain 1 . 0  -  0.6 

100.0 100.1 100.1 

Av pojkarna i PY-gruppen hade 21.9 °/° hänvisats från skola, för

skola, daghem eller barnavårdscentral mot 8.6 °/o i P N-gruppen. 

Skillnaden är starkt signifikant (p<0.00l), bland flickorna 

var motsvarande siffror PY : 11.9 °/°i PN: 9-4 °/o (ski llnad PY-PN 

n.s.). PY-barnen hade kommit på tidsbeställda besök i 67.2 °/o, 

PD i 54.7 °/o o ch PN i 45.8 °/o (di fferens PY-PN p< 0.001, PÙ-PN 

p < 0.05). 
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Andelen tidsbeställda besök stegrades med åldern hos PN-barnen 

medan PY-gruppen passerat kulmen vid 4-9 ar (figur 4.2). 

Vo of patients 
80 „ 

60 . 

40 .  

20 . 

N= 46 110 162 78 124 216 74 66 166 
0 - 3  4 - 9  1 0 - 1 5  

Age in completed years 

Fig. 4.2 

Cases seen by appointment at current contact. Percentage 

of PF groups broken down by age. 

Tidsbeställda besök utan remiss förekom hos 38.3 °/o i PY-, 

29.7 °/o i PD- och 21.1 °/o i PN-gruppen (differens PY-PN p< 0.001, 

PD-PN p < O.Ol) medan andelen tidsbeställda besök med remiss 

var likartad i de tre PF-grupperna. Skillnaderna mellan PY- och 

PN-gruppertia var mest markerad i åldersgruppen 4-9 år medan en 
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utjämning hade skett i 10-15 års ålder. I 4-9 års ålder var 

andelen tidsbeställda - icke remitterade besök i PY 51*9 °/o, 

PD 41.1 °/o o ch PN 27.1 °/o (di fferens PY-PN p< 0.001, PD-PN 

p < 0.05). 

Diskussion 

Antalet remissfall och antalet tidsbeställda besök beror 

bland annat av de sjukvårdsresurser, som finns utanför sjukhuset. 

Med brist på öppenvårdsläkare minskar remissfallen och patien

terna tvingas söka direkt. Särskilt märkbart blir detta i akuta 

situationer, varför även de icke tidsbeställda besöken (jour

fallen) ökar. 

Den uttalade läkarbrist, som rådde i området och inte minst 

i Umeå stad, förklarar sannolikt till stor del, varför andelen 

icke-remitterade och icke tidsbeställda fall var så stor. De 

icke-remitterade jourfallen var särskilt vanliga bland de 

yngsta barnen och PN-barnen och man fann också att många av 

de övre luftvägsinfektionerna föll bland dessa. Barnmedicinska 

mottagningens läkare och sjuksköterskor var väl medvetna om 

svårigheten för patienterna att komma till läkarundersökning 

på annat håll, varför man liberalt lät barnen komma, då för

äldrarna via telefon begärde undersökning och en sådan ansågs 

indicerad. Om en patient infann sig direkt på mottagningen fick 

han ej avvisas utan läkarundersökning. 

Vid ett tidsbeställt besök har läkaren vanligtvis bättre 

tid för samtal, och då föräldrarna ej behöver känna samma oro 

som när barnet är akut sjukt, blir kontakten i många fall mer 
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avspänd än vid jourtillfällen. Dessutom har föräldrarna hunnit; 

förbereda besöket och kanske hemma diskuterat, vad man vill ta 

upp med läkaren. Dessa faktorer kan till en del förklara var

för läkarna funnit de flesta PY-fall bland patienter som kommit 

på tidsbeställda besök. Man får också förutsätta att en stor 

del av jourfallen har en rent somatisk problematik, varför de 

kommit till PN-gruppen. Tidsbeställda besök var särskilt van

liga bland PY-barnen i åldrarna 4-9 år, där också skillnaden 

mot PN var störst. Det är uppenbart att man i denna ålders

grupp ofta söker planerat med sin problematik, medan en större 

andel såväl bland 0-3-5 som 10-15-åringar kommer som jourfall 

med psykiskt betingade symtom. Detta kan bero på att man oroar 

sig mer för de minsta barnens symtom, och att barnen i pre-

pubertet och pubertet oftare reagerar med "dramatiska" symtom 

än förskole* och yngre skolbarn. PY-pojkar hade remitterats 

från förebyggande barnavård (barnavårdscentral, daghem, för

skola, skola) i mycket större utsträckning än PY-flickor och 

PN-gruppen över huvud taget. Detta sammanhänger sannolikt med 

att pojkarnas symtom är mer utåtriktade eller störande för om

givningen, och att lärare, daghemspersonal m fl uppmärksammar 

dem och kanske har svårare att komma till rätta med pojkarna 

än flickorna. Detta överensstämmer väl med tidigare undersök

ningar som visat, att pojkar är vanligare än flickor på barn

psykiatriska mottagningar före puberteten (Baldwin, I968; 

Mattsson et al., 19^7* Sabot et al., I969). Detta skulle delvis 

betingas av att pojkarnas symtom är mera utagerande och störande 
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i skolan, varför de uppmärksammas på ett annat sätt av lärare 

och omgivning. Detta har visats av Davie et al. (1972), Rutter 

& Graham (1966), ¥erry & Quay (l97l) samt i en omfattande 

litteraturstudie av Beilin (l959). Se även litteraturöversikt 

sid. 25* 

Uppföljning av fallen efter aktuellt besök 

Resultat 

De flesta nybesök uppföljdes på något sätt från barnmedi

cinska kliniken eller övertogs efter remiss av annan klinik. 

Table 4.4 

Follow-up of current contact with pediatric out-patient clinic. 

Percentage of each PF group. 

PF--group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 
N= 198 300 544 

Another visit planned 26. 8 24.0 35.7 * *** 

Emergency admission 9. 1 14.0 00
 

00
 

n. s. * 

Admission planned 3. 0 3.7 2.9 n. s. n. s. 

Other form of follow-up 
by clinic 10. 1 10.7 4.6 ** ** 

Referral to another clinic 
which takes over the case 

> 

11. 1 3.0 4.2 *** n. s. 

No follow-up 3 9-? 44.7 43.7 n. s. n. s . 

100. 0 100.1 99.9 
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Den höga remissfrekvensen till annan klinik i PY-gruppen ut

gjordes till största delen av remisserna till barnpsykiatrisk 

rådgivning och detta förklarar den starkt signifikanta skill

naden mellan PY- och PN-grupperna, "Annan form av uppföljning 

från barnmedicinska kliniken" innebar, att fortsatt handlande 

bestämdes efter besöket, sedan man erhållit laboratorie-, 

röntgen- och konsultsvar. Förfarandet var vanligast bland 

PY-gruppens pojkar - l4.0 °/o m ot PN-gruppens 3.1 °/o (p< O.OOl), 

medan motsvaran de skillnader ej förelåg för flickorna. Hjälp 

vid barnpsykiatrisk klinik aktualiserades i form av remiss, 

muntligt förslag att söka eller vidmakthålla pågående kontakt 

hos 29.7 °/o av PY- och 5*0 °/° av PD-patienterna. Uppdelat i 

åldersgrupper gällde det 6.5 °/o, 33.3 °/o o ch 40.5 °/o a v PY-

gruppen i åldrarna 0-3, 4-9 respektive IO-I5 år. Remiss-

och kontaktformer finns indelade i tabell 4.5. 

Till de patienter som föreslagits remiss eller kontakt med 

barnpsykiatrisk klinik räknades även nio fall, där föräldrarna 

avböjde förslaget redan vid besöket på barnmo t tagningen. Fyra 

av dessa fall hade tidigare besökt barnpsykiatriska kliniken. 

Den reella orsaken till denna remissvägran kan vara svår att 

få fram, men berodde sannolikt i några fall på psykisk in

sufficiens hos någon av föräldrarna eller en besvärlig social 

situation. 
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Table 4.5 

Contact with the child guidance clinic proposed, or a referral 

made, at the current contact, and subsequent attendance at 

the clinic. Percentages of the PF-groups. 

PF-group 

Children who 
did not attend 
the child-
guidance clinic 
within 2 years 

PY PD PY+PD PY+PD 

N = 198 300 498 498 

Referral 

a) acute 2.5 - 1.0 0.2 

b) non-acute 12.1 0.7 5.2 1.2 

Contact/referral proposed 

a) at planned admission 
to the pediatric ward 3.0 1.3 2.0 0.8 

b) if troubles persisted 3.5 l.o 2.0 -

c) but parents declined 3.5 0.7 1.8 -

Contact established in 
another or not specified 
form 5-1 1.3 2.8 0.6 

SUM 29.7 5.0 14.8 -

Tidigare ; 6 år gammal sökt som jourfall på grund av knip
smärtor i epigastriet sedan två veckor tillbaka. Lösa av
föringar, dålig aptit, illamående. 
Kirurg frikände buken. Tolkades som obstipation med sterko-
raldiarreér. Fick laxantia. Expektans, 
Då han ej blev bra snart lades han in för utredning. Under 
åtta dagars vårdtid inga buksmärtor men obstipationstendens. 
Utredning med bl a histaminprovfrukost var u.a. 
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Vid kontroll sex veckor senare samma besvär. Ibland av
föring i byxorna. Man ökade laxantiadosen, gav råd att 
återkomma om ej bättre. Kom ej. 

Socialt framkom att fadern skulle omskolas på grund av 
"dålig rygg" och att modern opererats för magsår när 
patienten var 5 år gammal. 

10 år gammal på remiss från skolläkare till barnpsykiatrisk 
rådgivningsbyrå på grund av disciplinsvårigheter, häleri 
och rökning. Lösdrivande och enligt skolans uppgift bris
tande tillsyn i hemmet. Känslig, läs- och skrivsvårigheter. 
Familjen ej särskilt motiverad för fortsatt kontakt och 
antog ej erbjudandet om uppföljning. 

Aktuellt besök: Barrano 11agningen. Kom som jourfall på 
grund av etylalkoholintoxikation. Föräldrar och pojke ej 
motiverade för inläggning eller kontakt med barnpsykiater. 

Senare : Två månader senare åter barnpsykiatrisk rådgiv
ning på remiss från barnavårdsnämnd på grund av ett fler
tal fylleriförseelser, öldrickande, asocialitet, omotiva
tion i skolan m m. Även denna gång omotiverad för fort
satt kontakt. 

Andra källor: Sjukskrivning. Fadern: Under patientens livs
tid sjukskriven i 10 perioder på 3-12 veckor under diagnos: 
gastrit. Dessutom två fristående perioder om 1 resp 1.5 
månader under diagnos: ulcus duodeni. När pojken var 7 år 
gammal sjukskriven 1 månad under diagnos: depression; när 
han var 12 år 4 månader under diagnos: astenisk depression. 
Dessutom åtskilliga kortare och längre sjukskrivnings-
perioder framför allt med rygg- och ledsymtom, senast två 
månader före aktuellt besök. 
Modern: Upprepade sjukskrivningar för infektioner, frak
t u r  e r  m m .  

Socialregister: Familjen har fått upprepat ekonomiskt stöd 
och även periodvis stått under nämndens övervakning. Fadern 
aktuell hos nykterhetsnämnden och även modern lär dricka 
en del. 

Patienten aktuell hos barnavårdsnämnden de sista åren på 
grund av snatterier, stölder, lösdriveri. En syster blev 
aktuell vid 10-11 års ålder på grund av drivande på kvällar 
och nätter. Intogs vid ett tillfälle medvetslös på sjuk
huset efter att ha druckit alkohol med pojkar på en tält
plats, Socialarbetare och lärare anser bristande tillsyn 
råda i hemmet. 

Barnpsykiatriska kliniken hade ej väntetider över två veckor 

och patienter som remitterats blev uppringda inom cirka en vecka. 

Föräldrarna fick i stor utsträckning själva bestämma tid som 
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passade, ôçh all^. som verkligen haft viljan, borde med god 

marginal ha kommit till barnpsykiatrisk rådgivning inom tre 

månader. De som enligt tabell 4.5 ej anlänt inom två år har 

med största sannolikhet ej önskat komma till barnpsykiater 

eller ej känt behov av detta. Sju av 31 (22.6 °/o) patienter 

som fått remiss har ej kommit fram. Anteckningar i barnpsykiat

riska arkivet visar att fem av patienterna kallats men avböjt, 

och av dessa angav mödrarna i tre fall att barnet förbättrats, 

varför man ej önskade komma. Vad som hänt med de två åter

stående remisserna framgår ej. 

Som exempel följer två patienter, där indikationen för den 

utfärdade remissen till barnpsykiater framstår som stark. Genom 

att remissen ej utnyttjades har ingen av dessa patienter följts 

upp från något håll. 

Flicka 12 år, PY 155 

Tidigare : 10-13 månader gammal intagen akut vid tre till
fällen på grund av övre luftvägsinfektioner och feberkramper. 
EEG var ej säkert patologiskt, patienten har aldrig senare 
haft kramper eller CNS-symtom. Utveckling normal. 

Vid kontrollbesök för dessa feberkramper vid 2-3 års ålder 
klagade modern upprepade gånger över patientens häftiga 
humör och "lynnighet". 

8 år gammal sökt för andningssvårigheter, upplevde lock i 
halsen, andades stötvis, röd i ansiktet. Detta hade in
träffat vid flera tillfällen. Ibland tachycardi och huvud
värk. Somatiskt status, laboratorieprover och EKG u.a. 

10 år gammal sökt för sekundär dagenures, som debuterade 
första skolåret (7 års ålder). Anamnestiskt ev haft urin
infektion, som suifabehandlades av hemortsläkaren. Den 
kvarstående enure sen tolkades som sannolikt miljöbetingad. 

10 år gammal sökt akut på grund av två dygns smärtor i 
epigastriet. Sändes från barnmottagningen till kirurgkliniken, 
där hon inlades för bukobservation. Besvären avklingade och 
appendectomi utfördes ej. Ingen genes till besvären fast
ställd . 
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Aktuellt besök: Episodisk dagenures sedan skolbörjan vid 
7 års ålder. Sedan 8 års ålder attacker med andningssvårig
heter, ingen påvisad asthma bronchiale. Ibland tendens till 
encopres, Sedan flera år av och till magont. För närvarande 
ont till höger i buken som provoceras av ansträngning och 
framåtböjning. Senaste veckan trött, hängig, orkar ej 
börja skolan för terminen. Ibland upprörd, slår då sönder 
saker i omgivningen. 
Socialt framkom att föräldrarna bor på olika håll och 
överväger skilsmässa. Fadern har depressioner och beter 
sig då avvikande. Man har sökt få fadern till psykiatrisk 
hjälp, men han vägrar. Flickan fäst vid fadern och besöker 
honom dagligen. 

Urinprover och odling togs för att utesluta infektion. 
Protein i urin tolkades som ortostaiisk; natturin var u.a. 
Besvären tolkades som psykogena, remiss skrevs i samråd 
med modern till barnpsykiatrisk rådgivning. Då man 
kallade därifrån fem dagar senare och vid ytterligare till
fälle, avböjde modern utan angivet skäl. Kom ej heller på 
planerat återbesök på barnmottagningen. 

Andra källor: Föräldrarna tog ut hemskillnad månaden efter 
aktuellt besök. 

Moderns sjukskrivning: När patienten var ett år sjukskriven 
drygt två månader för avmagring och aptitlöshet (symtom på 
anorexia nervosa). Två månader efter aktuellt besök sjuk
skriven tre veckor under diagnos: neuros. 

Flicka 15 år, PD 249 

Tidigare: Som nyfödd intagen på barnavd. på grund av 
postnatal asfyxi. Man misstänkte intracraniell blödning. 
Piggnade till och utskrevs vid 13 dagars ålder i gott 
skick. Ingen pediatrisk uppföljning. 

Aktuellt besök: Inremitterad från skolan på uppmaning av 
skolsköterska och lärare. Sedan tre-fyra månader sporadisk 
huvudvärk i höger hemisfär. Patienten har svart att ge 
detaljerad anamnes, Ï skolan isolerad, har ej kamrater. 
Har även börjat skolka och är då ute och driver. Flickan 
är svårkontaktad och blyg; dålig allmän hygien. Uppfattas 
som intellektuellt torftig liksom medföljande hushållerska. 

Neurologstatus, blodtryck, skallröntgen, elektroencephalo-
gram gav ingen förklaring till huvudvärken. Kuratorsutred
ning visar dålig anpassning i skolan samt att föräldrarna 
sedan länge är skilda och flickan bor hos fadern och hus
hållerskan. Skolsköterskan anser att flickan saknar modern 
och syskon, som bor på annan ort. 
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Vid återbesök på barnmottagningen oförändrade förhållanden. 
Remiss skrevs till barnpsykiatrisk rådgivning, men då 
patienten kallades därifrån uppgavs att hon ej ville komma. 
Ej senare varit på barnmedicinska- eller barnpsykiatriska 
kliniken. 

Andra källor: Modern 19 år vid patientens födelse. För
äldrarna gifte sig under graviditeten. Föräldrarna tog ut 
skilsmässa åtta månader efter aktuellt besök. 

Socialregister: Fadern aktuell samma år som aktuellt besök 
på grund av missbruk av alkohol. 

Elva barn hade aktuell kontakt med barnpsykiatriska kliniken. 

Två av dessa hade fått tid, men ännu ej gjort sitt första besök. 

Dessa 11 barn jämte en patient, som efter telefonkonsultation 

med barnpsykiater föreslogs återknyta kontakten med honom, ut

gör den övervägande delen av kategorin "annan form av kontakt" 

i tabell 4.5« Två av dessa barn kom till barnmottagningen på 

uppmaning av behandlande barnpsykiater för undersökning eller 

kontroll av misstänkt somatisk sjukdom. De övriga sökte för 

besvär som i många fall måste tolkas som en del i den problematik, 

som var aktuell på barnpsykiatriska kliniken. En patient som 

flera gånger kommit som jourfall ges som exempel. Fallet illustre

rar också vilken stor sjukvårdsinsats som har gjorts i den 

somatiska utredningen. 

Flicka 15 år, PD 313 

Tidigare : 14 år gammal sökt som jourfall. Sedan ett halvt 
års tid värk och domningar i växelvis armar och ben, mest 
på höger sida. Sedan cirka en vecka molande klumpkänsla 
och smärtor i epigastriet av växlande intensitet. Flickan 
uppfattades som bekymrad och stressad och det föreföll, 
"som om hon reagerat med muskelhypertonus", vilket ansågs 
förklara hennes besvär och en parestesi i höger överarm, 
som dock ej motsvarade nervernas utbredningsområde. 

Utredning: Röntgen Ventrikel duodenum u.a. Remiss sjuk
gymnast för ryggbesvären; distriktsläkaren hade tidigare 
ordnat röntgen bröst- och ländrygg som visade uträtad 
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ländlordos. För övrigt O. Vid återbesök väsentligen 
samma besvär, och då neurologisk åkomma ej kunde ute
slutas beslutades intagning. 
Utredning med bl a EEG, ögonkonsult, elfores, lumbal-
punktion med liquorelfores gav inga hållpunkter för 
neurologisk sjukdom. Remitterades till barnpsykiatrisk 
rådgivning; när hon kom dit hade besvären försvunnit och 
behandlingsbehov ansågs inte föreligga. Besvären tolkades 
som neurotisk reaktion och patienten fick återbesök på 
barnmedicinska mottagningen. 
Några veckor därefter ringde skolsköterskan och meddelade 
att patienten fortfarande hade domningar, ibland huvudvärk 
och hugg i hjärttrakten samt ansåg sig ha besvär efter 
lumbalpunktionen. Återbesök med samma besvär. Remitterades 
till ortoped, som fann slapp hållning, men intet annat med 
ryggen. 
Åtgärd: ny remiss till sjukgymnast. Sex månader före ak
tuellt besök ny telefonkontakt från skolan på grund av 
samma besvär samt svimningar i gymnastiken. Remiss till 
barnpsykiatrisk klinik, där hon gick på upprepade besök 
under tre månaders tid. Uppfattades som deprimerad, ej 
kommit över faderns död fyra år tidigare. Trassel med 
alkoholmissbrukande pojkvän. Samma månad åter besök på 
barnmottagningen med samma besvär som förut - mycket 
ryggont samt illamående av äpplen, ägg mm. En månad före 
aktuellt besök kommit på grund av värk och stelhet i alla 
leder, trötthet, kunde ej gå i skolan. Trassel med pojk
vännen som gjort suicidaldemonstration när patienten 
tänkte bryta med honom. 

Aktuellt besök: Inkom akut, vaknat med molande värk i epi-
gastriet. I skolan kräkts maginnehåll med litet blod; 
inlade s och var pigg på avdelningen. Ibland magont som 
blev bättre med flytande antacida. Prover gav inga håll
punkter för magtarmblödning. Förnyad röntgenundersökning: 
Ventrikel + duodenum och ländryggrad visade intet patolo
giskt. Cholecystografi u.a. 

Senare : Månaden därefter återkom hon som jourfall nattetid 
på remiss från distriktsläkaren på grund av pares i båda 
benen. Efter fest med alkoholförtäring, domningar och 
"förlamningar" i benen samt andningsbesvär" médt smärtor i 
bröstkorgen. I status fann man intet patologiskt. 
Kunde gå på benen efter undersökningen. Man hjälpte flickan 
till ny kontakt med barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå, där 
hon senare haft kontakt under lång tid. 

Annan källa: Fadern hastigt död fyra år tidigare i hjärt
sjukdom(även känt i journalen), 
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Genpm att kombinera de variabler, som beskrivs i tabell 

4.4 och 4.5 kan man få fram de besök, där man varken planerat 

-uppföljning från barnmedicin, remitterat eller föreslagit 

kontakt med barnpsykiatri eller annan sakkunskap. Dessa ut

gjorde av PY 32.8 °/o, PD 43.7 % och PN 43.7 °/o (differens PY-PN 

p < O.Ol). Några stora skillnader mellan åldersgrupper.eller 

kön förelåg ej. Om man vill beräkna hur många patienter som de 

facto aldrig uppföljdes, bör man lägga till de fall där remiss 

eller kontakt med barnpsykiater avböjdes omedelbart eller vid 

kallelse. Härvid har medtagits de fall som ej kommit till barn-

psykiatrisk kontakt inom två år. Den sammanlagda andelen, som 

saknar varje form av uppföljning blir då i PY 36.3 °/o, PD 44.0 °/o 

och PN 43.7 °/o (skillnaden PY-PN blir då ej signifikant). 

Exempel på fall som ej följdes. 

Flicka 5 år, PD 293 

Tidigare : En månad gammal sökt barnmottagningen på grund 
av lätt hosta och snuva. Två år gammal sökt för sömnsvå
righeter. Vaken långa tider på natten. Från ungefär ett 
halvt års ålder även haft affektkramper. Fick fentiazin-
derivat och råd. Tre och ett halvt år gammal inlagd för 
utredning av affektutlösta anfall med "medvetslöshet" 
upp till några minuter. Utredning med bl a elektroencephalo-
gram, ekoencephalogram, skallröntgen, ögonkonsult, svält-
belastning, toxoplasmosprover och kalk-fosforvärden x 4 
var u.a. 

Två månader efter kramputredningen jourfall efter att till
sammans med broder förtärt kombinationstabletter av anta-
cidum + spasmolyticum. Inga förgiftningstecken; fick 
kräkas och gå hem. 
Fyra år gammal kontroll på grund av "kramperna". Fortfarande 
"anfall" i samband med rädsla och affekter men ej medvets
lös. Modern har märkt att hennes egen reaktion på flickans 
beteende har betydelse. 

Aktuellt besök: Remiss från barnavårdscentral på grund av 
enures. Flickan som tidigare var torr har enures varje dag. 
Beskrivs av modern som trotsig och besvärlig. Status och 
urinodling u.a. Dei; framkommer ett spänt förhållande mellan 
föräldrarna som inom kort tid skall ta ut hemskillnad. 
Läkaren skriver "det är inte uteslutet att det kan röra 
sig om en neurotisk reaktion", men anser då urinvägs
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infektion ej förelåg att man kunde avvakta något halvår. 
Återbesök gavs ej. 

Senare: Sex år gammal sökt som jourfall på kirurgmottag
ningen. Haft lindriga övre luftvägssymtom men ej feber. 
Fått diffust magont utan sidoskillnad. Kirurgen fann ej 
tecken på kirurgisk åkomma och remitterade till barn
mottagningen. Man misstänkte urinvägsinfektion; urin
odling var negativ och patienten fick ej återbesök. Det 
framkom att föräldrarna separerat och patienten bodde 
vid söktillfället hos fadern. 

Andra källor: Modern 20 år vid partus. Föräldrarna gifte 
sig under graviditeten. 

Sjukskrivning fader: Sömnsvårigheter 14 dagar när patien
ten var fyra år. 

I vissa fall har läkaren uppmanat patienten till återbesök, 

men man har ej kommit. Sannolikt har bakgrundsproblemen kvar

stått oförändrade, och det inställda återbesöket kan vara en 

följd av familjesituationen eller en förälders psykiska in

sufficiens. 

Flicka 10 år, PY 151 

Tidigare : Ej på barnmedicinska- eller barnpsykiatriska 
kliniken. 

Aktuellt besök: Söker akut på kvällen för buksmärtor. 
Sedan flera år intermittenta buksmärtor när som helst på 
dagtid. En vecka tidigare haft diarré och kräkningar som 
nu upphört men kvarstående förvärrade buksmärtor. Soma
tiskt status u.a. Rutinlab. blod u.a. Urin måttligt med 
vita i sediment; urinodling u.a. 

Socialt framkom att modern låg under hemskillnad. Patien
ten har två mindre syskon på fyra och ett år. 
Man anade psykogen bakgrund, gav kombinationspreparat av 
metylskopol amin + pentymal för en vecka. Läkaren skriver 
"kan ej närmare penetrera situationen nu under stressad 
jourtid". Modern uppmanades beställa besökstid på barn
mottagningen två veckor senare, men hörde aldrig av sig. 

Andra källor: Modern 19 år gammal vid partus. Gifte sig 
11 månader efter patientens födelse. Föräldrar skilda 10 
månader efter aktuellt besök. 

Sjukskrivning fader: Vid tiden för aktuellt besök varit 
sjukskriven kontinuerligt under sex månader under diagnos: 
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psykisk sjukdom. Denna sjukskrivning fortsatte kontinuer
ligt under ytterligare 15 månader. 

Sjukskrivning moder: Atta månader före aktuellt besök 
sjukskriven 12 dagar under diagnos: astenisk insufficiens. 
Kring tiden för aktuellt besök 11 månader för lymfkörtel
tuberkulos. 

Socialregister: Upprepad socialhjälp samma år som aktuellt 
besök. 

Po.jke 5 år, PY 127 

Tidigare : Vid ett års ålder intagen på remiss från barna
vårdscentralen på grund av misstänkt utvecklingsförsening. 
Anamnestiskt framgick att patienten haft diarreéperioder 
som varat cirka en månad, varvid man ej sökt läkare, ej 
heller genomfört konsekvent diet. Verkade slö, jollrade 
sent, satt utan stöd vid cirka 12 månaders ålder. Man 
fann kliniskt och röntgenologiskt en klar rachit och i 
efterhand berättade modern att hon hoppat över AD-vitamin-
profylax vissa månader. Man hade också uteblivit från 
barnavårdscentral vid sju månaders ålder utan särskild 
motivation. Ställdes på kontroller på barnmottagningen. 
Återkom på uppmanad kontroll vid 14 och 15 månaders ålder -
rachiten i läkning; intet onormalt för övrigt. Fick ny 
kontrolltid på barnmottagningen till 18 månaders ålder, 
men kom ej. Anledningen framgår ej av journalen. 
Fem år gammal, remitterad från barnavårdscentralen på 
grund av d^g- och nattenures. Kom ej trots två kallelser, 
varför remissen återgick med förslag till barnavårds
centralen att göra hembesök. 

Aktuellt besök: Kommer på ny uppmaning från barnavårds
central. Primär dag- och nattenures. Status u.a. Ut
veckling u.a. Fick Imipramin och kontrolltid - modern 
meddelade sedan att patienten blivit torr och hon kom 
ej på kontroll. 
Ur journalen framgår, att barnavårdscentralen remitterat 
patienten till öronmottagning och tandläkare, men patienten 
hade trots kallelse ej infunnit sig på någondera stället. 
Ingenstädes i journalen finns anteckning om sociala miss
förhållanden eller om sjukdom hos modern. 

Annan källa: Modern gift tidigare; har två barn före nu
varande äktenskap. Fick första barnet vid 18 års ålder. 
Omgift under den graviditet som gav patienten. 

Sjukskrivning moder: Fyra år före patientens födelse sjuk
skriven två och en halv månad under ett år med psykisk 
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diagnos. När patienten var tre år sjukskriven knappt 
fyra månader under diagnos: porfyri och asteni post 
partum (som skett sex månader tidigare). 

Diskussion 

Det är ej tillräckligt att ge föräldrarna en diffus upp

maning att återkomma eller själva beställa mottagningstid. De 

fall som bäst behöver hjälp kan på detta sätt utebli. Alpert 

(1964) visade, att barn oftare uteblev från planerade barn

medicinska återbesök om föräldrarna var psykiskt sjuka, separe

rade eller när andra sociala svårigheter förelåg. Ambuel et al. 

(1964) ansåg, att dålig kontakt läkare-patient låg bakom, när 

barn uteblev från planerade besök och Mattsson et al. (1967) 

fann, att en stor del av de barnpsykiatriska akutfall, som upp

manades till uppföljningsbesök, uteblev sannolikt till stor del 

beroende på att läkaren överlåtit initiativet att beställa tid 

till patienten. 

Föräldrarna accepterar i allmänhet gärna åtgärder och re

misser när deras barn är sjuka. Med tanke på detta är det för

vånansvärt många som säger nej direkt när kontakt med barn

psykiater föreslås eller när de kallas på utfärdad remiss. I 

en del fall kan barnets symtom verkligen ha avklingat, men den 

vanligaste förklaringen, oavsett de skäl som meddelas, torde vara 

en oro och skamkänsla för att behöva söka psykiater, som fort

farande råder bland många människor. Denna attityd underblåses 

icke sällan av grannar, släktingar och bekanta - ett barn som 
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varit på "psyket" kan bli samtalsämne vid många inofficiella 

sammankomster, medan ett benbrott eller lunginflammation ej 

väcker samma nästan "skadeglada" intresse« Andra föräldrar har 

förutfattade meningar om psykiaters sätt att arbeta. Ytterligare 

andra kan ha sökt psykiater för egen eller barnens del och ej 

upplevt sig hjälpta. 

Nyländer (1973) har i en tidigare citerad undersökning låtit 

icke sjukvårdsengagerad personal intervjua föräldrar till barn, 

som några år tidigare sökt barnpsykiatrisk klinik vid Umeå lasa

rett. En icke ringa del av dessa föräldrar framförde rädsla för 

omgivningens attityd till patienter som varit på psykiatrisk 

klinik. Av de som upplevt sig icke hjälpta bedömdes i några 

fall endera föräldern som psykiskt insufficient, och i andra 

fall förelåg en tilltrasslad social situation som ej kunde redas 

upp. Andra undersökningar som berört problemet, varför patienter 

ej söker eller avbryter barnpsykiatrisk kontakt har citerats i 

litteraturöversikten, sid. 27 ff. 

Vid samtal med föräldrarna på barnmedicinska mottagningen 

anar man ibland, att de är helt negativa till barnpsykiatrisk 

kontakt eller till att barnets symtom ej accepteras som rent 

somatiska. Detta kan bero på oro för farlig somatisk sjukdom 

eller att psykiska symtom anses sammanhänga med familjemiljön 

i så stor utsträckning, att föräldrarna upplever skuldbelastning. 

Rädsla för att barnets symtom är de första tecknen på en allvar

lig störning kan också medföra, att föräldrarna ej vågar accep

tera psykisk genes. I sådana fall kan ett förslag att söka barn

psykiatrisk rådgivning tas illa upp och blockera ett fortsatt 

samarbete mellan barnmedicinaren och familjen. När man känner 
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till dessa attityder kan man antaga, att ytterligare fall 

funnits, där läkaren helst skulle vilja remittera patienten 

men ej vågat riskera den goda kontakten genom att föra det på 

tal . 

Många gånger kan barnmedicinaren vara i ett diagnostiskt 

dilemma, där han håller som sannolikt, att besvären är psykiskt 

betingade eller pålagrade, men där han ej kan acceptera detta 

alternativ förrän somatisk sjukdom är så gott som 100 ^-igt 

utesluten, I dylika fall måste barnmedicinaren först fullfölja 

sin utredning, och det är naturligt att han i samband med det 

ibland får en kontakt som gör honom lämpad, att även ta hand om 

psykologiska problem om besvären ej visar sig ha somatisk grund. 

Många barnmedicinare behandlar medvetet psykiskt betingade problem 

såsom sömnsvårigheter, uppfödningssvårigheter och buksmärtor med 

hjälp av återbesök eller uppmaning till föräldrarna att höra av 

sig, när det trasslar. Erfarenhetsmässigt vet dessa läkare att 

många patienter blir hjälpta genom enkla "stödjande" åtgärder. 

Vad händer med de fall som ej följés upp, eller som släppes 

efter en helt somatiskt inriktad utredning utan att man har fått 

någon egentlig förklaring till besvären? Har dessa barn en mindre 

allvarlig störning än de, som får fortsatt stöd? Upplever famil

jen att patienten blir frisk, eller söker man på nytt på samma 

klinik eller hos andra läkare med samma eller nybildade symtom? 

Arbeten av Apley & Hale (l973), Haastrup & Thomsen (1972), 

Nyländer (i960) och Rutter (1970) talar för att symtomen ofta 

avlöses av andra och blir upphov till nya sjukvårdskontakter. 

Exempel pa detta gives nedan under rubrik "Tidigare sjukvårds-

kontakter" . 
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Tidigare sjukvårdskontakter 

Resultat 

Ungefär en tredjedel av barnen hade varit intagna på barn

medicinska kliniken och drygt hälften hade gjort ett eller fle

ra nybesök på mottagningen (tabell 4.6). De yngsta barnen som 

haft kortaste risktiden kunde förväntas ha den lägsta sjukvårds

konsumtionen. Åldersgruppen 0-3 år hade dock den högsta intag

ningsfrekvensen 40.9 °/o mo t 3^.8 °/o i totalmaterialet, och i 

fråga om 1-2 nybesök var talen helt likvärdiga. 

Några skillnader mellan PF-grupperna förelåg ej vare sig 

i intagnings-, nybesöks- eller jourfallsfrekvens. 

Table 4.6 

Previous contacts with pediatric department in Umeå. Percentage 

of each PF group and of the total material with and without a 

"predisposing diagnosis". 

Total minus 
PF-group patients with 

a "predispo-
PY PD PN Total sing diagnosis" 

N= 198 300 544 1 042 8O5 

Admitted to pediatric 
ward 

Once or several times 32 .8 35.3 34. 9 34.6 20. 1 

Attended out-patient 
clinic for new complaint 

Once or several times 56 .1 61.3 55. 7 57.4 50. 6 
Three or more times 24 .7 26.O 20. 6 22.9 17. 3 

Emergency visit or 
admittance 

Three or more times 17 .7 17.3 16. 2 16.8 10. 9 
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Patienter med vissa sjukdomar eller handikapp kan förutom 

planerade återbesök behöva söka som jourfall mer än andra. Detta 

kan betingas av att sjukdomen blossar upp i skov (t ex asthma 

bronchiale, recidiverande urinvägsinfektion) eller att patien

ten är extra känslig för infektioner (t ex leukemi, reumatoid 

arthrit). Om barnet är prematurfött eller neonatala komplika

tioner förelegat, kan föräldrarna och läkarna anse besök nöd

vändigt även vid lindriga infektioner eller mindre symtom. 

Sådana fall med för sjukvårdskonsumtion "predisponerande 

diagnoser" registrerades och utgjorde i PY 18.2 °/o, PD 21.7 °/o 

och PN 25 «0 °/o (di fferens PY-PN, PD-PN n.s.). De vanligaste pre

disponerande diagnoserna redovisas i appendix tabell 4.11. 

För att utröna hur mycket dessa fall påverkade konsumtions

variablerna i tabell 4.6 gjordes motsvarande beräkning sedan 

patienter med "predisponerande diagnoser" tagits bort. Antalet 

intagningar, nybesök och jourtillfällen per capita minskade 

tydligt, men några signifikanta skillnader mellan PF-grupperna 

framkom ej heller med detta material. 

Buksmärtor som föranlett intagning på kirurgiska kliniken 

hade förekommit hos 6.6 °/0 av PY -, 5.0 °/o a v PD- och 3.9 °/o a v 

PN-barnen (differensen PY-PN och PD-PN n.s.). Siffrorna inklu

derar, även fall, där appendicitis acuta eller annan diagnos säker

ställts. Det fanns barn som gjort extremt många nybesök, och 

flera av dessa stod också för ytterst många jourtillfällen. 

Vissa av barnen hade uppenbara sjukdomsskäl bakom sitt sökande. 

Den mest belastade som haft 21 nybesök och 29 jourtillfällen på 

sex levnadsår hade en besvärlig asthma bronchiale och dessutom 

trassliga hemförhållanden. Många andra hade inte någon uppenbar 
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sjukdom eller svaghet i konstitutionen som motiverade detta 

ideliga sökande. 

Po.jke 4 år j PD 1 82 

Tidigare : Partus normalis. Fyra veckor gammal sökt som 
jourfall på grund av skrikighet, verkar ha "gaser". Råd 
och telefonkontakt. Tre dagar senare jourfall med samma 
besvär. Råd om koständring. Sex veckor gammal jourfall på 
grund av skrikighet och hård avföring. Råd. Ej åter. 
Sju månader resp 10 månader gammal sökt för gastroenteritis 
acuta och otitis media; inlades vid 11 månaders ålder för 
dessa båda diagnoser samt misstänkt urinvägsinfektion som 
ej verifierades. 

13 månader gammal jourfall - skrikig och kinkig sista dyg
net. Tolkades som möjligen en följd av tandgenombrott. Råd 
och salicylika. 17 månader - 3 år 9 månaders ålder fem 
jourbesök och tre kontrollbesök på grund av övre luftvägs
infektioner, tonsillit och kontroller av misstänkt urin
väg s inf ektion. 

Aktuellt besök: Sedan drygt ett halvår av och till klagat 
över smärtor i naveltrakten särskilt vid kontroverser. 
Bestämd vilja. Tolkades som "navelkolik" med inslag av 
obstipation. Råd om lösande kost. Ej åter. 

Annan källa: Moder 19 år gammal vid partus. 

Pojke 11 år, PN 591 

Tidigare : Tre veckor och två månader gammal intagen vid 
två tillfällen på grund av kräkningar av oklar genes. För
äldrarna anges som oroliga, tror att barnet har en farlig 
sjukdom. Inlades mest för att lugna den oroliga modern. 
Fem månader gammal intagen akut då han haft två attacker 
och därvid varit medvetslös, slapp och cyanotisk efter 
initiait skrik. Därefter börjat kräkas. Piggnat till. Man 
fann ingen orsak. 

Sju månader gammal åter intagen då samma slags anfall åter
kommit åtskilliga gånger. Anfallen kommer alltid i samband 
med gråt t ex vid lindrigt trauma eller när modern lämnar 
honom. För övrigt pigg och normalutveckläd. Kramputredning 
med bl a elektrocardiogram och elektroencephalogram visade 
intet säkert patologiskt. Ögonkonsult fann en periodisk 
konvergent strabismus. Röntgen skalle, hjärta, lungor 
skelettdelar u.a. liksom kalk- och fosforprover. Hade 
tidigare fått fenemal och fenytoin, som nu byttes mot 
kombinationspreparat av methylscopolamin + pentymal, nio 
månader gammal åter då anfallen tolkades som affektkramper 
(fainting spells). 
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Vid nio månaders ålder åter intagen då "anfallen" något 
ändrat karaktär. Barnet skriker till och står i sin hage 
cyanotiskt och muskelstyvt. Därefter krampryckningar i 
händer, armar och ansikte, skär tänder och har stötande 
andning, urin och faecesavgång. EEG u.a. På avdelningen 
flera attacker utlösta vid nyp från lekkamrat och badning. 
Tolkades som affektutlösta. Fick kombinationspreparat av 
fenemal + atropin. Tom sex års ålder gjort 20 mottagnings
besök, varav nio nybesök på barnmottagningen huvudsakligen 
för sina kramper. Någon krampsjukdom har ej påvisats utan 
dessa tolkas som affektutlösta och har flera gånger upp
trätt vid konflikter med fadern. Olika lugnande mediciner 
bl a thalidomid och ny fenemalkur har prövats utan effekt. 
En del jourbesök på grund av viroser och övre luftvägs
infektioner. Intagen fem gånger för kramputredningar inklu
sive då båda tidigare nämnda. Sex år gammal remitterad 
från barnmottagningen till barnpsykiatriska rådgivnings
byrån på grund av affektkramperna. Modern bedömdes av 
barnpsykiater ha tecken på grav neuros, föreslogs stöd
kontakt men återkom ej senare. Vid skolans början upp
fattades patienten som icke skolmogen och kunde ej följa 
med. Modern mycket uppriven över skolans förslag att pla
cera honom i skolmognadsklass. 

Sju års ålder sökt barnmottagningen, då han haft en 
affektkramp samt tidvis ont i vaderna. Ortostatisk albuminu-
ri, som tidigare utretts. Sedan upprepade besök för övre 
luftvägsinfektioner. Sju år gammal även på kirurgkliniken 
på grund av buksmärtor. Inlades i fyra dagar, appendectomi 
utfördes ej. Efteråt småont i magen i skolan. Senare sökt 
för analklåda utan funnen orsak. Atta år gammal, kräkning 
senare magont kom som jourfall, varvid läkaren uppfattar 
besvären som mest psykogena. 

Aktuellt besök: Kom på remiss från distriktsläkaren då 
han i fem dagar hade haft buksmärtor och från början lätt 
feber. Man fann även förhöjd sänka. Status u.a. Besvären 
tolkades som kvarstående efter gastroenterit. Kom på 
kontroll efter en vecka och efter ytterligare en månad 
var han helt bra. 

Senare ; 12 år gammal kommit som jourfall, då han länge 
varit trött och hängig, yr i huvudet och upplevt att han 
skulle svimma. Modern misstänkte lågt blodvärde, men blod
status och även SR var u.a. Modern skulle ringa om svaren. 
Fick ej återbesök. I journalen står nämnt att båda föräld
rarna är oroliga men inga konkreta problem. 

Andra källor: Sjukskrivning fader: Sjukskrivning psykisk 
sjukdom under två månader när patienten var nyfödd samt 
en och en halv månad när patienten var tre år gammal. 

Kort tid före mottagningsbesöket avslutat en sjukskrivnings
period om tre månader under diagnos: nervösa besvär -
schizofreni• 
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I två fall ger sjukhistorien misstankar på barnmisshandel. 

Po.jke 15 månader, PY 060 

Tidigare : Partus u.a. Födelsevikt 3 300 gr. Hade hyper-
bilirubinemi med bilirubin i serum som högst 16 mg °/o 

på dygn 7» Ingen immunisering. Inga komplikationer. Hem
skrevs i gott skick med fortsatta bilirubinkontroller på 
barnmottagningen, vilka var u.a. 
Sju veckor - sex månader sex jourbesök och två akuta in
läggningar på barnmedicinska kliniken på grund av övre 
luftvägsinfektioner, hosta och vid några tillfällen kräk-
ningar. Febertoppar. Någon pneumoni eller urinvägsinfek
tion kunde ej konstateras. Sista gången även bronchit med 
andningssvårigheter. 

Sju månader gammal remitterad till barnmedicinska kliniken 
från barnavårdscentral på grund av misstänkt skallfraktur. 
Vid rutinundersökning på t arnavård s c entrai fann läkaren 
en större blödning över vänster os parietale. Skallröntgen 
visade fraktur utan impression. Röntgen långa rörben utan 
anmärkning. Status för övrigt u.a. 

Modern hade ej sökt med patienten och kunde från början ej 
uppge något trauma. Erinrade sig sedan att patienten fyra 
dagar tidigare fallit cirka 75 cm från säng till golv. 
Skrek en stund men lugnades. För övrigt anges att barnet 
börjar sitta och ibland kastar sig bakåt, varvid han slår 
huvudet i golvet eller väggen och skriker en stund. 
Det framkommer att den unga modern har tre barn, varav ett 
som har annan fader än den man hon är gift med. Detta barn 
är bortadopterat. Läkaren talade med modern om misstanke 
på barnmisshandel, men misstanken var ej styrkt och föran
ledde inte anmälan. Kontroll efter en månad på barnavårds
central planerades. 
Nio månader gammal åter intagen för övre luftvägsinfektion. 

Aktuellt besök; Inkom som jourfall på kvällstid på grund av 
feber och diarréer, vilka senare varat en månad. Modern 
klarade ej av att föra diet. Modern påpekar att barnet är 
livligt hemma. Distriktssköterskan känner till familjen 
och att barnavårdsnämnden tidigare gjort utredning om 
moderns lämplighet som vårdnadshavare. Utskrevs med åter
besök på barnmottagningen, därvid var allt väl. 

Senare ; Fram till fyra års ålder upprepade besök och även 
två intagningar på grund av övre luftvägsinfektion. Ett 
år 11 mån. gammal intagen, då han ätit av mormors diazepam-
tabletter. Vinglig och sömnig. Kräkning provocerades, poj
ken tillfrisknade. 
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Fyra år gammal, sökt akutmottagningen på grund av uppgivet 
skalltrauma. Skall under lek ha fallit ur säng och slagit 
huvudet i dörrkant. Fadern var närvarande. När modern 
kommer hem 20 minuter efter traumat var pojken slö och 
likgiltig, klagade över huvudvärk och hade en bula i bak
huvudet. På akutmottagningen var skallröntgen u.a. och 
då patienten var helt opåverkad fick han gå hem efter fyra 
timmars observation. Modern uppmanades att under påföljande 
natt kontrollera vakenhetsgraden. 

Dagen därpå återkom patienten och inlades på barnmedicinska 
kliniken. Han hade kräkts på morgonen, varit slö och klagat 
över huvudvärk och fått feber upp mot 40 grader. Man fann 
tecken på akut tonsillit och motstånd vid framåtböjning av 
huvudet, varför misstanke på meningit förelåg. Lumbalvätska 
var u.a. Övrig neurologi u.a. Patienten blev feberfri och 
pigg på ett dygn och fick gå hem. Ej återbesök eller pla
nerad uppföljning. Någon som helst misstanke på misshandel 
nämns inte i journalen denna gång. Någon social utredning 
har ej gjorts vid något av sök- eller vårdtillfällena. 

Andra källor; Två barn före aktuellt äktenskap då modern 
var 17 respektive 21 år. Gift i samband med den graviditet 
som gav patienten. 

Socialregister: Familjen aktuell i socialregister 1969-1972. 
Upprepad socialhjälp och utredning på grund av multipla 
problem. Barnavårdsnämnden har omhändertagit det äldsta 
barnet för samhällsvård. 

Pojke 4 år, PY 090 

Tidigare : En månad gammal, jourfall på grund av uppfödnings-
besvär (""kolik"). Fyra gånger sökt som jourfall mellan 
två mån. och ett års ålder på grund av övre luftvägsinfek
tioner och gastroenteriter. En gång då han ätit något på 
en cigarettfimp. Ett år gammal akut på barnmottagningen -
dagen efter ett akut besök för gastroenterit. Då man skulle 
vänta en kort stund till dess journalen framtagits, gick 
föräldrarna hem i vredesmod utan att invänta läkarundersök
ning. Två år 11 mån. gammal, sökt barnmottagningen - slö, 
hängig, mycket grinig, hård i magen. Man fann intet pato
logiskt. Bedömning "pojken verkar inte sjuk, möjligen 
något psykiskt bakom". Fick B-vitaminer och besked att 
återkomma vid behov. 

Aktuellt besök: Jourfall. Sedan gårdagen klagat över ont i 
höger arm och högersidig huvudvärk. Grinig, besvärlig, mat
vägrar ofta, vill ej sova. Moder tycker att han stammar. 
Status u.a. Besvären uppfattas som psykiskt betingade, 
lugnande besked - får återkomma vid behov. Det framkommer 
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att modern känt sig nervös och deprimerad "pojken har 
gått henne på nerverna", så att hon själv har sökt läkare. 
Hon har även sökt läkare för huvudvärk och ledbesvär. 

Senare : Sex månader senare sökt för dålig aptit, irriterad 
och ibland ont i magen. Modern uppfattas som nervös och 
spänd och har mycket småbekymmer. Barnets besvär uppfattas 
som ev nervösa. 
Fem och ett halvt år gammal kommit på tidsbeställning, då 
grannar lär ha uppgivit till distriktssköterskan att modern 
misshandlat pojken vid ett flertal tillfällen och bl a 
slagit honom svårt i huvudet. Distriktssköterskan blev vid 
hembesök aggressivt bemött av modern, som ställt sig helt 
avvisande till misstankarna. Modern förnekar nu alla sym
tom från pojkens sida. Status var u.a. och några håll
punkter som stödde misshandel framkom ej. Enligt anamnesen 
hade en tidigare relativt ansträngd familjesituation rett 
upp sig. 

Sex år gammal åter på grund av periodisk klåda, utslag 
samt nästäppa. Tolkades som allergi. Fick antihistamin. 
Kontakt vid behov. 

Andra källor: Modern 18 år vid partus. Gift sig två 
månader därefter. 

Socialhjälp: Upprepade gånger under året efter aktuellt 
be sök. 

Många barn hade vid tidigare nybesök eller intagningar på 

barnmedicinska kliniken haft en problematik som uppfattades som 

psykiskt betingad (tabell 4.7). Enbart på barnmedicinska mottag

ningen hade 24.2 °/o av PY-, 14.7 °/o av PD- och 7.9 °/o av P N-f allen 

(differens PY-PN pCO.OOl, PD-PN pCO.Ol) haft ett eller flera 

sådana nybesök. PY-barnen var i klar majoritet bland de patienter 

som tidigare sökt barnpsykiatriska kliniken, och en påtagligt 

stor del av PY-barnen (9.1 °/o) hade förekommit på båda klinikerna 

med psykiskt betingade besvär. Nämnas bör att 31*3 °/o av patien

terna vid sin första kontakt på barnpsykiatriska kliniken hade 

remiss från barnmedicinska kliniken. 
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Table 4.7 

Previous attendance at and/or admission to child guidance and 

pediatric clinics in Umeå in conjunction with clearly or 

probably psychogenic complaints. Percentage of each PF-group. 

PF-•group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 

N = 198 300 544 

Pediatric clinic 28.3 15.7 10.5 *** * 

Child guidance clinic 16.2 5.0 3.1 *** n. s. 

Pediatric and/or child 
guidance clinic 35 A 17.7 11.8 * 

Pediatric but not child 
guidance clinic 19.2 12.7 8.6 -*-*-* n. s. 

10-15 åringar var den åldersgrupp som i största utsträckning 

haft kontakt med barnpsykiater. Andelen som varit på barnmedi

cinska kliniken med psykiskt betingad problematik var likartad 

i åldersgrupperna 4-9 respektive 10-15 år« Redan bland 0-3 

åringarna fanns en icke ringa del som hunnit besöka barnmedi

cinska kliniken med problematik, som uppfattades som sannolikt 

psykiskt betingad (figur 4.3)« 

Pojke 18 månader, PD 276 

Tidigare : Född två veckor efter beräknad tid. Överförd 
direkt till neonatalavdelningen sedan han tångförlösts 
efter långt värkarbete. Pre- och postnatal asfyxi. Födelse
vikt 3 600 gr. Pojken repade sig snabbt och utskrevs i 
gott skick. 

Ur journalen framgår att modern sökte abort i mens III. 
Psykiater fann symtom tydande på anorexia nervosa. Modern 
ångrade sig och ville ej ha abort. 



116 

of  pa t i ents  

50 
EZZ3 

• 

30 . 

20 . 

10 .  

46110162 78 124 216 74 66 166 
0 - 3  4 - 9  1 0 - 1 5  

Age in  comple ted  yea rs  

Fig. 4.3. 

Previous attendance at or admission to pediatric and/or 

child guidance clinic for problems that were probably or 

clearly psychogenic. Percentage of PF groups, with a 

breakdown by age. 

Lines across the staples marks percentage of children 

who had been at the child guidance clinic. 
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12 månader gammal sökt för snuva, natthosta, grinighet 
och störd nattsömn sedan fem veckor. Åtgärd: näsdroppar 
samt lugnande samtal med modern. Ej återbesök. 

Aktuellt besök: 18 månader gammal sökt för sömnsvårigheter 
sedan ett halvår. Vaknar gång på gång hela natten. Modern 
ängslig över att han får för litet sömn. Stör familjen 
särskilt pappan "som är ganska sträng mot pojken". Modern 
känner sig inte orka med detta. Förstoppningstendens. Be
dömdes som tröttkörd moder. Fick prometazin och kontroll 
via barnavårdscentral. Ater om ihållande besvär. 

Senare : Två års ålder sökt för feberkramp. Undersökning 
och elektroencephalogram u.a. Om några andra besvär nämnes 
ej. 

Annan källa: Föräldrarna gifte sig under den graviditet 
som gav barnet. 

Sjukskrivning moder: På grund av graviditetskomplikationer 
sjukskriven under tre månader. 

Sjukskrivning fader: När barnet var 1-3 månader magbesvär 
under 69 dagar. Två månader efter aktuellt besök påbörjat 
sjukskrivning 1 l/2 månad under diagnos: gastritis acuta. 

Socialregister: Några tillfällen med socialhjälp samma år 
som det aktuella besöket. 

Flicka lk år, PD 099 

Tidigare : Vid tre veckors ålder intagen som vårdbarn -
modern deprimerad, sömnlös - enligt journalen hotande 
laktationspsykos. Tom två års ålder tre besök på grund 
av infektioner, dermatit. Tre år gammal betecknad som 
"neurolabil". Fem år gammal på barnmottagningen för infek
tioner, dålig aptit, svårt att somna. Åtta år gammal, 
efter trauma tre veckor tidigare fått ont i nacken, ont 
i ryggen. Diagnos: plattfot - gymnastikråd. 
10 år gammal sedan ett halvt års tid plötsligt påkommande 
attacker med huvudvärk, kväljningar med cirka två veckors 
intervall. Samtidigt magont, klagar på kvavt i rummet 
och konstig lukt. Man fann äggvita i urinen, som vid 
kontroll av natturin befanns ortostatisk. Utredning med 
EEG vid vakenhet och sömn u.a. 
12 år gammal sökte man på grund av albuminuri utan andra 
besvär. Förnyade prover talade för att den var ortostatisk. 
Man gav lugnande besked. Ej återbesök. Två månader senare 
jourfall utan remiss, då hon "känt sig underlig och velat 
svimma". Diagnos: ortostatisk reaktion. Ingen åtgärd. 
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Aktuellt besök: Kom på remiss från skolläkaren på grund 
av albuminurie De sista månaderna klagat pa ont i ryggen, 
särskilt efter skoldagarna. Dessutom någon gång ont i 
bröstet och ut i vänster arm. Modern har med albustix 
fortlöpande konstaterat äggvita varje eftermiddag och är 
enligt journalen "mycket oroad över detta, och hon anser 
att njurarna skall kunna ta skada". Utredning med bl a 
urinodling och serumelektrofores var u.a. Lugnande besked 
angående den ortostatiska albuminurin. Får återkomma vid 
behov. 

Flicka 13 år, PY l6l 

Tidigare : Adoptivbarn sedan 10 månaders ålder. 1.4 månader 
gammal sökt för kräkningar mellan målen. Råd och antihista-
min. Två år gammal på barnmedicinska mottagningen på grund 
av sömnsvårigheter - vaknar på nätterna. Fick prometazin 
och thalidomid. Vid tre års ålder nattlig oro och ont vid 
urethramynningen då och då. Fick lugnande besked och 
hydroxizin (ataracticum) samt på grund av ett inguinal-
bråck remiss till kirurgkliniken, där hon opererades tre 
månader senare. Fem år gammal sökte hon barnmedicinska 
mottagningen på grund av febertoppar och tidvis dagenures -
man fann vid upprepade sediment ej hållpunkter för urin
vägsinfektion. Sex år gammal sökt för attacker av magont 
sedan ett års tid. Urinprover u.a. Råd att komma tillbaka 
akut vid ihållande besvär. Sju år gammal sökt barnmottag
ningen på grund av sporadisk natt- och dagenures. Upp
fattades som neurolabil - allmänna råd. Ej återbesök. Nio 
år gammal sökt barnpsykiatriska kliniken på föräldrarnas 
initiativ på grund av nervösa besvär. Alltid livlig, 
rastlös, besvärligt humör med vredesutbrott. Sömnbesvär, 
tumsugning, nagelbit.ning, ibland enures. Föräldrarna har 
försökt muta flickan att sluta med sina ovanor. Barn
psykiater uppfattar det som att föräldrarna ställt för 
höga krav på flickan, som dessutom har ett annorlunda 
temperament än de själva. Fick komma åter vid behov. Kom 
ej. 10 år gammal akut intagning på kirurgiska kliniken 
efter fem dagars lätt värk i buken. Blev snabbt bra efter 
intagningen och laparotomi utfördes ej. 11 år gammal sökt 
barnmedicinska mottagningen för kontroll av recidiverande 
halsinfektion. Har fortfarande sporadisk nocturn enures 
samt sedan två veckor ont i ryggen efter uppgivet trauma. 
Kan dock rida utan besvär. Urinodling u.a. 

Aktuellt besök: Söker barnmedicinsk mottagning för natt-
enures cirka en gång per månad. Efter hand framkommer andra 
problem. Tidigare lätt encopres, nu snatterier, tjuvrökning, 
våldsamma aggressiva utbrott i hemmet. Remiss till barn-
psykiatrisk klinik. 

Modern kom till barnpsykiatriska kliniken för samtal om 
flickans problem, som uppfattades ligga inom gränserna för 
normal pubertet. Flickan själv vägrade komma till barn
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psykiatriska kliniken. Ej heller kommit senare. 

Tiden som gått sedan senaste samtalskontakt på barnpsykiatriska 

rådgivningsbyrån/kliniken var i 38 fall av 64 (59*^ %) mindre 

än två år och i 16 fall (25.O °/o) mindre än sex månader, PY-

barnen hade relativt ofta haft nylig kontakt: 10 av 32 det 

senaste halvåret mot 3 av I5 i PD och 3 av 17 i PN, men 

grupperna är för små för att man skall kunna draga några slut

satser av detta. 

Det finns patienter som med kortare eller längre tidsinter

vall "pendlar" mellan klinikerna. Därmed ej sagt att "pendeln" 

går i jämn rytm - snarare gör den flera och hastigare slag mot 

den barnmedicinska sidan. Dessa patienter söker spontan kontakt 

på båda håll eller också sänds de med ny remiss till barn

psykiater efter ett eller flera besök hos barnmedicinare. 

Po.jke 9 år, PY 103 

Tidigare : Sex - tjugo månaders ålder sökt tre gånger för 
infektioner i övre luftvägarna; en gång lymfadenit. Uppgavs 
sista gången som "busig". Sex år gammal sökt barnpsykiat
riska kliniken för obstipation med viss encopres, Gick 
under en månads tid på upprepade besök hos psykolog medan 
modern gick till läkarsamtal. Skulle återkomma för fortsatt 
terapi men kom ej. 

Tre månader senare sökt barnmedicinska mottagningen för 
intermittent magont sedan ett halvår tillbaka. Trög mage 
och ont vid miktinn - "slitningar" i nedre delen av buken 
och dålig stråle. Status u.a. Man misstänkte urethravalvel. 
Fick laxantia. Modern ringde 10 dagar efter besöket och 
meddelade att obstipationen förbättrats och att urinstrålen 
nu var normal. Man inställde planerad röntgenundersökning. 
Atta år gammal jourfall två gånger på grund av övre luft
vägsinfektion med hög feber - andra gången även laryngit. 
Fick remiss till öronkliniken. Åtta år gammal intagen på 
barnmedicinska kliniken för utredning av buksmärtor kring 
naveln två till tre gånger per vecka. Obstipation, Ut



120 

redning med bl a röntgen colon visade intet somatiskt 
underlag. Vid samtal med modern framkom misshälligheter 
mellan föräldrarna bl a rörande barnuppfostran. Modern 
var positiv till remiss till barnpsykiatriska kliniken. 
Barnpsykolog fann vid observation aggressivitet och ångest
laddning hos patienten och föreslog fortsatt kontakt. 

Aktuellt besök: Kom på remiss från skolläkaren på grund av 
yrsel på kvällarna när pojken lägger sig ned. Även besvär 
vid bilåkning och televisionstittande. För övrigt fram
kommer kvarstående obstipation, ibland lätt encopres, dålig 
aptit och aggressivitet i hemmet. I skolan ambitiös, vill 
vara alla till lags, men blir nervös om detta inte lyckas. 

Somatiskt status u.a. Det framkom att fadern på grund av 
arbetet är borta stor del av veckorna, trött när han 
kommer hem, ibland gräl när han är hemma. Modern var sjuk
skriven på grund av huvudvärk och lätt hemipares. Säger 
sig ibland bli nervös av hemhjälp och vill därför klara 
barnen och hushållet själv. Undersökande läkare säger sig 
ej kunna utesluta organiskt underlag till pojkens besvär, 
men hans tidigare sjukhistoria och hemförhållanden gör 
"att en mera psykiatrisk genes kanske bör övervägas". In
lade s för utredning på bar.nmedici.nska kliniken. 

Senare : Utredning barnmedicinska kliniken visar normalt 
neurologstatus. Röntgen skalle, örats cellsystem, audio
gram u.a. Lumbalvät ska : inga celler. Lätt förhöjning av 
totaläggvita och ej helt anmärkningsfri liquorelektro-
fores som möjligen talar för heredodegenerativ sjukdom. 
Övertogs av barnpsykiatriska kliniken där han vårdades 
11 dagar under diagnos: ångestneuros. Uppfattades som 
ängslig och orolig inför moderns sjukdom och besvären 
uppfattades bero på hemsituationen. 

Följd på barnpsykiatriska klinikens rådgivningsbyrå och 
hade fortfarande encopres. Knappt ett år senare var för
äldrarna skilda, pojkens encopres hade upphört men han 
var nedstämd, drog sig undan från kamrater. En yngre bror 
hade några månader tidigare omkommit vid en olyckshändelse. 
Patienten hade väsentligen samma besvär vid uppföljning 
och skulle sedan i första hand följas genom skolläkaren, 
som väl kände familjen. Modern gick på rehabilitering 
efter sin neurologi ska sjukdom. 

Broder: Åtta år, ingår även i undersökningsmaterialet 
(PN 482). Sökt som liten för upprepade infektioner, gastro-
enterit och kramp. Vid ett års ålder intagen vid barnmedi
cinska kliniken för utredning av häftiga lynnesutbrott. So
ver ej nattetid, ytterst orolig. Hypoglykemi kunde ej på
visas. Man misstänkte miljöfaktorer men möjligh_eten av 
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epileptisk ekvivalent kunde ej uteslutas. Vid besök och 
intagning vid fyra och fem års ålder uppgiven som trotsig; 
har diurn och nocturn enures. EEG patologiskt av petit 
mal-typ• Vid flertalet återbesök anges dåligt humör och 
aggressivitet. Kunde på grund av rastlöshet ej gå i för
skola. Både läraren och pojken grät. Vid sex års ålder 
intagen vid kirurgiska kliniken för commotio cerebri. 
Ramlat. Fyra år gammal intagen barnpsykiatrisk klinik 
på föräldrarnas initiativ på grund av aggressivitet, rast
löshet, vredesutbrott. Diagnos: ångestneuros + organisk 
hjärnskada? 

Annan källa: Fem månader efter aktuellt besök har föräldrar
na påbörjat hemskillnad. 
Sjukskrivning moder: När pojken var sju år tre månader 
sjukskrivning på grund av opticusneurit och svindel. Kring 
tiden för besöket påbörjat en sjukskrivningsperiod under 
diagnos: huvudvärk. 

Socialregister: Upprepad socialhjälp året efter det aktuella 
besöket. 

Initiativet vid de 6k patienternas första kontakt med barn

psykiatriska kliniken togs i 40.6 °/o av f öräldrarna själva, i 

3I.3 °/o fanns remiss från barnmedicinska kliniken och i 6.3 °/o 

från BVC, daghem, förskola eller skola. Andra läkare inom eller 

utom sjukhuset hade remitterat 11.0 °/o, barnavårdsnämnd eller 

social myndighet 6.3 °/o och annat eller oklart alternativ före

låg i 4.7 °/o. 

Vid besök eller intagning på barnpsykiatriska kliniken 

förekom följande besvär en eller flera gånger hos följande an

tal barn: aggressivitet 18, oro-ångest-nervositet I5, sömn

svårigheter 13, kamratsvårigheter 9> hyperaktivitet, motorisk 

oro 9, enuresis nocturna 8, buksmärtor 6, encopres 5> enuresis 

diurna 5» 

Sju av barnen hade varit intagna en eller flera gånger. De 

övriga 57 hade gjort ett eller vanligtvis flera besök på barn
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psykiatriska rådgivningsbyrån. 

Sannolikt eller klart psykiskt betingade symtom, som före

kommit i hög frekvens vid tidigare sjukvårdskontakter på barn-

medicinska- och barnpsykiatriska kliniken, redovisas i appendix 

tabell 4.12. 

Diskussion 

Påtagligt många barn hade tidigare varit intagna eller gjort 

flera nybesök på barnmedicinska kliniken. Blomquist & Samuelson 

( ) intervjuade år 1971 angående sociala bakgrundsfakta vid 

en nutritionsundersökning av Umeåbarn slumpmässigt uttagna ur 

f olkbokf öringsregistre t. Av såväl k- som 8 åringar hade 21 °/o 

tidigare varit intagna på barnmedicinsk klinik en eller flera 

gånger. Kirurgisk intagning hade förekommit hos 9 % av 8-åringar-

na och 6 °/o av 4-åringarna. 

Orsaken till att vissa barn ofta kommer som nybesök eller 

jourfall kan vara att de är mer vulnerabla för sjukdom eller 

att deras föräldrar på grund av barnets konstitution eller sin 

egen oro behöver mera stöd än andra och söker läkarhjälp, när 

de flesta klarar sig utan. Undersökningar, som citerats i litte

raturöversikten sid. 13 ff.talar för att dessa faktorer spelar 

stor roll i varje fall på akutmottagningar. I ett flertal under

sökningar har också visats, hur barn som utsätts för stress är 

känsligare för infektioner, men också för andra somatiska sjuk

domar (Friedman & Glasgow, I966; Heisel et al., 1973; Meyer & 

Haggerty, I962). 

Familjer som redan har haft kontakt med barnmedicinska 

kliniken, kan vara mera benägna att söka där igen, när barnet 
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insjuknar, i stället för att söka nå distriktsläkare. Mattsson 

(1972) framhåller att överbeskydd kan uppkomma, om barnet haft 

ett sjukdomstillstånd, som föräldrarna uppfattat som livshotande, 

och detta gäller framför allt barn, som haft komplikationer 

neonatalt. 

En hypotes var, att patienter med psykisk problematik oftare 

än andra skulle vara "stamkunder" i sjukvården och ha gjort många 

nybesök med oklara symtom. Man kunde också tänka sig ett ökat 

antal sökningar för övre luftvägsinfektioner och banala soma

tiska tillstånd, beroende på sänkt toleranströskel för sjukdoms

symtom hos patient och föräldrar eller, att man aldrig fått fram 

sitt egentliga problem. 

Denna hypotes får intet stöd vid statistisk behandling av 

besöksfrekvensen, vare sig man tar med predisponerande diagnoser 

eller icke. Däremot finns ett flertal sjukhistorier i samtliga 

PF-grupper (varav några redovisats i detta kapitel), som i varje 

fall inte vederlägger hypotesen. 

I synnerhet i PY-gruppen hade många barn tidigare varit på 

barnmedicinska kliniken med klart eller sannolikt psykisk 

betingad problematik, en del av patienterna vid flera tillfällen. 

Vissa av dem hade även varit till barnpsykiatrisk rådgivning, 

där kontakt ej återupptagits, trots att man uppmanats till detta 

vid nya bekymmer. 

I denna grupp som endera hållit sig till barnmedicin eller pend

lat mellan klinikerna, torde man återfinna en del barn, som 

lever i mer eller mindre ständig psykisk press, vilken yttrar 

sig i olika symtom, för vilka föräldrarna oroar sig och söker 
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läkare. Om man därvid ej upplever tillräckligt stöd och hjälp 

kvarstår grundproblemen oförändrade, och leder inte sällan till 

nytt sökande J vilket refererade sjukhistorier ger åtskilliga 

exempel på. 

Många patienter hade varit på barnpsykiatrisk rådgivning 

mindre än ett år före aktuella besöket, och andra sökte trots 

hög aktualitet på barnpsykiatriska rådgivningsbyrån akut på 

barnmedicin med uppenbart psykiskt betingade symtom. Detta kan 

tolkas så, att familjen ej upplevt tillräckligt stöd och hjälp 

på barnpsykiatriska kliniken och att man i sin nöd tar till de 

möjligheter, som finns att komma i läkarkontakt. Det är inte 

ovanligt, att man vägrar acceptera, att besvären tolkas som 

psykiska eller att oron för en organisk sjukdom är så stark, 

att man ej vågar göra det. 

I journaler från barnpsykiatriska kliniken dominerar de 

besvär, som har samband med barnets uppträdande utåt och an

passningen till omgivningen. Det är alltså en helt annan karak

tär på dessa besvär, än de som redovisades och diskuterades vid 

aktuella besöket och även tidigare kontakter på barnmedicinska 

kliniken. Det intressanta är, att det i stor utsträckning är 

hos samma barn, som psykosomatiska besvär uppdagas hos barnmedi

cinare och tydligare psykiska symtom hos barnpsykiater. 

Sammanfattande diskussion 

Barnmedicinaren är kompetent och har utmärkta hjälpmedel, 

när det gäller att bedöma svårighetsgraden av somatiska sjukdomar. 

Däremot är det tveksamt, om han har tillnärmelsevis samma möjlig
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heter att bedöma, vilka patienter med psykiskt betingad proble

matik som fordrar uppföljning eller särskilt omhändertagande. I 

de fall föräldrarna söker läkare, som efter en rent somatisk ut

redning ej finner förklaring till besvären, men ger beskedet 

"det är inget farligt, - det kan vara något nervöst" kan de få 

den uppfattningen, att psykiska faktorer spelar mindre roll, 

om de överhuvudtaget accepterar möjligheten. Barnmedicinarens 

inställning till psykologiska spörsmål varierar, vissa tar upp 

dem som en del av hela patienten, andra avfärdar dem med attity

den, "det här är inte mitt bord". 

Det finns också många läkare, som gör omfattande somatiska 

utredningar utan positiva fynd, innan psykologiska och sociala 

faktorer överhuvudtaget beaktas. Detta problem har uppmärk

sammats av bland andra Apley (1961), Nyländer (i960) och Stone 

& Barbero (l970). Volff (1969) anser, att en omfattande somatisk 

utredning för t ex enures eller buksmärtor, snarare kan skada än 

hjälpa ett känsligt barn, som ofta skiljs från föräldrarna i sam

band med sjukhusintagning. 

Goda erfarenheter av intensifierat samarbete mellan barn

medicinare och barnpsykiater inom barnmedicinsk mottagningsverk

samhet har rapporterats av bl a Chess & Lyman (1969), Mc Clelland 

et al. (1973)> Kleinberg & 0'C onnor (1972) och vid barnmedicinsk 

akutmottagning av Schowalter & Solnit (1966). I fall där för

äldrar ej accepterar psykisk genes och/eller remiss till barn

psykiater har man lyckats bra med patienten inlagd på barnmedi

cinsk vårdavdelning och gemensamma ronder eller annat intensivt 

samarbete med barnpsykiatrisk expertis (Brazleton, I969; Gald-

ston & Hughes, 1972). 
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En bättre utbildning av barnläkarna med ökad tyngdpunkt 

på förmågan att ta anamnes och skapa god kontakt med föräldrar 

och patient samt värdering av psykologiska och sociala faktorer 

föreslås av Apley (l97l)> Chamberlin (1967)» Duff et al. (1972), 

Heifer (1970), Lewis & Coletti (1973), Starfield & Borkowf (1969), 

Stocking et al. (1972), Stone (1969), Talbot (1963), de Toni 

(1969) och Tietz (1969). Goodall (l973), Kahn (1972), Korsch & 

Aley (1973), SoInit (1968) och ¥olff (1969) ger direkta råd hur 

man skall arbeta för att skapa en förtroendefull kontakt och få 

en bättre anamnes. Simmons (1968) anser att man kan komma långt 

med enkla medel såsom planerade återbesök och enskilda samtal 

med båda föräldrarna. Haggerty & Alpert (1963) betonar att man 

aldrig kan bortse från barnets familj, och Grant (1972) har 

formulerat samma tanke i "ekvationen: Barn + Förälder = En 

patient". 

Frågan är om man inte bör söka riskfall ur psykiatrisk syn

punkt med samma intresse som man söker många somatiska åkommor, 

vilka riskerar att bli problem på sikt. Familjerna vänder sig 

i stor utsträckning till i första hand barnmedicinare, varför 

det är dessa som måste ta ställning. Bland dem som söker, finns 

det sannolikt barn som i ungdom och vuxen ålder kommer att ut

veckla allvarliga psykiska insufficienstillstånd eller sociala 

anpassningsproblem. Ur invaliditetssynpunkt kan dessa vara fullt 

jämförbara med många allergier, hörselnedsättningar och recidi-

verande urinvägsinfektioner, som screenas fram och följs upp 

med stort intresse. Vissa läkare finner de icke-somatiska 

patienterna tidskrävande och psykiskt påfrestande och kanske är 
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otillfredsställda över det faktum, att processen ej kan bevakas 

med laboratorieprover eller styras med farmaka. 

Barnmedicinska mottagningen bör vara en utmärkt plats för 

tidig upptäckt av barn, som riskerar att bli psykiska problem

fall, och man bör utnyttja det positiva i att föräldrarna själva 

upplever ett problem, som de vill skall lösas. 
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Kapitel 5 

BARNETS FAMILJ 

I detta kapitel beskrivs förhållanden kring barnets familj 

och sociala och ekonomiska faktorer rörande denna. Beskrivna 

förhållanden kan ha betydelse för barnets sjukdomsbild vid 

aktuellt besök och tidigare sök/tillfällen. Vissa av dessa fak

torer är också av grundläggande betydelse i jämförelsen mellan 

PF-grupperna av bl a tidigare sjukvårdskonsumtion (kapitel 4), 

sjukskrivningar (kapitel 6) och social registrering (kapitel 7)* 

Informationskällor, Alla i Sverige bosatta personer fanns upp

förda i folkbokförings- och taxeringsregister hos respektive 

länsstyrelse. Personuppgifter kunde dessutom erhållas genom 

kyrkobokföringen hos respektive pastorsämbete. 

I folkbokföringen fanns personerna tillgängliga familjevis, 

så att uppgifter om föräldrar och hemmavarande syskon under 18 

år kunde erhållas direkt med utgångspunkt från patientens identi

fikationsuppgifter. För ogifta föräldrar hade folkbokföringen 

dock endast direkt uppgift om modern. Folkbokförings- och taxe-

ringsuppgifter kompletterades för avflyttade och för föräldrar 

som bortfallit ur familjen efter 1 januari 1970» De uppgifter 

som utnyttjats framgår av appendix tabell 5*7• 

Alla i Sverige bosatta personer som fyllt 16 år var inskrivna 

i den allmänna försäkringskassan. För varje person fanns ett 

registerkort med bl a de uppgifter som framgår av appendix 

tabell 5.7. 
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Kopior av försäkringskassans registerkort rekvirerades för 

de föräldrar som hörde till barnets familj enligt folkbokfö

ringen eller som skilts från familjen genom dödsfall, skils

mässa eller på grund av hemskillnad efter 1 januari 1970. Dess

utom rekvirerades försäkringskassekort för ogifta föräldrar, 

éom i samband med det aktuella mottagningsbesöket uppgavs 

sammanbo med barnet. På detta sätt erhölls uppgifter angående 

vissa föräldrar som ej framkom i folkbokföringen. 

Försäkringskasseuppgifterna överfördes i kod i två omgångar -

först av en medhjälpare, därefter av författaren. På detta sätt 

erhölls dubbel kontroll, vilket minskade risken för felskrivning. 

I tre fall uppgavs andra föräldrar vid aktuellt besök än de som 

var samhöriga med barnet enligt folkbokföringen. Detta berodde 

på förändringar i barnets familjesituation, vilka sannolikt 

var aktuella eller under utveckling vid tiden för besöket och 

som blivit manifesta vid tiden för folkbokföringsutdraget. 

Föräldrars civilstånd och samboende med barnen 

Föräldrarnas civilstånd i februari 1972 enligt folkbok

föringen redovisas i tabell 5.1. 

Därav framgår, att betydligt fler barn i PY- än i PN-gruppen 

levde i familjer, som splittrats på grund av skilsmässa eller 

dödsfall. Om barn, vars föräldrar var skilda eller änkor/änklingar 

sammanslås, finner man i PY 12.6 °/0, i PD 7.0 °/o och i PN 4.6 °/o 

(differens PY-PN p< 0.001, PD-PN n.s.). Splittrade hem av dessa 

skäl var vanligast bland de äldre barnen. 
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Table 5.1 

Marital status of parent(s) living with, the child. Percentage 

of each PF group (Population records, Feb, 1972). 

PF-group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 
N = 198 300 544 

Parents married and 
living together 80.3 81.0 90.3 

Parents married but 
not living together 1.0 1.3 0.7 n.s. n.s. 

Mother unmarried 6.1 10.7 4.4 n.s. **--* 

Parents divorced 8.1 4.7 3.3 * ns . 

Mother widowed 3.5 2.3 1.1 n.s. n.s. 

Father widowed 1.0 0.0 0.2 

100.0 100.0 100.0 

Parents divorced or 
one parent deceased 12.6 7.0 4.6 *** n.s. 

I åldrarna 10-15 år kom 24.3 % av PY, 15.2 % av PD och 6.6 °/o 

av PN-barnen (differens PY-PN p < 0.001, PD-PN n.s.) samt i 

4-9 år 6.4 °/o a v PY, 8.1 °/o av PD och 4.6 °/o av PN-barnen (diffe

renser PY-PN och PD-PN n.s.) från hem som upplösts på dessa 

sätt. Bland barn 0-3 år gällde detta endast 4.3 °/o av PY, 0.9 °/o 

av PD och 2.5 °/o av PN-barnen (differenser PY-PN och PD-PN n.s.). 

Där föräldrarna skilt sig eller låg under hemskillnad var mo

dern vårdnadshavare utom för två barn i PD- och fyra barn i PN-

gruppen. 
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Med hjälp av uppgifter angående giftermålsdatum framräk-

nades hur många av patienterna som var födda efter föräldrarnas 

senaste giftermål. Av de barn, vars föräldrar var eller hade 

varit gifta gällde detta 12.9 °/o i PY, 9.3 °/o i PD och 8.5 °/> ± 

PN-gruppen (differens PY-PN n.s. och PD-PN n.s.). 

Ogifta mödrar var vanligast då barnen var 0-3 år, där de 

förekom i 17.4 °/o i PY, 24.5 °/> i PD och 9.9 °/o i PN (differens 

PY-PN n.s., PD-PN p<0.0l). I åldrarna 4-9 år utgjorde de i 

PY 3.8 % PD 4.0 °/o o ch PN 3.7 °/o (dif ferens PY-PN och PD-PN n.s.), 

och i åldern 10-15 år fanns endast en ogift moder i hela mate

rialet. 

Som framgår av tabell 5.1 var de ogifta mödrarna betydligt 

vanligare i PD- än i PN-gruppen, medan grupperna PY och PN inte 

uppvisade någon skillnad av betydelse. Förklaringen kan vara 

att PD-barnen i genomsnitt var något yngre än PY och PN, och 

att framför allt PD-gruppen innehöll proportionellt flera mycket 

små barn än de övriga PF-grupperna. Mödrarna var också i genom

snitt något yngre i PD- än PN-gruppen . Skillnaderna i andelen 

ogifta mellan PD och PN förklaras dock knappast av barnens 

åldersfördelning, då man fick väsentligen samma resultat med 

exakt åldersmatchade grupper (appendix tabell 9.l). 

Att modern är ogift innebär numera i de flesta fall, att 

mödrarna och barnen sammanlever med barnafadern såsom en familj. 

Ett försök att skatta hur många som i själva verket sammanbodde 

med en man gjordes med hjälp av uppgifterna vid mottagningsbe-

söket i kombination med försäkringskassans registerkort. För

säkring skasseuppgif ter för en vid besökstillfället sammanboende 

fader återfanns för 42 av de 68 ogifta mödrarna (appendix ta

bell 5.8). Enligt dessa uppgifter skulle andelen ogifta mödrar 
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utan sammanboende barnafader utgöra i PY 2.5 PD 3*7 °/o och 

PN 2.0 °/o (dif ferenser PY-PN, PD-PN n.s.). En änka och en från

skild moder sammanbodde med män, som enligt journalens upp

gifter var fäder till patienterna. 

Proportionen sammanboende men ej gifta fäder som framkom av 

dessa uppgifter torde få betraktas som minimivärden, då det är 

sannolikt att ytterligare ett antal mödrar inte önskade uppge 

sitt sammanboende. 

Då civilståndsuppgifterna ovan och i tabell 5*1 gällde 

februari 1972, var det av intresse att se om dessa uppgifter 

skilde sig från de civilståndsförhållanden som rådde vid barnets 

aktuella mottagningsbesök. I PF-grupperna hade skilsmässa in

träffat efter besökstillfället i 1.5> 0*7 och 0.9 förälders 

död i 0.5» 0.7 och 0.6 °/o samt giftermål i 1.0, 1.3 och 1.1 °/o 

i respektive PY, PD och PN. 

Om försäkringskassekortet för en förälder saknades, innebar 

detta att uppgifter om förälderns sjukskrivningar och sjuk

penning bortföll. Omfattningen av och orsakerna till detta bort

fall framgår av appendix tabell 5.8. Uppgifter söktes ej för 

föräldrar som ej sammanbott efter 1 januari I97O, då deras på

verkan på barnets aktuella tillstånd var svårvärderad. Bort

fallet bland mödrar var obetydligt, då dessa med mycket få 

undantag sammanbodde med sina barn. Bortfallet av fäder ut

gjorde i PY-gruppen 10.1 °/o, i PD 9.O °/o o ch I PN ^-.0 °/o (dif feren

ser PY-PN och PD-PN p< O.Ol) . Skillnaderna förklaras av att an

delen skilda och döda föräldrar var signifikant större i PY- än 

i PN-gruppen (tabell 5.l). 
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Antal barn i familjen. Ur folkbokföringsregistret erhölls an

talet hemmavarande barn under 18 år, vari inkluderades even

tuella adoptiv- eller fosterbarn som var mantalsskrivna i fa

miljen. Genom subtraktion av de syskon som var födda efter 

aktuellt besök, erhölls barnaskarans storlek vid besökstill

fället. 

Patienten var enda barn i 33 #3 °/> av PY, 35*0 °/° av PD och 

26.5 °/o av PN-fallen (differens PY-PN n.s., PD-PN p<0.05). Ett 

till två barn förekom i 77»3 °/<>i 76.7 °/> respektive 72.4 °/o a v 

PY-, PD- och PN-familjerna (differens PY-PN och PD-PN n.s.). 

Störst var två familjer i PD-gruppen med sju hemmavarande barn 

under 18 år. 

Adoptiv- och fosterbarn. Adoptiv- och fosterbarn kunde miss

tänkas förekomma,då moderns försäkringskassekort saknade upp

gift om obligatorisk mödrahjälp vid tidpunkten för patientens 

födelse. X nio fall berodde den saknade uppgiften på att modern 

bodde utomlands vid tiden för barnets födelse, vilket också 

framgick av försäkringskassekortet. För dessa fall kunde ett 

eventuellt adoptiv- eller fosterbarnsförhållande ej fastställas. 

Som adoptiv- eller fosterbarn återstod i PY 5*6 °/o, i PD 2.0 °/o 

och i PN O.7 °/o (differens PN-PN p< 0.001, PD-PN n.s.), vilket 

i samtliga fall kunde verifieras genom uppgifter i den barn

medicinska journalen. 

Föräldrars ålder vid barnets födelse. Föräldrarnas ålder vid 

barnets födelse beräknades sedan adoptiv- och fosterbarn bort-
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tagits ur materialet. Födelsetid för barn och föräldrar togs 

från folkbokföringsuppgifterna och kompletterades från försäk

ringskassekorten för föräldrar som ej varit folkbokförda i fa

miljen (ogifta sammanboende). Aldersuppgifter for föräldrar som 

ej längre sammanbodde med barnet kompletterades från folkbok

föring och pastorsämbeten. Åldrarna, som beräknats i månader 

redovisas i tabell 5.2. 

Table 5.2 

Parent's age when the patient was born. Percentage distribution 

within PF groups. 

Father Mother 

PF-group PY PD PN PY PD PN 
N = 181 282 528 187 293 540 

Age in complete 
years 

15-19 5.5 2.8 0.6 12.3 8.5 4.8 

20-24 19.9 22.0 17.6 29.9 35.8 32.8 

25-29 25.4 31.2 30.5 29.4 31.7 32.6 

30-34 24.9 23.8 26.3 16.6 14.0 17.2 

35-39 14.4 10.6 16.1 8.0 7.2 10.2 

40- 9.9 9.6 8.9 3.7 2.7 2.4 

Median age 29.8 28.9 30.1 26.4 25.6 27.0 

Difference in PY-PN PD-PN PY-PN PD-PN 

median tests: n. s. n. s. n. s. ** 

chi-2 (4 df)a) n. s. n. s. (5 df) * n. s. 

a) 
for the chi-2 test the fathers in the two youngest age groups 

were combined into a single group (15-24 years). 
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Några skillnader av betydelse mellan PF-grupperna framkom 

ej vad gäller medianåldrar och åldersfördelningen som helhet. 

Mödrar, som ej fyllt 20 år var betydligt vanligare i PY- än 

PN-gruppen (differens PY-PN p< 0.001 och PD-PN p<0.05)* Mödrar 

som ej fyllt 20 år vid patientens födelse förekom frekvent i 

alla åldersgrupper utan den tyngdpunkt i de yngre åldrarna, som 

tidigare påvisades bland de ogifta (sid. 131 )• Särskilt bland 

barnen över fyra år såg man en tendens att de mycket unga möd

rarna förekom oftare i PY- än PN-gruppen. I respektive PF-grupper 

PY, PB och PN var förekomsten inom åldersgrupperna: 0-3 år 9*1 °/o, 

13.1 # och 5.0 °/o (dif ferens PY-PN n.s., PD-PN p<0.05). h-9 år 

13.7 °/o, 5.8 °/o o ch 5.6 °/o (di fferens PY-PN p<0.05, PD-PN n.s.) 

och 10-15 är 12.9 °/o, 6.2 % och 3.6 (differens PY-PN p<0.05, 

PD-PN n.s.). 

Fäder, som ej fyllt 20 år vid barnets födelse, var betyd

ligt ovanligare än mödrarna. På det material som står till buds 

framkommer att dessa unga fäder var betydligt vanligare i PY 

än PN (differens PY-PN p< 0.001, PD-PN p<0.05). 

Föräldrars ålder under besöksåret. Föräldrarnas ålder under be

söksåret beräknades som antal fyllda månader vid undersöknings

årets mitt 1 januari 1971* Därvid medtogs även foster- och 

adoptivföräldrar. Dessa åldersuppgifter har framför allt betydel

se som underlag för sjukskrivningsvariablernas jämförbarhet 

mellan PF-grupperna (kapitel 6). Därför utfördes beräkningarna 

med de födelsetider som försäkringskassekorten angivit, och 

det exakta bortfallet framgår av appendix tabell 5.8. I samtliga 

fall, där folkbokföringsuppgift angående förälders ålder förekom 
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hade försäkringskasseuppgiften kontrollerats och vid behov 

rättats mot denna. 

Åldersfördelningen för såväl fäder som mödrar var likartad 

i PY- och PN-grupperna och chi-2 test (6 df) gav ej signifikanta 

skillnader. PD-gruppens fäder och mödrar var i genomsnitt något 

yngre än PN-gruppens och chi-2 test (6 df) gav p <0.001. Median

ålder för fäder: PY 37.0, PD 35«1 och PN 38.1 år (mediantest 

differens: PY-PN n.s., PD-PN p<0.00l) och för mödrar PY 3^.1» 

PD 31«9 och PN 3^*3 år (mediantest differens: PY-PN n.s., PD-PN 

p< 0.001) . 

Diskussion 

I Blomquist och Samuelsons ( ) nutritionsundersökning 

som tidigare citerats (sid. 122) fann man en civilståndsfördel-

ning hos föräldrarna till 4- och 8-åriga barn i Umeå, som väl 

överensstämmer med PN-gruppens. PN-gruppen kan därför i detta 

avseende anses motsvara totalpopulationen av barn i området. 

Alla skilsmässor är sannolikt ej till skada för barnen. Det 

finns åtskilliga exempel där skilsmässan varit en lycklig lösning 

för alla parter, och där man löst vårdnadsfråga och umgängesrätt 

på ett smidigt sätt, så att barnet ej upplevt otrygghet. Allt

för ofta föregås dock en skilsmässa av mångåriga slitningar 

eller ett "kallt krig" med störningar i familjeatmosfären, som 

känsliga barn uppfattar, ofta utan att föräldrarna är medvetna 

därom. På grund av sin känslomässiga bindning till fader och 

moder upplever barnet förändringar i föräldrarnas beteende som 
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ett hot mot sin trygghet, vilken är helt grundad på relationen 

till den ena eller båda föräldrarna, 

I denna undersökning var skilsmässofallen vanligast i PY-

gruppen. Dessutom förekom flera fall, som var under hemskillnad, 

och de spänningar eller konflikter som lett fram till separation 

har sannolikt rått under stor del av barnets uppväxttid. I ytter

ligare ett antal familjer framgick av journaler, att en liknande 

"skilsmässosituatinn" rådde utan att föräldrarna hade kraft 

eller motivation att bearbeta situationen. I andra fall kunde 

man ana samma problematik, men föräldrarna kunde eller ville 

inte ta upp dessa problem till diskussion. De använda källorna 

gav ej upplysning om hur många mödrar som hade bytt manliga 

partners flera gånger under barnets livstid. Detta var en möj

lig otrygghetsfaktor som framför allt gällde de ogifta och skilda 

eller de som gift sig lång tid efter barnets födelse. 

En förälders död kan innebära ett trauma för känsliga barn. 

Om den efterlevande föräldern och de närmast anhöriga har svårt 

att bearbeta sorgen och under lång tid framstår som oroliga 

eller deprimerade, kan deras beteende påverka barnet mer än 

själva förlusten av far eller mor. Detta förhållande har sanno

likt blivit allt vanligare i det urbaniserade samhället, där 

döden ej uppfattas som en naturlig företeelse, och sorgearbetet 

ofta konserveras med farmaka och isolering i stället för att 

bearbetas med samtal och omgivningens stöd. De efterlevandes 

situation vid förälders dödsfall har diskuterats av bl a Rutter 

(1966) och ¥olff (1969). 



138 

Andra undersökningar har visat, att barn från splittrade 

hem löper större risk än andra för psykiska insufficienstill-

stånd och sociala anpassningsproblem (Bennet, i960; Bowlby, 

1968; Howells, 1970; Rutter, I966 och 1971; Wolff & Acton, 

1968). Flera undersökningar och litteraturöversikter finns 

rörande sambandet mellan föräldradeprivation i barndomen och 

psykisk sjuklighet i ungdom och i vuxen ålder (Alkon, 1971; 

Anderson, I968; Bowlby, I968; Caplan & Douglas, I969; 

¥einiger, 1972; ¥olff, I969). Framför allt tycks det före

ligga ett samband med utveckling av sociopathi och kriminalitet 

samt depressionstillstånd. Depressioner och suicid i ungdom och 

i vuxen ålder förekom särskilt ofta, om en förälder avlidit när 

barnet var i IO-I5 års ålder (Bowlby, I968; ¥einiger, 1972). 

De flesta av författarna framhåller att barnets reaktion 

inte beror på separationen som sådan utan på omständigheter, 

som förorsakat eller förorsakats av denna, t ex psykisk sjukdom 

hos föräldrar och sociala svårigheter. Det är mera adekvat att 

tala om "paternal deprivation" som orsak snarare än separation 

(Howells, I970). 

Ogifta mödrar var vanliga särskilt bland de mycket unga 

barnen (0-3 år), medan de knappast förekom bland barn över 10 år. 

Detta berodde troligen på att de flesta vid partus ogifta mödrar 

så småningom hade stabiliserat sitt sammanboende genom gifter

mål med barnafadern eller gift sig med en annan man. Det stora 

antalet ogifta mödrar till barn i åldersgruppen 0-3 år var 

antagligen delvis en följd av den attitydförändring till samman

boende och äktenskap, som gjort sig gällande i Sverige i ökande 
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grad sedan mitten av 1960-talet. Från I966 har giftermåls

frekvensen i barnafödande åldrar sjunkit kraftigt, och antalet 

utomäktenskapliga barn har ökat i motsvarande omfattning 

(Statistisk Årsbok, 1972; Sjövall, I973). Detta sammanhänger 

med en ny syn på samlevnadsfrågan, där barn utom äktenskapet 

ej betraktas som något "omoraliskt" och det tidigare "tvånget" 

att gifta sig vid inträdd graviditet hade minskat. Det icke 

officiella sammanboendet medförde också för "ensamstående" 

med barn vissa ekonomiska fördelar i form av skattelättnader, 

större bostadsbidrag, större bidrag vid barntillsyn samt förtur 

till bostäder, daghemsplatser och hjälp till yrkesutbildning 

(Burenstam-Linder, 197^)* 

I motsats till andelen ogifta framstod proportionen mödrar 

som varit mycket unga vid partus (mindre än 20 år) som relativt 

stor även i de högre åldersgrupperna, där skillnaden PY-PN var 

tydlig. Mycket unga mödrar kan vara en riskfaktor, då de flesta 

barn till mödrar under 20 år är oplanerade (Nilsson et al., I967) 

och många blir till hinder för föräldrarnas rörelsefrihet och 

tilltänkta utbildning. Vissa av dessa mödrar tvingas stanna 

hemma och sköta spädbarnet under en tid då de normalt skulle 

utbilda sig eller ha möjlighet att konkurrera om en fast an

ställning. Det oplanerade barnet kan också innebära, att två 

föräldrar för barnets skull tvingas i en samlevnad, som de ej 

är mogna för, och som kan försvåras av det extra arbete och den 

ekonomiska belastning som barnet innebär och den oro som 

alltid finns hos förstagångsföräldrar. Icke sällan spricker 

ett sådant sammanboende och modern gifter sig eller flyttar 

ihop med en annan man, så att ett styvbarnsförhållande uppstår. 
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Detta kan ibland medföra nackdelar för barnet i synnerhet om 

paret får flera barn och mannen omedvetet favoriserar de barn 

han själv är biologisk far till. Om modern ej kan eller vill 

avbryta studier eller förvärvsarbete, får barnet ofta växa upp 

hos morföräldrarna eller annan anhörig eller flyttas mellan 

dessa och föräldrarna. Detta kan i vissa fall medföra otrygghet 

för barnet. 

Andelen fäder som var under 20 år vid partus var betydligt 

färre än mödrar. Man kan misstänka, att ett antal mycket unga 

fäder ingick i den kategori, som ej fanns med då de varit ogifta 

och ej längre sammanbodde med modern. 

Nilsson et al. (1967) fann vid intervjuer av svenska gra

vida kvinnor, att 69.5 °/o a v barn till mödrar under 20 år var 

oplanerade mot 33*3 °/o, när mödrarna var 20-24 år och I5.9 °/o, 

då de var 25-29 år gamla. De ogifta och de som gifte sig under 

graviditeten var yngre och hade oftare än andra aktuella sociala 

och ekonomiska svårigheter (Nilsson, I970). Jonsson (1967) fann, 

att mödrarna till brottsliga Stockholms-pojkar i 20 % varit 

under 21 år vid barnets födelse mot k °/o i kontrollmaterialet. 

Barn som är ovälkomna får ofta växa upp i en otillfreds

ställande miljö. Forssman & Thuwe (1966) undersökte uppväxt

förhållanden till vuxen ålder för barn, som hade fötts efter 

det att mödrarna fått avslag på abortansökan. De flesta hade 

växt upp hos de biologiska mödrarna, som i mycket stor ut

sträckning var ensamstående eller separerade från barnafadern 

under barnets uppväxt. Barnen var överrepresenterade hos barn

psykiater och hade något oftare än en kontrollgrupp anteckningar 
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om brott eller förseelser hos barnavårdsnämnden. Mödrarna var 

ofta psykiskt insufficienta och författarna framför möjligheten 

av ett genetiskt samband förutom den otillfredsställande miljön. 

I en ledarartikel (Anonymus, 1972), byggd på en aktuell 

engelsk utredning, skisseras ett pessimistiskt perspektiv på 

den ensamstående moderns situation ur social och psykologisk 

synpunkt. Barnen och modern isoleras, då familjen har begränsade 

ekonomiska möjligheter, och då modern ej hinner eller orkar annat 

än förvärvs- och hemarbete. Även om den ekonomiska sidan synes 

bättre tillgodosedd, råder sannolikt samma problem även i Sverige, 

Föräldrarnas åldersfördelning och genomsnittsålder vid 

barnets födelse överensstämde för PN-gruppen väl med Blomquist & 

Samuelsons ( ) Umeå-föräldrar, Mödrar under 20 år som fött 

levande barn i Västerbotten under åren 1956-1971 varierade 

mellan 6,0 och 8,9 °/> (SOS: Befolkningsförändringar 1956-1971)* 

Dessa tal ligger något över andelen mödrar under 20 år i PN-

gruppen, 

Föräldrarnas ålder den 1 januari 1970 skilde sig inte på 

ett sådant sätt, att jämförbarheten mellan PF-grupperna med av

seende på inkomster och sjukskrivningsförhållanden nämnvärt kan 

påverkas, 

Adoptiv- och fosterbarn förekom signifikant oftare i PY-

än i PN-gruppen och den övervägande delen var pojkar. Bohman 

(1970) har i en svensk undersökning visat, att adoptivbarn oftare 

har anpassningssvårigheter och att pojkarna är mest utsatta. Shah 

& Kline (1972), Canada, redovisar en särskild medicinsk, psykiat

risk och social service för fosterhemsplacerade barn, som visat 
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sig ha mer anpassningsproblem än andra. ¥olff (1969) stöder 

med ett flertal litteraturreferenser, att adoptivbarn mer än 

andra söker barnpsykiatrisk hjälp. 

Sociala och ekonomiska faktorer 

In- och utflyttning i upptagningsområdet. Då barnet med mycket 

få undantag sammanbott med modern hela sin livstid, kunde bar

nets flyttningar anses sammanfalla med moderns. Moderns flytt

ningar härleddes från försäkringskassekorten, där boningsort 

fanns angiven såsom en kod för det lokala försäkringskassekon

toret. Lokala kontor fanns som regel i varje kommun, och an

teckningar om årtal för inflyttning i nytt område fördes fort

löpande utan att tidigare uppgift ströks. Dessa uppgifter hölls 

aktuella dels genom föräldrarnas direkta kontakt med försäk

ringskassan, dels genom att folkbokföringen aviserade försäkrings

kassan om flyttningar, när de inträffat, eller minst en gång 

per år. 

Några stora skillnader i flyttningsfrekvens förekom ej 

mellan PF-grupperna och ur tabell 5*3 framgår, att jämförbara 

andelar i de olika PF-grupperna hade varit bofasta i upptag

ningsområde t hela sin livstid. 

En jämförelse av den genomsnittstid som barn från de 

olika PF-grupperna bott utom upptagningsområdet visade inga 

skillnader av betydelse. 
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Table 5.3 

Mother's change of residence during the child's lifetime. 

Percentage distribution within PF-groups (the residential 

areas and health service regions are defined, p. 35* 

PF-group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 

N = 196 298 541 

A. Always lived in 
current area 67.9 63.4 63.0 n.s. n.s. 

B. Changed residential 
area within the 
health service 
region 10.7 8.4 8.2 n.s. n.s. 

A+B Always lived in the 
health service 
region 78.6 71.8 71.2 n.s. n.s. 

C. Moved to live in the 
health service 
region for the first 
"time 14.8 23.8 21.3 n.s. n.s. 

D. Moved to live in the 
health service 
region, having pre
viously moved away 
from it 5.1 1.7 6.6 n.s. ** 

E. Uncertain 1.5 2.7 0.9 n.s. n.s. 

100.0 100.0 100.0 

Föräldrars inkomster. Inkomster vid taxering för kommunal och 

statlig inkomstskatt registrerades för inkomståret 1970. Dessa 

inkomstuppgifter bygger på medborgarens årliga självdeklaration 

och kontrolleras av taxeringsmyndigheter mot andra källor såsom 
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löneuppgift från arbetsgivare, fastighetsregister m. m. Upp

gifter erhölls för de föräldrar, som folkbokföringsmässigt 

sammanbodde med sina barn, och. rekvirerades för dem som skilts 

från familjen genom skilsmässa eller dödsfall efter 1 januari 

I97O. Dessa taxeringsuppgifter utgjorde summan av inkomst av 

tjänst och tillfällig förvärvsverksamhet, egen rörelse, kapital, 

jordbruks- eller annan fastighet minus avdrag för inkomsternas 

förvärvande, underskott i förvärvskälla och vissa allmänna av

drag, De flesta individer i undersökningen hade sin försörjning 

genom tjänst och förvärvsarbete, och deras avdragsmöjligheter 

var jämförelsevis små. För jordbrukare, egna företagare och 

stora inkomsttagare var den taxerade inkomsten ett mera osäkert 

mått på den verkliga inkomsten, då dessa personer hade större 

och varierande avdragsmöjligheter, t ex i rörelse och fastigheter. 

En osäkerhetsfaktor vid uppskattning av verklig inkomst 

utgjorde sjukpenning och omfattande sociala bidrag, vilka ej 

beskattades och ej heller togs upp i självdeklarationen. Större 

sociala bidrag kunde förekomma framför allt hos låga inkomst

tagare. Det bör också påpekas, att enskilda personer och gifta 

par med en sammanlagd inkomst under 2 400 kronor ej behövde 

deklarera sina inkomster och deras inkomster uppfördes alltid 

som = 0 i taxeringsregistret. 

En officiell utredning hade utförts i Sverige under tid med 

motsvarande taxeringsbestämmelser för att utröna, om de taxerade 

inkomsterna påtagligt avvek från familjens verkliga inkomst före 

skatt (SOU, 1970). Undersökningen som utfördes via intervjuer 

med familjerna och undersökning av olika inkomstkällor, visade 
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stor överensstämmelse för övervägande del av populationen. Av

vikelserna gällde framför allt egira företagare, jordbrukare, 

låginkomsttagare och en del högre inkomsttagare. Då den kommu

nalt taxerade inkomsten ligger närmare familjens verkliga in

komst före skatt än den statligt taxerade, redovisas här endast 

inkomster vid kommunal taxering. Där föräldrarna var gifta eller 

hade varit detta efter 1 januari 1970, erhölls taxeringsuppgifter 

för båda föräldrarna i 164 av 170 PY-fall (96.5 °/>), 242 av 252 

PD-fall (96.O °/o) och 496 av 507 PN-fall (97.8 °/o) . Uppgift an

gående en förälder erhölls i 32 PY-, 56 PD- och 45 PN-fall. 

Sammanlagt saknades inkomstuppgifter helt för två PY-fall 

(l.O °/o) , två PD-fall (0.7 °/o) och tre PN-fall (0.6 °/o) . 

Resultaten redovisas i tabell 5.4, där en uppdelning har 

skett beroende på om inkomstuppgift förelegat för en eller två 

förälder. Familjen räknades till gruppen två föräldrar om in

komsten hos den ena maken var =0. Om däremot inkomstuppgift 

saknades för ena parten, räknades familjen till gruppen en 

föräldrar. Inkomst som taxerats för barn i familjen medtogs ej. 

Några signifikanta skillnader mellan PF-grupperna förelåg 

ej i inkomstfördelning, median- eller medelinkomster. Median

inkomsten måste betraktas som ett bättre mått än medelinkomsten, 

då inkomstvariabeln var snedfördelad. Några slutsatser om vilka 

familjer som har verkligt låg inkomst kan ej dragas enbart av 

inkomstfördelningen vid kommunal taxering. De uppgivna inkomsterna, 

där endast en förälder funnits i tabell 5»^ måste betraktas med 

stor reservation. 
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Table 5*4 

Income of parent(s) according to 1970 local tax assessment. 

Percentage distribution within PF-gruups for parents living 

together or separately (according to population records). 

Combined income Single parent 
(father or mother) 

PF-group PY PD PN PY PD PN 

N = 164 242 496 32 56 45 
Income in 
1 000s of Sw.kr 

0 0.6 0.0 1.4 31.3 26.8 20.0 

0.1- 9.9 1.2 4.1 3.2 12.5 35.7 26.7 

10 -19.9 11.0 12.4 8.5 43.8 30.4 42.2 

20 -39.9 53.7 5I.7 52.O 9.^ 7.1 8.9 

4o -59.9 23.2 22.3 21.6 3.1 0.0 2.2 

60 - 10.4 9.5 13.3 0.0 0.0 0.0 

Median income, Sw.kr 32.7 31.3 33.1 11.4 7.6 10.2 

Mean income, Sw.kr 37.3 36.7 37.6 10.8 8.4 10.9 

Difference PY-PN PD-PN PY-PN PD-PN 

Median test n. s. n. s. n. s. n. s. 

Mean test (t-test) n. s. n. s. n. s. n. s. 

Som tidigare visades (sid. 131) sammanbodde en stor del av 

taxeringstekniskt ensamstående mödrar med män, som i många fall 

torde ha varit de huvudsakliga familjeförsörjarna. De mycket 

låga inkomsterna för ensamstående föräldrar, som framgår av 

tabell 5«4 torde endast vara representativa för en liten del 

i realiteten ensamboende änkor, frånskilda och ogifta. 
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Föräldrarnas placering i s.jukpenningklass 

En annan möjlighet att uppskatta familjens inkomster var 

att undersöka föräldrarnas placering i sjukpenningklass. För

säkringskassan utförde denna placering med utgångspunkt från 

taxeringsmyndighetens uppgifter om personens bruttoinkomst av 

tjänst och eget arbete. Dessa uppgifter korrigerades fortlöpande 

genom årliga kontroller mot inkomstuppgifterna och genom för

frågan till berörd person och ibland arbetsgivare. 

Viss tidsutdräkt kunde förekomma innan sjukpenningklassen 

ändrades, vilket gjorde sig gällande vid hastiga inkomstföränd

ringar. Gifta och ogifta personer, som ej hade inkomst över 

1 800 kronor, men hade vårdnaden om ett eller flera barn place

rades i särskild sjukpenningklass. 

I en offentlig utredning om sjukpenningförmånerna har man 

bl a undersökt, hur många i ett slumpmässigt urval av förvärvs

arbetande som med hänsyn till sin inkomst var placerade i adekvat 

sjukpenningklass, då de friskanmälde sig efter en sjukskrivnings-

period (SOU, 1972). 

Överensstämmelsen var som helhet god, och de avvikelser 

som fanns var som regel ej stora och visade, att de flesta fel

placerade var för lågt försäkrade i förhållande till den upp

givna inkomsten. Undersökningsgruppen i den refererade utred

ningen skilde sig från barnmottagningsundersökningens föräldrar 

i två väsentliga avseenden, l) I den offentliga utredningen 

förekom alla ålderskategorier av förvärvsarbetande medan barn-

mottagningsundersökningens föräldrar som regel var under 50 år. 

2) Den offentliga utredningen omfattade enbart förvärvsarbetande 

som friskskrivit sig efter sjukdom. I barnmottagnings-
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undersökningen ingick också ett stort antal icke förvärvsar

betande (hemmamakar eller studerande) (se sid. 152 ), Eftersom 

den officiella utredningen endast tog upp personer som frisk

skrivit sig (dvs hade varit sjukskrivna) kan man antaga, att 

dessa i högre grad än barnmottagningsundersökningens föräldrar 

sett till, att sjukpenningen gav en adekvat ersättning för för

lorad arbetsinkomst. 

Föräldrarnas sjukpenningklasser och deras fördelning inom 

PF-grupperna finns redovisade i tabell 5.5« 

Table 5.5 

Health insurance class of parents (with corresponding income 

in brackets). Percentage distribution within PF-groupsr 

Father Mother 

PY PD PN PY PD PN 
Health insurance N= 
class (corresponding 
income in 1 000 s of 
Sw.kr) 

178 273 522 196 298 541 

0- 2 (0-2.5 + those 
not gainfully-
employed ) 

0.6 3.6 1.7 43.9 40.9 ^7.9 

3- 9 (2.6-10.1) 4.0 3.6 2.6 13.8 16.4 13.O 
10-14 (10.2-20.9) 10.0 9.8 6.8 23.5 25.4 19.7 
15-17 (21.0-29.9) 32.O 34.8 35.5 14.8 12.7 11.2 

18-20 (3O.O-38.9) 33.7 27.8 28.2 3.1 2.0 6.4 

21- (39.0- ) 18.5 19.8 24.1 1.0 1.7 1.5 

Pensioners 1.2 0.4 1.2 0.0 0.7 0.4 
100.0 99.8 100.1 100.1 99.9 100.1 

Difference 

(4 df)a) 
PY-PN 

n. s. 

PD-PN 

n. s. 

PY-PN 

n. s. 

PD-PN 
* 

a) 
Pensioners have been excluded in the chi-2 calculations and the 
insurance classes were combined as follows: 0-9/10-14/15-17/ 
18-20/21 for fathers and 0-2/3-9/10-14/15-17/18-21 for mothers. 
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I tabellen anges även mot sjukpenningklasserna svarande brutto

inkomster enligt försäkringskassans anvisningar för sjukpenning-

klassplacering. Några skillnader mellan PF-grupperna förelåg ej 

vare sig för fäder eller mödrar eller då deras sjukpenningklass-

grundande bruttoinkomst sammanslogs (appendix tabell 5*9)• 

Om jämförelse sker med tidigare redovisning av inkomst vid 

kommunal taxering är det uppenbart, att de ogifta sammanboende, 

som i appendix tabell 5,9 tillföres kolumnerna "två föräldrar 

om inkomsten" ej utgör någon speciell låginkomstkategori. Där 

en förälder i familjen står noterad även i appendix 5«9> finns 

fortfarande några med låga inkomster, men en jämförelse visar 

tydligt, att de mycket låga inkomsterna för många ensamstående 

vid kommunal taxering (tabell 5.k) var missvisande framför allt 

beroende på att sammanboende män fanns, vilka inte kom med i 

taxeringsuppgifterna. Där såväl taxeringsuppgift som sjukpenning

klass fanns tillgänglig, gjordes en jämförelse av föräldrarnas 

inkomster enligt dessa källor och överensstämmelsen var som 

regel god. Fäderna hade dock ofta en något högre sjukpenning

klass än den som motsvarade inkomst vid kommunal taxering. Denna 

tendens fanns också hos mödrarna. Förklaringen kan vara, att 

avdrag för inkomsternas förvärvande fick göras vid kommunal 

taxering, medan sjukpenningklassen grundades på bruttoinkomst. 

För mödrarna kan man konstatera diskrepanser hos de låga inkomst

tagarna, vilket sannolikt delvis beror på att vissa av mödrarna 

alternerade mellan deltidsarbete och hemarbete utan att de änd

rade sjukpenningklass. Man torde också få ta hänsyn till att 

många unga familjer var i en ålder, där man växlade mellan 
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studier och förvärvsarbete och att arbetslöshet inte var ovan

lig även i de produktiva åldrarna som föräldrarna befann sig i. 

Familjer med låg inkomst 

Begreppet låg inkomst var ej väldefinierat, men en inkomst

gräns bör rimligen sökas, där en barnfamilj har svårighet att 

klara sin försörjning utan socialhjälp. De normer som fanns 

utarbetade byggde inte direkt på inkomstuppgifter utan tog även 

hänsyn till bostadskostnad (för vilket kommunalt bostadstillägg 

oftast utgick), antal barn, barnbidrag, sjukpenning m m. Nor

merna skulle dessutom endast vara vägledande för de sociala 

myndigheterna, vilka uppmanades till prövning av varje enskilt 

fall (Svenska Kommunförbundet, 1970)• 

Med utgångspunkt från dessa normer kan man sätta en unge

färlig inkomstgräns vid 20 000 kronor för två sammanboende och 

vid 10 000 kronor för ensamstående föräldrar. Härvid har hän

syn tagits till att ensamstående har större kommunala bostads

bidrag, skatteavdrag och större subventioner av kommunen för 

barntillsyn än sammanboende. 

För de fall, där sjukpenningklass fanns för båda föräldrar

na (appendix tabell 5.9) hade 63 gifta par, 7 ogifta samman

boende och 2 av de par som skilts efter 1 januari I97O sammanlagd 

inkomst under 21 000 kronor. Detta gällde 8.0 °/o i P Y, 9.3 °/0 i 

PD och 6.5 °/o i PN (differens PY-PN och PD-PN n.s.). För 62 av 

dessa 72 par fanns möjlighet att jämföra med föräldrarnas samman

lagda inkomst vid kommunal taxering. 24 av de 62 hade därvid en 

inkomst som översteg 20 000 kronor. För dessa familjer hade 
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tydligen en inkomstförhöjning skett utan att sjukpenningklassen 

ändrats. Om man räknar bort dessa fall återstår följande andel 

inom PF-grupperna med bruttoinkomst enligt sjukpenningklass 

under 21 000 kronor och inkomst enligt kommunal taxering under 

20 000 kronor: PY 5.2 % PD 6.3 °/o, PN 4.3 °Z> (di fferens PY-PN 

och PD-PN n.s.). I denna andel inräknas dock 10 fall, där 

inkomst vid kommunal taxering ej kunde kontrolleras. Ett mot

svarande bortfall bland dessa 10 på grund av högre inkomst 

vid kommunal taxering kan ej nämnvärt påverka resultatet. Där 

endast en förälder hade noterad sjukpenningklass motsvarade 

denna en bruttoinkomst under 10 200 kronor för 8 av 24 i PY, 

8 av 30 i PD och 11 av 27 i PN. Däribland fanns en del fall 

med kommunalt taxerad inkomst över 10 000 kronor och några, 

där den icke sjukpenningplacerade maken hade pension. Om dessa 

fall tas bort återstår 5 av 24 i PY, 6 av 30 i PD och 5 av 27 

i PN med såväl sjukpenningklass motsvarande bruttoinkomst mindre 

än 10 200 kronor som kommunalt taxerad inkomst mindre än 10 000 

kronor. Det råder en viss osäkerhet, om alla dessa verkligen 

var ensamstående ur inkomstsynpunkt. Såsom diskuterats ovan 

kan det ha förekommit sammanboende ogifta män som ej uppgavs 

vid aktuellt besök. 

Andelen sammanboende med låg inkomst plus ensamstående med 

lag inkomst var om ovanstående villkor för inkomst enligt sjuk

penningklass och kommunal taxering uppfylldes: PY 7.1 °/o, P D 

7.7 °/o o ch PN 6.1 °/o (dif ferens PY-PD och PD-PN n.s.). 
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Hemmamakar och studerande 

De flesta mödrar som ej hade haft inkomst var sannolikt 

hemmamakar, somliga också studerande. Andelen kan studeras med 

hjälp av sjukpenningklassen, men den aktuella situationen fram

går också av den kommunalt taxerade inkomsten för 1970« Därav 

framgick att 31 »1 °I° av mödrarna i PY, 32.6 °/o i PD och 35 «1 °/° 

i PN (differens PY-PN och PD-PN n.s.) saknade taxeringsbar 

inkomst. Taxerade inkomster under 10 000 kronor vid kommunal 

taxering måste innebära, att modern arbetat deltid eller delar 

av inkomståret. Detta gällde 41.5 °/° i PY, 45.9 % i PD och 40.7 °/> 

i PN, och ytterligare deltidsarbetande torde finnas i närmast 

överliggande inkomstklass. 

Med utgångspunkt från sjukpenningklasserna fann man något 

större andel med sjukpenningklasser motsvarande heltidsarbete 

i hem eller som studerande (tabell 5.5). Detta torde bero på 

att många av de deltidsarbetande mödrarna ej hunnit ändra sin 

sjukpenningklass till adekvat nivå sedan de påbörjat förvärvs

arbete utanför hemmet. Några skillnader mellan PF-grupperna 

framkom ej heller, om man sökte bedöma antal hemmavarande och 

deltidsarbetande med utgångspunkt från sjukpenningklasserna. 

Med ledning av sjukpenningklassernas förändringar beräknades 

hur många år av barnets livstid, som mödrarna haft sjukpenning

klass som hemmafru eller motsvarande inkomst under 2 600 kronor 

per år. Detta gällde hela barnets livstid för 27.6 °/o i P Y, 29.9 

°/o i PD och 35.6 °/o i PN (differens PY-PN p<0.05 och PD-PN n.s.). 

Några skillnader mellan PF-grupperna kunde ej konstateras be

träffande antal ar som modern haft denna låga sjukpenningklass. 



153 

Andelen fäder som hade inkomster motsvarande heltidsarbete 

i hemmet eller studier var mycket få (tabell 5*5)• 

Föräldrarnas yrken 

Föräldrarnas yrken vid senaste anställning eller förvärvs

arbete framgick av försäkringskassekortet, där även arbetsgivare 

stod antecknad. Dessa uppgifter uppföljdes fortlöpande av för

säkringskassan, då de hade betydelse för uppföljningen av 

patientens placering i adekvat sjukpenningklass. 

I vissa fall kunde svårigheter uppstå med yrkesklassifice

ringen, då det var omöjligt att avgöra, om personen var hel-

eller deltidsarbetande, eller om det angivna yrket var av till

fällig art. Sålunda var det vanligt med studerande som hade ett 

deltidsarbete. Samma kunde gälla hemmafruar, som arbetat en 

kortare tid av året. I upptagningsområdet fanns en del småjord^ 

brukare och hemmansägare som säsongvis hade heltidsarbete som 

byggnads-, industri- eller skogsarbetare och skötte jordbruket 

med hjälp av familjen på "fritiden" och somrarna. Alla dessa 

fall klassificerades efter det angivna yrket utanför hemmet, 

om det ej var helt tydligt, att detta förvärvsarbete var högst 

tillfälligt eller sedan länge avslutat. På samma sätt klassifi

cerades en del nuvarande hemmafruar efter sitt tidigare yrke, 

om det var uppenbart, att detta ej var av helt tillfälligt slag. 

Yrkena kodades i enlighet med en nordisk yrkesgruppering 

som använts vid de senaste svenska folk- och bostadsräkningarna 

(SOS: Folk och bostadsräkningen, I965). Denna yrkesgruppering 

är en modifikation av International Standard Classification of 
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Occupations (ISCO) utgiven av Internationella Arbetsbyrån (ILO), 

1958. 

De olika yrkena har sammanförts i större grupper i appendix 

tabell 5«10. Några signifikanta skillnader kunde ej påvisas 

mellan PF-grupperna, varför resultaten presenteras för hela 

materialet sammanslaget. Med hänsyn till ovan refererade svårig

heter vid klassificeringen av dubbel- och tillfällighetsarbetande 

kan man utgå ifrån, att andelen studerande, jordbrukare och 

möjligen hemmafruar är underrepresenterade• 

Med tanke på att hälso- och sjukvård var den största arbets-

sektorn för kvinnor inom upptagningsområdet, var det av intresse 

att undersöka hur stor andel av föräldrarna, som hade yrke med 

sjukvårdsanknytning. Det var också tänkbart, att sjukvårdsper

sonal hade andra attityder till barns symtom eller lättare kunde 

komma i läkarkontakt än andra. Av mödrarna hade 19.4 °/o o ch av 

fäderna 2.6 °/o nå gon form av s juk vår ds anknyt ning i sitt yrkes

arbete. Några skillnader mellan PF-grupperna kunde ej påvisas. 

Familjernas indelning i socialgrupper 

Någon allmänt accepterad socialgruppsindelning fanns ej, 

varken internationellt eller inom Sverige. En ofta använd in

delning, som även användes i en stor internationell jämförelse 

av barns uppväxtförhållanden (Karlberg et al., I969) är 

Classification of Occupations, H.M.S.O., London, I95O. Denna 

klassificering som valdes även för denna undersökning, indelar 

familjerna efter den förälder som klassificerats högst i de fem 

grupper som framgår av tabell 5.6. 



155 

I likhet med Karlberg et al. (1969) gjordes några smärre 

modifikationer för att anpassa klassificeringen till svenska 

yrkesförhållanden. Studerande och hemmafruar placerades i en 

särskild grupp. Några tydliga skillnader mellan PF-grupperna 

kunde ej konstateras. 

Table 5.6 

Socio-economic grouping in accordance with Classification of 

Occupations, H.M.S.O., London, 1950, the family being grouped 

by the parent with the higher classification. Percentage of 

each PF-group. 

PF-group 

PY PD PN 

Class N= 198 300 544 

I Professional etc occupations 12.1 14.0 15.^ 

II Intermediate occupations 24.2 20.0 25.6 

III Skilled occupations 5O.O 5O.O 44.3 

IV Partly skilled occupations 9.6 11.7 12.3 

V Unskilled occupations 3.0 0.7 0,6 

Housewife, student or no 
stated occupation 1.0 2.7 1.5 

Uncertain 0 1.0 0.4 

99.9 100.1 100.1 
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Diskussion 

Om barnen från någon av PF-grupperna i större utsträckning 

än andra bott utanför upptagningsområdet eller i ett annat bo

ningsområde under sin livstid, kunde variabler rörande tidigare 

sjukvårdskontakter vid Umeå lasarett och social registrering i 

hemkommunen påverkas. Då några differenser ej kunnat säkerställas 

statistiskt, kan flyttningsfrekvensen knappast utgöra någon fel

källa av betydelse vid jämförelser. Ett något överraskande fynd 

var möjligen, att flyttningsfrekvensen ej framstod som högre i 

PY- än i PN-gruppen. Familjer med sociala anpassningssvårigheter 

anses flytta mycket, och detta kunde också tänkas visa sig som 

svårigheter och psykiskt betingade symtom hos barnen. Hur mycket 

familjerna flyttat inom respektive kommun kan dock inte fast

ställas i denna undersökning. 

Föräldrarnas inkomstfördelning har jämförts med kommunalt 

taxerad inkomst i Blomquist & Samuelsons ( ) Umeå-material, 

och inkomstfördelningen visar god överensstämmelse för såväl 

fäder som mödrar. Man kan därför utgå ifrån att familjerna i 

barnmottagningsmaterialet ur inkomstsynpunkt ej skiljer sig 

nämnvärt från populationen i området. 

I denna undersökning återfanns få familjer och ensamstående 

föräldrar med så låg inkomst att verkliga försörjningsproblem 

torde ha förelegat. Man måste också beakta, att inkomsten i 

dessa fall utgjorde ett ganska dåligt mått på vad familjen hade 

att leva på. Olika sociala förmåner och bidrag, sjukpenning 

och vissa underhåll fördes ej upp som inkomst, och vissa av 

föräldrarna var studerande med studiebidrag och studielån, som 

ej heller redovisades. Hemmansägare och jordbrukare hade natura

inkomster som ej kom fram. Påpekas bör att bruttoinkomsterna 
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eller inkomsterna vid kommunal taxering ej heller var ett pro

portionellt mått på vad familjen verkligen hade att leva på. 

Den progressiva beskattningen ökade kraftigt vid inkomster över 

30 000 kronor och åstadkom tillsammans med behovsprövade bostads

tillägg och andra sociala förmåner en betydande utjämning av de 

inkomster, som familjerna disponerade för konsumtion. 

Med de grova mått, som inkomst vid kommunal taxering och 

den sjukpenninggrundade bruttoinkomsten gav, kunde några skill

nader mellan PF-grupperna ej konstateras. Någon närmare analys 

av familjernas ekonomiska situation med hjälp av mera detalje

rade uppgifter från andra register eller intervjuer ansågs ej 

indicerad. 

Enligt Blomquist & Samuelsons intervjuer var 39 °/° av 4-

åringarnas och 37 °/o av 8-åringarnas mödrar ej förvärvsarbetande, 

medan I6-I6 °/o ar betade deltid och 14-18 °/o ha lvtid. Dessa resultat 

är i god överensstämmelse med andelen hemmafruar och deltids

arbetande i denna undersökning. 

Howell (1973) presenterar en omfattande litteraturstudie av 

utförda undersökningar och kan inte finna något stöd för att 

förvärvsarbete hos modern skulle inverka skadligt på barn eller 

äktenskap. Yrkesfördelningen bland såväl män som kvinnor visade 

en relativt liten del manuella arbetare medan "manschettyrken" 

var vanliga. Detta överensstämmer med sysselsättningsstrukturen 

i Umeå kommun (SOS : Folk- och bostadsräkningen, 1970)5 där ad

ministrativa enhetèr, sjukvård, handel och skolor är dominerande 

och antalet stora industrier var relativt få. Dessa förhållanden 
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återspeglade sig också i socialgruppernas fördelning. Mödrar 

med anställning inom hälso- och sjukvård eller med utbildning 

inom dessa områden var påtagligt vanliga. Hälso- och sjukvårds

sektorn var den största kvinnliga arbetsgivaren i hela upptag

ningeområde t , vilket sannolikt förklarar detta. Den dagliga 

kontakten med sjukvård kan också innebära, att dessa föräldrar 

hade lättare att få kontakt med läkare på sjukhuset, men också 

att de oroade sig för allvarliga sjukdomar när barnen hade organ

symtom. Sannolikt upplever inte sjukvårdspersonal samma motstånd 

att söka läkare som en del andra personer, vilka känner osäker

het och rädsla i sjukhusmiljön och befarar att smärta och 

skrämsel skall åsamkas barnet i samband med läkarundersökning 

och utredning. 
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Kapitel 6 

REGISTRERAD SJUKLIGHET HOS FÖRÄLDRARNA 

Sjukvården i Sverige under i960- och 70-talets början 

präglades av en ökad specialisering, där patienterna sökte 

öronläkare, ortopeder, kirurger m fl primärt för olika åkommor, 

och om den förmodade sjukdomen eller en del av symtombilden ej 

hörde hemma hos vederbörande specialist remitterade denne till 

en annan. Läkarna fick på detta sätt ingen helhetsbild av 

patienten och kunde ej ta upp dennes bakgrundsproblematik i 

stort, dessutom kunde patienten spontant söka hos många olika 

läkare, utan att de kände till varandras förehavanden eller de 

besvär som föranlett sökandet hos den andre. Denna situation 

drabbade i hög grad barnfamiljer, där t ex barnet kunde gå hos 

barnmedicinare, fadern hos psykiater och modern hos invärtes-

medicinare och ortoped utan att dessa läkare på något sätt hade 

kontakt eller samarbetade. Detta till trots att alla familje

medlemmarnas problematik i många fall kunde ha samma bakgrund. 

Exempelvis kunde den läkare som mötte barnets benvärk eller 

moderns huvudvärk och ej kände till familjens övriga sjukvårds

sökande betrakta symtomet som en enskild företeelse. Detta inne

bar ofta att läkaren utförde erforderlig somatisk utredning 

gav råd och farmaka och släppte patienten. Barnmedicinaren 

frågade sällan om sjukdomar i den övriga familjen (om det ej 

gäll hereditära eller smittsamma tillstånd) och föräldrarna 

tog sällan upp detta spontant, då de ansåg detta ovidkommande 
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eller var rädda, att läkarna betraktade dem med förutfattad 

mening om de omnämnde förekommande psykisk eller nervös sjuk

dom inom familjen. 

X detta kapitel studeras sambandet mellan sjuklighet hos 

föräldrarna och psykiskt betingade besvär hos barnen. 

Den verkliga sjukligheten hos vuxna individer är svår att 

beräkna retrospektivt. Genomgång av intagningsjournaler från 

sjukhus ger endast mycket selekterade sjukdomstillstånd med 

övervikt i här aktuella åldersgrupper för dem som fordrar 

kirurgiska ingrepp eller psykiatrisk vård. Beräkning av samt

liga öppénvårdskontakter skulle vara ett nästan ogenomförbart 

arbete. 

I stället valdes en registrering av sjukskrivningsdagar 

totalt och för olika diagnosgrupper. Denna metod har den för

delen, att så gott som alla individer som bott inom riket kan 

täckas för hela sin vuxna livstid. Förhållandet att en individ 

sjukskrives av läkare torde som regel klart utsäga att personen 

ej fungerar i sitt arbete. Detta kan vara en lämpligt definie

rad gräns, när det gäller att avgöra hur mycket en sjukdom 

eller upplevda symtom påverkar en individ. En viss särställning 

intager här hemmafruar och studerande utan förvärvsarbete, se 

sid. 177. 

Metoder 

Alla i Sverige bosatta personer som fyllt 16 år och hade 

en årlig inkomst av förvärvsarbete på 1 800 Skr eller mer hade 

rätt till sjukpenning vid sjukdom. Dessutom hade gifta och 
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ogifta hemmamakar, rätt till sjukpenning och detta gällde samt

liga hemmamakar, som hade vårdnaden om barn. 

Föräldrarnas fördelning på olika sjukpenningklasser har 

tidigare redovisats (sid. 1^8). Ett mycket litet antal var 

den 30.6 I97I utan sjukpenningförmån och i sjukpenningklass Ó 

(inkomst under 1 800 Skr och ej hemmamake) eller pension. Detta 

gällde bland fäderna i PY 1.2 i PD 1.1 °/o o ch i PN 1.6 °/o. 

För mödrarna var motsvarande tal 0.0 °/o i PY, 0.7 °/> i PD och 

0.4 °/o i PN. Antalet föräldrar för vilka försäkringskasseupp-

gifter helt saknades och orsakerna till detta har redovisats 

på sid. 148 och i appendix tabell 5*9» 

Sjukpenning utgick efter sjukdom eller skada som förorsakade 

nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften. Sjukpenning ut

gick från dagen efter patientens anmälan till försäkringskassan, 

m e n  v i d  i n t a g n i n g  p å  s j u k h u s  f a n n s  e n  v a r i e r a n d e  k a r e n s  p å  1 - 3  

dagar beroende av patientens arbete. Innan 1.1 I966 var karens

tiden 3 dagar, även om patienten ej var inlagd på sjukhus. Vid 

sammanhängande sjukskrivning om 7 dagar och mer fordrades 

läkarintyg med angivna diagnoser eller symtom. Diagnoser och 

symtom skulle ändras om sjukskrivningstiden förlängdes på grund 

av annan diagnos än den ursprungliga. En sjukskrivning kunde av 

läkare i princip förlängas i obegränsad tid, men vid långvarig 

sjukskrivning med samma diagnos kunde tidsbegränsat sjukbidrag, 

förtidspension eller rehabiliterande åtgärder aktualiseras av 

försäkringskassan. Sjukskrivningsavbrott av dessa skäl var 

procentuellt sett mycket ovanliga i aktuella åldersgrupper (SOS: 

Allmän Försäkring, I970). 
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Mödrar som förvärvsarbetade och var placerade i högre sjuk

penningklass än motsvarande hemmamaka hade vid förlossning rätt 

till 180 dagars tjänstledighet, varvid 60 dagar kunde tagas ut 

innan partus. Under motsvarande tid liksom vid fäders militär

tjänstgöring noterades sjukdagar hos försäkringskassan endast 

vid intagning på civilt sjukhus. 

Försäkringskassan hade noterat datum från början och slut 

av varje sjukskrivningsperiod liksom sammanräknade antalet 

sjlikskrivningsdagar• Eventuella karensdagar fanns uppförda en

dast vid sjukhusintagning, Sjukhusintagning noterades oavsett 

om patienten hade sjukpenning eller inte. För varje sjukskriv

ningsperiod fanns den eller de diagnoser och symtom som upp

givit s på läkarens sjukskrivningsintyg ordagrant avskrivna. Vid 

kortare sjukskrivning utan läkares medverkan noterades de besvär 

som patienten uppgivit och vid intagning orsaken härtill enligt 

uppgifter från sjukhuset, Alla på försäkringskassekortet note

rade sjukdagar har tagits med i sammanräkningarna nedan inklusive 

karenstider på grund av sjukhusintagning, 

Följande sjukskrivningsdata registrerades separat för fäder 

och mödrar. Tidsperioden gällde tom 30,6 1971* 

Totala antalet sjukskrivningsdagar sammanräknades för två 

perioder : 

a) 1.1 1968 - 30.6 1971 

b) Fr o m barnets födelsedatum tom 30.6 1971« Då denna varia-

bel var starkt beroende av barnets ålder, dividerades sammanlagda 
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antalet sjukskrivningsdagar under barnets livstid med barnets 

ålder i fyllda månader den 30,6 1971* 

Psykisk-nervös s.jukdom. Vissa diagnoser och symtom som note

rats på f örsäkrijLgskassekorten kunde otvetydigt anses vara av 

psykisk karaktär eller ha psykiskt ursprung. Exempel på sådana 

noteringar var nervös sjukdom, depression, sömnsvårigheter, 

alkoholbesvär. För registrering i undersökningen fordrades att 

föräldern varit sjukskriven 7 dagar eller mera i följd, vilket 

förutsatte läkarintyg eller att patienten varit intagen på 

psykiatrisk vårdavdelning. Denna diagnosgrupp benämnes i fram

ställningen nedan psykisk-nervös sjukdom. 

"Stress-psykosomatisk" sjukdom. Denna grupp omfattade en del 

diagnoser och symtom, som ej kunde föras till gruppen psykisk

nervös sjukdom. 

Följande delkomponenter ingick; 

Sjukdomar och besvär som ofta hade samband med "stresspåverkan" 

av patienten: Patienter som varit sjukskrivna 7 dagar och mer 

under diagnos ulcus ventriculi sive duodeni. Gastrit, colit, 

colitis spasticum, irritable colon, huvudvärk, trötthet och 

analoga symtom om sjukskrivningen varat 20 dagar eller mer i 

sträck utan närmare precisering av diagnos eller genes. Till 

gruppen fördes också några somatiska sjukdomar, som vanligen 

ger psykiska symtom - detta gällde sjukskrivning 7 dagar och 

mer under diagnos ulcerös colit, thyreotoxicos och hypothyreos. 
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Gruppen var svåravgränsad, då man med ledning av sjukskriv-

ningsuppgifterna i det enskilda fallet ej kunde bedöma huruvida 

psykiska eller somatiska faktorer låg bakom patientens besvär. 

Hos patienter med huvudvärk, gastrit, colit kunde naturligtvis 

somatisk bakgrund finnas, sjukskrivningstider 20 dagar och mer 

utan preciserad diagnos talar dock emot detta. Å andra sidan kan 

det finnas många personer, som varit långvarigt sjukskrivna 

under diagnoser såsom ryggbesvär, ledont m m. som ej förts till 

denna grupp, men som mycket väl kan ha psykisk bakgrund till 

sina besvär. Absoluta gränsdragningar i dessa fall är omöjliga 

att göra i kliniskt arbete och ställer sig än svårare på grund

val av s jukskrivningsintygen. Osäkerheten i sjukskrivningsdiag-

noser framför allt med hänsyn till psykiska tillstånd diskuteras 

närmare på sid. 175 • 

Förekomst av psykisk-nervö s sjukdom eller "stress-psykosomatisk!' 

sjukdom registrerades inom följande tidsperioder: 

A. Barnets livstid: Mindre än 1, 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 och 13-

15 års ålder. 

B, Tiden motsvarande graviditet (9 månader före partus). 

0. Tiden fran förälderns registrering i försäkringskassan (l955 

eller vid l6 års ålder) fram till 9 månader före barnets 

föd else. 

För varje tidsperiod registrerades förekomsten av psykisk-nervös 

eller "stress-psykosomatisk" sjukdom var för sig eller i kombina

tion en, två eller flera gånger. 
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Antal sjukskrivningsdagar med viss diagnos 

För varje sjukskrivningstillfälle om 20 dagar eller mer 

under barnets livstid eller motsvarande graviditeten registre

rades diagnos eller symtom enligt en särskilt utarbetad kod. 

Om sjukskrivningen avbrutits, men föräldern ånyo sjukskrevs 

med samma diagnos inom 60 dagar, räknades detta såsom ett sjuk

skrivningstillfälle. Om flera diagnoser fanns noterade under 

samma sjukskrivningsperiod, registrerades samtliga. Årtal för 

sjukskrivningarnas början angavs, och om sjukskrivningen in

träffat under den graviditet som gav patienten användes en 

särskild kod. 

För diagnoser och symtom som föll inom de tidigare definie

rade grupperna psykisk-nervös och "stress-psykosomatisk" sjukdom 

(sid. 163) markerades även sjukskrivningsperioder från 7 dagar 

och uppåt, samt sjukskrivningar som inträffat innan den gravidi

tet som gav patienten. Tidsangivelser kodades så att dessa sjuk

skrivningar kunde skiljas från sjukskrivningar efter barnets 

födelse liksom från sjukskrivningar om 20 dagar och mer (tids

gräns analog med övriga diag.nosgrupper ) . 

Resultat 

Totalt antal sjukskrivningsdagar 

Fädernas totala sjukskrivningstid under barnets livstid 

eller de senaste 3»5 åren skilde sig ej på ett signifikant sätt 

mellan PF-grupperna. Mödrarna i PY- hade däremot en antydan till 

längre genomsnittlig sjukskrivningstid än i PN-gruppen, och även 
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en något större andel som varit sjukskrivna 30 dagar och mer i 

genomsnitt per år av barnets livstid - se tabell 6,1, 

Table 6.1 

Reported illness among parents. Total number of days as an 

annual average in the PF-groups. Mean and median values and 

percentage of the PF-groups with reported illness of 30 days or 

more as an annual average• 

FATHER MOTHER 

Difference Difference 
PY PD PN PY-PN PD-PN PY PD PN PY-PN PD-PN 

N= 178 273 522 196 298 5kl 

During the 
child ' s 
life-time 

> 30 14.6 

H
 

H
 

0
 

H
 n. s. n. s. 13.8 12.1 7.8 * n. s. 

Median 6. 2 5.3 4.9 n. s. n. s. 8.4 6.5 5.0 * n. s. 

Mean 16.1 14.4 14.6 n. s. n. s. 16.O 14.1 12.0 * n. s. 

1.1 1968 -
30.VI 1971 

£30 16.3 14.3 11.9 n. s. n. s. 17.9 14.8 12.0 n. s. n. s. 

Median 5.6 3.7 4.0 n. s. n. s. 8.6 8.0 6.0 * n. s. 

Mean 19.1 15.^ 16.3 n. s. n. s. 19.3 18.3 14.5 * * 

Sjukskrivning för psykisk-nervös eller "stress-psykosomatisk" 

s.jukdom 

Andelen föräldrar som under barnets livstid varit sjukskrivna 

för psykisk-nervös sjukdom var signifikant större i PY-än i PN-

gruppen (tabell 6.2). 
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Table 6.2 

Parents who during and/or before the child's lifetime reported 

sick for mental-nervous or "psychosomatic-stress" complaints. 

Percentage of PF-gruups. 

PY PD PN 

Difference 

PY-PN PD-PN 

FATHER N= 178 273 522 

During the child's 
life-time 

Mental-nervous complaint 11.2 5.8 5.2 -*-* n. s. 

1 Stress-psychosomatic' 
complaint 6.7 8.8 8.2 n. s. n. s. 

Mental-nervous and/or 'stress 
psychosomatic' complaint 

1 
H

 

12.5 

00 C\
{ H

 n. s. n. s. 

Before and/or during the 
child's life-time 

Mental-nervous complaint 14.0 12.1 8.2 * n. s. 

MOTHER N= 19 6 298 541 

During the child's 
life-time 

Mental-nervous complaint 18.4 9.1 10.4 -*-* n. s. 

'Stress-psychosomatic' 
complaint 13.3 7.0 6.8 ** n. s. 

Mental-nervous and/or 'stress 
psychosomatic' complaint 26.5 12.8 14.8 *-*•* n. s. 

Before and/or during the 
child's life-time 

Mental-nervous complaint 24.5 16.1 14.6 -** n. s. 
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De föräldrar som varit sjukskrivna för "stress-psykosomatisk" 

sjukdom var delvis desamma som vid andra tidpunkter haft psykisk

nervös sjukdom. Hos mödrarna förelåg signifikanta skillnader 

PY-PN även för "stress-psykosomatisk" sjukdom och psykisk

nervös och/eller "stress-psykosomatisk" sjukdom hade förekommit 

hos 26.5 °/o a v PY mot lk.8 °/o a v PN-mödrarna (differens PY-PN 

p<0.00l). Hos fäderna förelåg ej motsvarande skillnader för 

"stress-psykosomatisk" sjukdom enbart eller i ovanstående kom

bination med psykisk-nervös sjukdom. I samtliga PF-grupper hade 

en större andel mödrar än fäder varit sjukskrivna för psykisk

nervös sjukdom (se vidare tabell 6.2). 

Andelen föräldrar i de olika PF-grupperna, som varit sjuk

skrivna för psykisk-nervös sjukdom varierade ganska markant 

då barnen indelades i åldersgrupper (figur 6.1). 

För barn i åldern 4-9 år förelåg markerade skillnader mellan 

PY- och PN-grupperna bland såväl fäder som mödrar, medan skill

nader mellan PF-grupperna var betydelselösa i åldrarna 10-15 år. 

Där barnen var 0-3 år förelåg en viss skillnad mellan PY och 

PN hos mödrarna, däremot var den föga markerad hos fäderna. 

I figur 6.2 har en finare åldersgruppering använts. Därav 

framgår att skillnaden mellan PY och PN kvarstod till och med 

åldersgruppen 10-12 år, varefter en utjämning skedde. Andelen 

mödrar i PN som hade varit sjukskrivna för psykisk-nervös sjuk

dom visar i stort sett en proportionell stegring med stigande 

ålder hos barnet, medan PY-mödrarna varit betydligt mera sjuk

skrivna redan innan barnen nått skolåldern. För PY och PN-

fäderna förelåg i väsentliga drag samma tendens. 
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°/o of  the  pa ren t  

25 n 

E23 PY 
^  PD 
•  PN 

20 . 

mm 
N = 44 103156 46 110 162 73 111 207 78 122 215 61 59 159 72 66 164 

Father  Mother  Fa ther  Mother  Fa ther  Mother  
0-3  yea r s  4 -9  year s  10-15  yea r s  

Age  o f  t he  ch i ld  

Fig. 6.1 

Parents who had reported sick for mental-nervous complaints 

during the child's life-time. Percentage of PF groups at 

different ages of the child, in complete years. 

Under den graviditet som gav patienten hadê  1.5 °/o av mödrar

na i PY, 2.3 °/o i PD och 0.7 °/o i PN varit* sjukskrivna för psykisk

nervös sjukdom. Psykisk-nervös och/eller "stress-psykosomatisk" 

sjukdom under motsvarande tid gällde 2.0 °/o i P Y, 2.7 °/o ± P D och 

1,3 ^ i PN. Differenserna PY-PN och PD-PN var ej signifikanta 

i någondera fallet. 
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%  o f  t h e  p a r e n t s  

25 n 

20 . 

•  i  P Y  

P N  

15 

10 .  

20 

15 

1 0  .  

5 . 

-3 

F A T H E R  

- 1 2  - 1 5  

- 3 - 6 - 1 2  - 1 5  
A g e  o f  t h e  c h i l d  
y e a r s  c o m p l e t e d  

Fig. 6.2 

Parents who had reported sick for mental nervous complaints 

during the child's lifetime. Percentage of PY- and PN-

groups at different ages of the child in complete years. 
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Sjukskrivningar om 20 dagar eller mer oavsett diagnos under den 

graviditet som gav barnet hade förekommit hos 24.0 °/o av mödrarna 

i PY, 20.5 % i PD och 18.9 °/o i PN (differens PY-PN n.s. och 

PD-PN n.s.). Bland de mödrar som varit sjukskrivna 20 dagar 

eller mer skilde sig den sammanlagda sjukskrivningstiden för 

dessa längre sjukskrivningar icke mellan PF-grupperna. Medel

värdena utgjorde i PY 70.1, PD 53 »3 och PN 62.9 dagar och 

medianerna i PY 48.0, PD 4l.0 och i PN 46.5 dagar. 

Diagnosfördelning vid sammanhängande sjukskrivningsperioder om 

20 dagar och mer under barnets livstid 

De föräldrar som någon gång under barnets livstid varit 

sjukskrivna i perioder om 20 dagar och mer fördelades på olika 

diagnosgrupper vid dessa sjukskrivningar (appendix tabell 6.3). 

För de flesta diagnosgrupper förelåg inga signifikanta skillna

der mellan PF-grupperna. Undantagen var följande: 

Psykisk-nervös sjukdom eller besvär med undantag för depression 

och psykos hade registrerats hos 7.9 °/o av fäderna i PY och 3.3 °/o 

i PN (differens PY-PN p<0.05). Hos mödrarna förekom samma 

diagnosgrupp i 12.2 °/o i P Y och 5.5 °/o i PN (differens PY-PN 

p<0.0l). Som jämförelse kan nämnas att sjukskrivning för depres

sion eller psykos hade registrerats hos fäderna i 2.8 °/o i P Y, 2.1 

% i PN och hos mödrarna i 6.1 i PY och 4.1 °/o i PN (differens 

PY-PN n.s.). Övre luftvägsinfektioner hade förekommit hos 11.2 °/o 

av fäderna i PY och 5.7 °/o i PN (differens PY-PN p<0.05) samt 

hos I5.3 °/o a v mödrarna i PY mot 7.9 % i PN (differens PY-PN 

p < 0.01 ) . Slutligen hade /rakturer förekommit hos 12.9 °/o a v 

fäderna i PY mot 6.9 fo i~PN (differens PY-PN p< 0.05). 
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Di skussion 

Motivationen för sjukskrivning berodde förutom av skadans 

eller sjukdomens natur på ekonomiska faktorer, och. huruvida 

en sjukskrivning verkligen innebar en reell arbetsavlastning 

för patienten. För personer, som var adekvat sjukförsäkrade och 

hade genomsnittsinkomster innebar en sjukskrivning intet ekono

miskt avbräck. För egna företagare och anställda med nyckelposi

tioner kunde sjukskrivning innebära att arbetsuppgifterna ändå 

måste utföras av personen ifråga, vilket medförde större arbets

börda när arbetet återupptogs. Sjukdomens eller skadans art 

kunde tillåta att man arbetade i vissa yrken, medan man var helt 

invalidiserad i andra. Samma grad av ryggsmärtor kunde t ex 

vara helt invalidiserande för byggnadsarbetare medan en lärare 

kunde gå i tjänst. Sjukskrivningsfrekvensen var enligt en offi

ciell utredning lägst hos personer med lång utbildning, vilket 

torde sammanhänga med yrkenas karaktär (SOU, 1970). 

Offentlig svensk statistik visade 1970 att antalet sjuk

penningdagar per individ var högst i sjukpenningklasser mot

svarande en årlig inkomst av 12 000 - 2k 000 Skr. Hemmamakarna 

hade ett relativt lågt antal sjukpenningdagar i genomsnitt, 

medan förvärvsarbetande kvinnor i motsvarande sjukpenningklasser 

hade något färre än männen (SOS: Allmän Försäkring, 1970)• 

Gifta män i åldern 2^-kk år var enligt en officiell utred

ning mindre sjukskrivna än ogifta män i samma åldrar och samma 

förhållande gällde gifta kvinnor (SOU, 1970). Detta kan tyda på 

att föräldrar i genomsnitt är mindre sjukskrivna än den övriga 
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befolkningen. Några skillnader mellan gifta kvinnor med och 

utan barn förelåg ej enligt ovanstående utredning. Westrin 

(1973) fann signifikant fler kvinnor med barn under 7 år i en 

"ryggsjukskriven" grupp jämfört med en kontrollgrupp. Olsson 

(1967) undersökte sjukfrånvaro från arbetet och fann, att ej 

gifta kvinnor med vårdnadsansvar för barn hade flera sjukdagar 

än övriga ogifta, medan motsvarande skillnad ej gällde för 

gifta kvinnor. 

Andra faktorer som väsentligt påverkade antalet sjukskriv

ningsdagar var den försäkrades ålder och sysselsättningsstruk

turen i olika områden. I bar.rimo t tagningsunder sökningen var 

föräldrarnas ålders-, s jukp e nningklas s- och yrkesfördelning 

så likartad i de olika PF-grupperna (se kapitel 5) > att dessa 

faktorer ej nämnvärt kan påverka sjukskrivningsvariablerna vid 

jämförelser PY-PN och PD-PN. 

Andelen mödrar med många sjukskrivningsdagar var något fler 

i PY än i PN-gruppen. Det fanns ett klart samband mellan splitt

rad familj och ökad sjuklighet (kapitel 8) och andelen skilda 

mödrar och änkor var betydligt fler i PY än PN-gruppen 

(sid. 130). 

En jämförelse av här observerad sjukskrivningsfrekvens med 

officiell statistik försvårades bl a av att någon lokal statistik 

för Umeå-området ej existerade. Några uppgifter lokalt för andra 

områden med Umeås befolkningssammansättning eller av upptagnings

områdets karaktär fanns ej heller tillgängliga. Jämförelser gjor

des därför med den minsta tillgängliga geografiska enheten -

Västerbottens län. 
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En registreringsskillnad mot officiell statistik var, att 

man där räknade sjukpenningdagar, varvid 1-3 karensdagar hade 

tagits bort vid varje sjukhusintagning medan samtliga sjuk

skrivningsdagar räknades i denna studie. Då karensdagarna i 

aktuella åldrar hade mycket liten andel av det totala antalet 

sjukskrivningsdagar saknade denna diskrepans betydelse vid jäm

förelser . 

Antalet sjukskrivningsdagar varierade med ålder och sjuk

penningklass, vilka i sin tur hade samband med varandra (SOU, 

1970; SOS: Allmän Försäkring, 1970). Med utgångspunkt från 

sjukpenningklassfördelningen i Västerbottens län beräknades den 

förväntade sjukpenningklassfördelningen i totalmaterialet (PY+ 

PD+PN) med hänsyn tagen till föräldrarnas åldersfördelning. För 

mödrarna rådde god överensstämmelse medan fäderna i undersök

ningen i genomsnitt hade något högre sjukpenningklasser. Detta 

kan sammanhänga med en större urbanisering i det undersökta 

materialet jämfört med Västerbotten som helhet och att män med 

försörjningsbörda (fäder) hade större inkomster eller hade sett 

om sin sjukpenningplacering bättre än de övriga. 

Med utgångspunkt från föräldrarnas åldersfördelning beräk

nades det förväntade antalet sjukpenningdagar i genomsnitt per 

år för hela materialet (PY+PD+PN) enligt officiell statistik för 

Västerbottens län och hela riket år 1970 (SOS: Allmän Försäkring, 

1970)» Fädernas förväntade tal med utgångspunkt från Väster

botten var 17•7 och från hela riket I6.9 dagar i genomsnitt per 

år, medan mödrarna hade 12.2 respektive 15-3 dagar i genomsnitt 

per år. Jämförelser med tidigare redovisade medeltal talar för 

att PN-grupperna knappast skilde sig från genomsnittspopula-
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tionen med reservation för d.en osäkerhetsfaktor som jämförelsen 

med en annan geografisk population innebär. 

Det är oklart om föräldrar med hemmavarande barn är mer eller 

mindre sjukskrivna än övriga jämnåriga. 

Jämförelser kan också göras med kontrollmaterial i några 

aktuella svenska undersökningar. Hos en grupp stadsbor fann 

Molin (1972) för åren I965-69 medianer och medeltal av antalet 

sjukskrivningsdagar per år vilka motsvarade resultaten för för

äldrar i motsvarande åldrar i PN-gruppen. I en undersökning av 

något äldre personer fann Rorsman (1970) ett medeltal per år 

av 7 sjukskrivningsdagar för män och 10 dagar för kvinnor, och 

Otto (1972) fann liknande siffror i åldrarna 21-35 år. Kettner 

(1972) redovisar något lägre genomsnittssiffror för män, men 

då samtliga i hans material tidigare varit uttagna i FN-batal-

jon kan man förutsätta att det gällde en selektion av individer, 

som i varje fall vid tiden för uttagningen varit starka och 

friskare än genomsnittspopulationen. 

Den registrerade sjukskrivningsfrekvensen för psykiska och 

nervösa tillstånd torde vara att betrakta som minimivärden, då 

läkare och patient av olika skäl hellre valde att skriva ned en 

somatisk diagnos eller endast symtom i många fall då en psykisk 

genes framstod som sannolik eller uppenbar. Läkaren kunde i 

patientens intresse undvika att skriva ut en diagnos av psykiat

risk karaktär, som dels kunde läsas direkt av patienten, dels i 

vissa fall måste uppvisas för arbetsgivaren. Sannolikt skrev 

läkaren ut en psykiatriée diagnos först när patienten själv accep

terat, att han hade en psykiskt betingad åkomma, vilket företrädes

vis kunde antas gälla patienter som varit i kontakt med psykiater. 

I materialet kunde också konstateras, att många läkare i stället 
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för klartext markerade psykiatriska diagnoser med diagnosnummer 

enligt International Classification of Diseases (ICD). Många 

andra psykiatriska fall torde dölja sig i diffusa symtomdiag

noser såsom trötthet, huvudvärk eller som organdiagnoser, där 

den psykiatriska pålagringen varit väsentlig. 

Andelen mödrar som varit sjukskrivna under diagnos psykisk

nervös sjukdom var i samtliga PF-grupper något större än andelen 

fäder. En del av denna könsskillnad kan förklaras av att de 

flesta frånskilda fäder ej fanns med. Ett flertal undersökningar 

som citeras i kapitel 5 och kapitel 8 visade att incidensen av 

psykisk sjukdom är särskilt hög i skilsmässofall, och alkoho

lism hos männen är uppenbarligen en vanlig företeelse i äkten

skap som ej håller (Hybbinette et al., 1972; Amark, 195l)* 

En annan möjlighet var att förvärvsarbetande män oftare hade 

symtom av somatisk karaktär (t ex ryggont, gastrit), medan 

kvinnorna hade mera tydliga psykiska besvär (sömnsvårigheter, 

nervositet) när de var psykiskt insufficienta. Man kunde också 

tänka sig att läkaren kände ett behov att skydda de förvärvs

arbetande familjeförsörjarna genom att ej skriva ut en psykiat

risk diagnos som kunde komma till arbetsgivarens kännedom. Mot

svarande skyddsbehov skulle ej föreligga om patienten var hemma

fru eller deltidsarbetande. 

Med tanke på den okända sjukligheten hos de fäder som ej 

längre sammanbodde med barnet kan man ej med säkerhet draga 

slutsatsen, att barnens störningar mera sammanhängde med moderns 

än med faderns psykiska hälsotillstånd. I de flesta svenska 
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familjer hade dock modern den mesta kontakten med späd och. 

småbarn, då hon var hemma på dagarna och svarade för mat, sköt

sel, tröst och uppfostran. Även i familjer, där båda makarna 

heltidsarbetade var det vanligen modern, som stod för större 

delen av barnens skötsel på fritiden. Det framstod därför som 

sannolikt, att barnen upplevde större otrygghet om modern på 

grund av psykisk sjukdom, stress eller trötthet förändrade 

beteende än om fadern gjorde det. 

Sannolikt innebar en trasslig familjesituation som uppkommit 

efter barnets eller barnens födelse en stressfaktor, som ställde 

stora krav på förälderns psykiska moståndskraft. Psykiskt vul-

nerabla personer kunde sannolikt klara sig bra som ensamstående 

eller med stöd av en förstående maka/make, men om den dagliga 

kontakten med en samboende part endast var nötande och ansvaret 

för barn och familj upplevdes som pressande, torde risken för 

psykiska insufficienstillstånd vara stor. Samtidigt som andelen 

mödrar som varit sjukskrivna under otvetydig diagnos psykisk

nervös sjukdom var stor, kan man antaga att här fanns en dold 

morbiditet. Denna skulle återfinnas bland de hemmamakar eller 

sporadiskt arbetande som ej hade låtit sjukskriva sig, då de 

ej hade någon ekonomisk vinst eller arbetsvinst av detta. All 

erfarenhet säger, att patienter med psykiska insufficienstill

stånd i mycket mindre grad än patienter med somatiska sjukdomar 

och skador ser realistiskt på sin sjukdomsbild. Många mödrar 

ansåg sannolikt, att de trots trötthet, nervositet m m, var 

helt oumbärliga i hemmet, och kunde därför ej förmås att söka 

läkare eller följa råd om vila och sjukskrivning för en längre 
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tid. En sjukskrivning från hemarbetet, skulle kunna tagas som 

det definitiva beviset på att kvinnan ej klarade sina plikter 

som moder, varför hon hellre avstod. 

Westrin (l973) fann att patienter som varit sjukskrivna med 

"ryggdiagnos" oftare än andra hade haft psykiska symtom, och 

bland män gällde detta ofta alkoholmissbruk, vilket också visats 

i tidigare av Westrin citerade undersökningar. De "ryggsjuk-

skrivna" männen hade också oftare än andra varit sjukskrivna med 

psykisk diagnos och sökt läkare för psykiska eller nervösa be

svär. Samband fanns också mellan "ryggsjukskrivning" och en 

ökad sjukskrivningsfrekvens för sjukdomar i andningsorganen, 

digestionsorganen och för traumata, och i samtliga fall var 

skillnaderna mest markerade för män. 

Rorsman (1970) fann att män som sökt psykiatrisk mottagning 

oftare än andra tidigare hade varit sjukskrivna med psykisk 

diagnos men även med somatisk diagnos. Inom diagnosgrupperna 

gällde detta särskilt män med alkoholbesvär och "mixed neuros". 

För kvinnor förelåg ökad sjukskrivningsfrekvens för psykisk 

sjukdom men ej för somatiska åkommor. 

Westrins och Rorsmans undersökningar stöder möjligheten, att 

fäder med psykiska besvär oftare än mödrarna hade sjukskrivits 

under somatisk diagnos. 

Vissa undersökningar talar för att kvinnor har en något högre 

sjukskrivningsfrekvens i psykiska och nervösa sjukdomar än män 

(Glilich, 19695 Otto, 1972; Sjukdomsorsaker, I968), 

Hagneil (1966) utförde en incidensundersökning av psykisk 

sjukdom i ett geografiskt område i södra Sverige och fann, att 

kvinnor i här aktuella åldrar oftare sökte psykiatrisk hjälp 
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och något oftare intogs på psykiatrisk klinik medan intagninge

frekvensen på mentalsjukhus var likvärdig med männens. Kvinnor

nas första kontakt med psykiater skedde särskilt ofta vid 30-

39 års ålder, medan männens första kontakter var relativt jämnt 

åldersfördelade. Av diagnosgrupperna dominerade alkoholbesvär 

bland män, medan psychoneuroser var den största gruppen hos 

kvinnor• 

I Jonssons (1967) kontrollmaterial av 7-16 åriga Stockholms

pojkar kunde några skillnader mellan fäder och mödrar ej upp

dagas när man intervjuade föräldrarna om hur många som någon 

gång behövt läkarhjälp för "nerverna" eller haft uttalade ner

vösa besvär. 

Sambandet mellan föräldrars sjuklighet och barnens hälsa har 

undersökts av många författare. Anthony (1969 och I970), Buck 

& Laughton (1959), Hare & Shaw (1965), Howells (1970), Grad & 

Sainsbury (1968), Landau et al. (1972), Rice & Krakow (1966) 

och Rutter (1966) fann att barn till föräldrar med psykisk sjuk

dom eller nervösa besvär hade en ökad frekvens av beteendestör

ningar och andra psykiska symtom. Detta gällde även barn till 

föräldrar med långvarig fysisk sjukdom (Anthony, 1970» Rutter, 

1966) och de flesta författarna framhåller, att det är den sjuka 

förälderns inverkan på familjen och de omställningar som blir 

följden som framför allt gav störningen hos barnen. Graham <fe 

George (1972) fann att vissa beteenden hos barnet kunde fram

kalla en negativ attityd hos modern och att det fanns stora 

individuella variationer mellan barn i deras sätt att reagera på 

moderns sjukdom. 
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Nyländer (i960) undersökte barn till alkoholiserade fäder 

och fann en hög frekvens av störningar hos barnen jämfört med 

en kontrollgrupp. Mödrarna i undersökningsgruppen var psykiskt 

insufficienta i 32 °/o mo t 10 °/o i ko ntrollgruppen, vilken skillnad 

var starkt signifikant. 

Med utgångspunkt från barn med olika störningar har man också 

funnit samband med sjuklighet hos föräldrarna. Wolff & Acton 

(1968) fann att mödrar till barn som sökt vid en barnpsykiatrisk 

klinik i Skottland betydligt oftare än andra själva sökt för 

psykiska problem och hade avvikande personligheter. Fäderna 

hade ej sökt oftare men karakteriserades i större utsträckning 

som sociopater eller hade oftare "trassliga nerver" än kontroll

gruppen. Bland tonåringar med psykisk problematik förelåg enligt 

Frisk (1968) en ökad frekvens av psykisk sjukdom hos föräldrar

na . 

Vid en militär sjukvårdsbas hade en mycket stor del av 

mödrarna till de barn som behövt psykiatrisk hjälp psykiska 

besvär, och mödrar med personlighetsstörningar hade de svårast 

störda barnen (Britton, I969). 

I sin undersökning av 7-l4 åriga brottsliga Stockholmspojkar 

fann Jonsson (1967) starkt signifikant övervikt av psykisk sjuk

lighet hos såväl fäder som mödrar medan skillnaden i fysisk 

sjuklighet var mindre markerad. Haastrup & Thomsen (1972) på

visade en ökad psykisk sjuklighet hos mödrar till unga miss

brukare, medan fäderna ofta var alkoholmissbrukare. 
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Bland barn som kommit till barnkirurg med akuta skallskador 

förelåg enligt Hjern & Nyländer (l964) en hög incidens av 

psykiskt icke-friska mödrar, och många av skallskadebarnen 

hade tidigare besökt barnmedicinare men även barnpsykiater 

med rastlöshet, koncentrationssvårigheter och andra nervösa 

symtom. 

Bland barn med "hyperaktivitetssyndrom" förekom enligt 

Cantwell (1972) en klar övervikt av psykisk sjukdom hos föräld

rarna, och Cantwell diskuterar förutom allmän miljöpåverkan 

möjligheten av genetiska faktorer och att barnet tar efter en 

förälders beteende. Särskilt bland fäderna förekom psykisk sjuk

dom i form av alkoholism och sociopathi och man framhåller att 

påtagligt många av de fäder, som själva beskrevs som hyperaktiva 

som barn var alkoholiserade som vuxna. 

I Hallgrens (1957) material av enuresbarn som sökt på barn-

psykiatrisk klinik förekom något oftare än i kontrollmaterialet 

mödrar med psykisk sjukdom. Bellman (1966) påvisade ett samband 

mellan encopres hos barn och psykisk sjukdom hos någon av för

äldrarna samt med psykisk sjukdom hos enbart fadern men ej hos 

enbart modern. 

Elmer et al. (1969) och Shaheen et al. (1968) visade, att 

cirka hälften av mödrarna till barn med uttalad "non-organic 

failure-to-thrive" hade allvarliga hälsoproblem av fysisk eller 

psykisk art. 

I några rapporter har man fokuserat intresset kring moderns 

psykologiska anpassning och hur olika faktorer kan påverka rela

tionen moder-barn. Frommer & O'Shea (1973) fann att mödrar, som 

hade problem med sina barn under första levnadsåret oftare hade 



182 

upplevt en besvärlig barndomsmiljö. Mödrar som upplevt separa

tion från förälder i barndomen upplevde mera problem med sina 

barn under första levnadsåret och hade själva oftare psykiska 

symtom än en kontrollgrupp. Barnen hade oftare betydande sömn

svårigheter och vid 1-årsåldern affektutbrott, 

Ekdahl (l970) fann att mödrar i psykisk obalans ofta sökte 

på en akutmottagning och att deras problem hade samband med en 

besvärlig familjesituation. Många var primärt ensamstående eller 

hade separerat och somliga framförde rädsla för att de skulle 

slå eller på annat sätt skada sina barn. En stor del fick ej 

social eller psykiatrisk hjälp och vid uppföljning ett år senare 

hade mycket få aktuell kontakt med psykiater eller social myn

dighet. Författaren framhåller att man här har en riskgrupp 

inte minst ur barnets synpunkt. 

Gordon et al. (1965) rapporterar, att mödrar som fick psyko

logiskt stöd och undervisning före förlossning vid uppföljning 

5 år senare hade lyckligare äktenskap och friskare barn. 

Om incidensen av sjukskrivning för psykisk-nervös sjukdom 

hos föräldrarna stod i direkt proportion till "expositionstiden", 

skulle andelen sjukskrivna föräldrar ha stegrats kontinuerligt 

med stigande ålder hos barnet. Detta förhållande överensstämde 

i stort sett för PN-barnen. För PY-barnen inträffade i stället 

en kraftig stegring redan före skolåldern, vilken senare jämnades 

ut och följdes av mindre nedgångar. Frekvensen i PY låg som 

regel väsentligt högre än i PN fram till 13-15 års ålder, och 

detta var särskilt markerat hos mödrarna. 
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Detta kan sammanhänga med att påfrestningarna i familjen är 

så stora, när barnen är i förskole- och tidig skolålder att 

föräldrar med benägenhet för psykiska insufficienstillstånd i 

stor utsträckning har insjuknat under denna tid, medan en större 

del av dem som klarat denna påfrestning förblir friska även 

senare. Fynden är i god överensstämmelse med Hagnell (1966), 

som fann att kvinnor i 30-39 års ålder mycket oftare än i andra 

åldrar sökte psykiatrisk hjälp och officiell statistik, som vi

sat att skilsmässofrekvensen är högst efter 3-6 års äktenskap 

(SOS: Befolkningsförändringar, 1970). 

En annan möjlighet är att flera av PY-barnen i 4-12 års 

ålder hade problem som mer eller mindre direkt var en återspeg

ling av föräldrarnas insufficiens. De äldre barnen skulle ej 

reagera på föräldrarnas beteende i samma utsträckning, eller 

också tyder utjämningen mellan PY- och PN-grupperna på att 

denna problematik ej kan identifieras på en barnmedicinsk 

mottagning. 

Eftersom föräldrarnas psykiska insufficiens kan ha varit 

aktuell redan när tonåringarna var små är det möjligt att denna 

grupp sökt kroppsläkare med "stress-symtom tidigare". Det kan 

också tänkas att de nu visar andra störningar som ej föranleder 

sökande hos kroppsläkare. Det är också betydligt svårare för 

en orolig förälder att förmå en tonåring att söka läkare för 

oklara symtom än ett mindre barn som i detta avseende oftast 

gör som föräldrarna önskar. 

Rutter (1966) fann att barn till psykiskt sjuka föräldrar 

i genomsnitt var yngre än andra barn som sökt med psykiska sym

tom, och de var i övervikt till och med 11 års ålder. Särskilt 
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markant var övervikten för barn under 5 år. Rutters undersökning 

talar för att barn i förskole- och tidig skolålder reagerar 

starkt på föräldrars psykiska sjukdom, och de omställningar i 

familjemiljön som kan följa av den. 

En riksomfattande svensk utredning på material från försäk-

ringskassorna (Sjukdomsorsaker, I968) visade att diagnoser från 

följande organ eller områden år 1966 svarade för de flesta sjuk

penningdagarna vid sjukskrivningsperioder om mer än 4 dagar: 

Ålder 25-54 år Män: 1/ Skelett och rörelseorgan 2/ Yttre våld 

och förgiftning 3/ Psyke 4/ Digestionsorgan 5/ Respirations

organ. Kvinnor : 1/ Skelett och rörelseorgan 2/ Psyke 3/Respi-

rationsorgan i samma nivå som urogenitalorgan 5/ Yttre våld 

och förgiftning. 

Dessa frekvenser överensstämmer väl med rangordningen av diagnos

grupper vid sjukskrivningar om 20 dagar och mer som redovisas i 

tabellform i barnmottagningsundersökningen, 

Sammanfattningsvis gav denna studie hållpunkter för att barn 

som bedömdes ha psykiskt betingade besvär oftare än andra hade 

föräldrar som varit sjukskrivna för psykiska och nervösa besvär. 

Särskilt markant framkom samband med sjuklighet hos modern, och 

barn i förskole- och tidig skolålder synes reagera mest eller va

ra de som söker vid eller uppmärksammas med psykisk problematik 

på en barnmedicinsk mottagning. 
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Kapitel 7 

REGISTRERAD KONTAKT MED SOCIALVÅRDSMYNDIGHET 

Enligt lag skall primärkommunen svara för förebyggande och 

hjälpande åtgärder inom den sociala sektorn. Detta innebär för

utom en allmän social service, att enskilda familjer och indivi

der kan bli föremål för utredning, stöd och hjälp, om de på 

grund av sociala eller ekonomiska svårigheter ej klarar sin 

situation. Individer, som varit aktuella för utredning eller 

åtgärder förs upp i ett socialregister, där ärendena redovisas 

som socialhjälps-, nykterhets- och barnavårdsärenden, vilka 

handhas av olika nämnder. I vissa kommuner, som är mycket små 

eller där man arbetar efter en integrerad princip (familje

principen) faller alla slags ärenden hos samma tjänstemän, men 

uppdelning i ovanstående kategorier vållar sällan svårigheter. 

Förekomst i socialregister innebär alltid att utredning 

eller åtgärder utöver samhällets "normala" sociala service har 

varit aktuella för familjen i fråga. Sålunda finns ej anteck

ningar angående "rutinmässig" social service, såsom barntill

syn, barnbidrag, kommunala bostadsbidrag och bidrag till familjens 

försörjning under mannens värnplikt i detta register. Vid tiden 

för denna undersökning hade barn till ensamstående föräldrar en 

barnavårdsman förordnad, vilken skulle vara till stöd och hjälp 

och bl a tillse att faderskap fastställdes och underhåll för 

barnen utbetalades. Förekomst av barnavårdsman eller de åtgärder, 
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som företogs av denne medförde ej att modern (familjen) fördes 

upp i socialregistret. 

Socialhjälpsärenden uppkommer oftast genom att familjen söker 

hjälp själv eller genom förmedling, då man ej klarar sin ekono

miska situation. Detta kan bero på många faktorer där bl a lång

varig sjukdom, stor försörjningsbörda och arbetslöshet spelar 

roll. Särskilt många socialhjälpsärenden gäller familjer och 

ensamstående föräldrar (inghe, i960; Socialhjälpen i län och 

kommuner I967, I969; SOU I970). Förutom ekonomisk hjälp och 

rådgivning, hjälp till bostad m m omfattar många socialhjälps

ärenden stöd och råd till familjer med olika former av samlev

nad spr ob lem. 

Barnavårdsärenden kan aktualiseras genom anmälan från privat

person eller myndighet, då det finns anledning att misstänka att 

ett barn under 18 år äventyras i sin psykiska eller fysiska ut

veckling och hälsa. Familjen själv kan också söka hjälp hos 

barnavårdsnämnden. De flesta ärenden aktualiseras från olika 

instanser med ansvar för barn, såsom skola, barnhälsovård, sjuk

vård men även barnavårdsmän, nykterhets- och socialnämnd. En del 

ärenden kommer från polisen, som anmäler alla brott och fylleri

förseelser, som begås av underåriga. Polisen uppdagar också genom 

sin verksamhet barn i risk och "på drift". 

Nykterhetsärenden kan aktualiseras genom myndighet eller privat

person, men även berörd person eller dennes anhöriga kan söka 
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hjälp hos nykterhetsnämnden. De flesta ärenden aktualiseras av 

polisen, som anmäler alla vuxna personer, som begått fylleri

förseelser eller rattonykterhet. Även läkare, åklagare, sociala 

myndigheter m fl har anmälningsplikt om de uppdagar att en 

person på grund av rusdryck eller stimulantiabruk är i fara för 

egen eller annans hälsa och säkerhet. 

Metodik 

I socialregistret skedde redovisningen familjevis och detta 

gällde även samboende icke gifta föräldrar. För Umeå kommun 

söktes systematiskt i socialregistret, där samtliga akter röran

de familjer i undersökningen framsöktes och lästes. Till övriga 

upptagningsområdet sändes skriftlig förfrågan angående aktuella 

familjers förekomst i socialregister och svar erhölls från samt

liga kommuner. 

Bortfallet i Umeå torde vara ringa då sökning gjordes med 

utgångspunkt från båda föräldrarna och såväl från efternamn 

som födelsetal. Arkiven i övriga kommuner var som regel små och 

därmed lättöverskådliga, varför bortfallsmöjligheten även här 

torde vara liten. På grund av registeromläggningar var det 

vissa svårigheter att finna akter för familjer, som varit aktuella 

endast före 1.1 1966. Då detta innebar en bortfallsrisk, och 

mer än 5 år gamla socialregistreringar knappast kunde ha in

tresse för barnens aktuella situation noterades uppgifter från 

socialregistret för tiden 1.1 I966 - 30.6 1971# 
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Vid bearbetning av socialregistreringarna noterades art av 

ärende (barnavård, socialhjälp, nykterhet) och år för första 

och sista aktualitet. Familjens kontakt med den sociala myndig

heten kunde vara tillfällig eller mera omfattande och föran

ledas av olika skäl. Därför användes en kod i avsikt att indela 

familjernas registrering med hänsyn till ärendenas omfattning 

och karaktär. 

Resultat 

Av tabell 7*1 framgår att 25.3 °/o av familjerna i PY-, 19.0 

°/o i PD- och 13.^+ °/o i PN-gruppen (differens PY-PN p< 0.001 och 

PD-PN n.s.) hade förekommit i socialregistret någon gång under 

de senaste 5 1/2 åren. Majoriteten av dessa familjer hade även 

varit aktuella under de senaste 1 1/2 åren (efter 1.1 1970) och 

även här var skillnaden mellan PY och PN starkt signifikant. 

I tabell 7*1 redovisas också arten av de ärenden som registre

rats uppdelat i kategorierna barnavård, socialhjälp och nykter

het s vård . 

Barnavårdsärenden på grund av problem för familjen som 

helhet, eller med patienten eller syskon förekom i 9.I °/o 

av PY-familjerna, 2.0 °/o i PD och 3.5 °/o i PN (differens PY-PN 

p< 0.01 och PD-PN n.s.). Vårdnads- eller placeringsärenden utan 

angivna problem med barnen förekom i 1.2 °/o a v totalmaterialet 

och gällde framför allt vid skilsmässor eller vid tillfällig 

sjukdom hos vårdnadshavaren. 
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Table 7.1 

Occurrence of the family in social registers in the period 

1.1 1966 - 30.6 I97I. Percentage of PF-groups. 

PF-group Difference 

PY PD PN PY-PN PD-PN 

N= I98 3OO 544 

Child welfare cases 12. 6 5.7 5.0 n. s. 

Social welfare cases 18. 2 15.3 10.7 ** n. s. 

Temperance cases 4. 5 4.0 2.2 n. s. n. s. 

More than one of the above 
categorie s 9. 6 4.0 3.7 *-* n. s. 

Entry in any social register 25. 3 19.0 13.4 -X--X--X- -* 

Entry in social registers 
in the period 1.1 1970 -
30.6 1971 21. 2 15.7 11.0 -**-* n. s. 

I 0.5 °/o av familjerna hade en förälder som då ej fyllt 18 år 

varit aktuell hos barnavårdsnämnden, vanligen på grund av brott 

eller fylleri. Återstående 0.8 °/o hade varit i kontakt med 

barnavårdsmyndigheter vid ett eller flera tillfällen huvud

sakligen för ekonomisk hjälp gällande barnen. 

Socialhjälpsärenden gällde i 2.4 °/o ett enstaka tillfälle 

då familjen behövt ekonomisk hjälp. I övriga fall hade familjen 

upprepade kontakter och ibland kontinuerligt stöd och hjälp av 

såväl ekonomisk som allmänt stödjande natur. I flera fall gällde 

det omfattande utredningar, och många av dessa familjer var även 
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aktuella i barnavårds- eller nykterhetsregister. 

Nykterhetsärenden gällde i samtliga fall fäderna och i 1.2 

av fallen enbart en enstaka utredning på grund av fylleri eller 

rattonykterhet. Upprepade fylleriförseelser eller åtgärder på 

grund av dokumenterat missbruk hade förekommit hos 4.5 °/o i PY, 

1.7 °/o i PD och 1.1 °/o i PN (differens PY-PN pCO.Ol och PD-PN n. 

Skillnaderna mellan PF-grupperna beträffande familjens 

förekomst i socialregister var tydligast markerad då barnen var 

i åldersgrupperna 4-9 och 10-15 år,men mindre uttalad i 0-3 års 

ålder (figur 7.l). 

°/o of the families 

30 ^ 

20 _ 

10 .  

N= 46 110162 
0 - 3  years 

£7x1 P v 
V7\ PD 

I I PN 

78 124 216 74 6 6 166 
4 -9 years 10 -15 years 

Age of  the chi ld 

Fig. 7.1 

Occurrence of the family in social registers in the period 

1.1 I966-3O.6 1971. Percentage of PF-groups at different 

ages of the child. Age of the child in complete years. 
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Några skillnader mellan pojkars och flickors familjer förekom 

ej, om man gör beräkningarna med alla åldrar sammanslagna. I 

åldrarna 10-15 år förekom 40.0 °/o av PY-flickornas familjer i 

socialregistret mot 11.8 °/o i PD och 11.5 °/° i PN (differens PY-

PN p<0.01 och PD-PN n.s.) medan motsvarande siffror för pojkar

na var 17.9 °/o i PY, 9.4 °/o i PD och 15.9 °/o i PN (differens PY-PN 

och PD-PN n.s.). 

Diskussion 

Andelen familjer i socialregister varierar mellan geogra

fiska områden sannolikt beroende på sysselsättningsstruktur, 

bostadsområdens art m m. Någon officiell statistik rörande Umeå 

eller upptagningsområdet, vilken direkt kunde jämföras med under

sökningens resultat existerar inte. Andelen barn som var beroende 

av socialhjälp av samtliga minderåriga var i Umeå kommun 5 »8 °/o 

år I97O (Siffror om Umeå, 1971) och denna andel skiljer sig ej 

nämnvärt från de resultat som gällde hela Västerbotten (6.0 °/o) 

och hela riket (6.3 °/o) år I967 (Socialhjälpen i län och kommu

ner 1967» 1969). Enligt Siffror om Umeå (1971) registrerades 

2.1 °/o a v alla män över 25 år för nykterhetsärende under 1970, 

medan andelen kvinnor var helt obetydlig. 

Blomquist och Samuelson ( ) fann i sin undersökning av 

slumpmässigt uttagna barn från Umeå,att 4.0 °/o av 4-åringarnas 

och 6.4 °/o a v 8-åringarnas familjer hade fått socialhjälp under 

år 1970. Rune (l970) fann i ett slumpmässigt uttaget kontroll

material av skolbarn från Umeå, vilka ej haft anamnestiska skall

skador att 11 °/o av familjerna var kända hos barnavårdsnämnden, 

5 °/o ho s socialhjälpsnämnden och 3 °/o h os nykterhetsnämnden. 
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Vid jämförelse med barnmottagningsundersökningens resultat 

får man ta i beaktande att Rune ej har satt några tidsgränser 

bakåt för sökande i socialregistret, och det är oklart hur många 

år sökningen omfattade, Rune gjorde dessutom efterfrågningar i 

andra kommuner, där familjerna bott under barnets livstid, och 

hans skolbarn hade en högre genomsnittsålder än barnmottagnings-

undersökningens material. 

I barnmottagningsundersökningens PN-grupp var andelen 

socialhjälpsärenden betydligt högre och andelen nykterhetsärenden 

lägre jämfört med Runes material, medan nykterhetsärendena 

visar god överensstämmelse liksom med officiell statistik för 

Umeå stad (Siffror om Umeå, 197l). Bland de barn som haft skall

skador, vilka observerats på sjukhus respektive i hemmet förelåg 

dock enligt Rune socialhjälpsärenden i 13 respektive 11 °/of vilka 

tal är likvärdiga med PN-gruppens i denna undersökning. 

I andra undersökningar har visats att barn i familjer med en 

besvärlig social situation i många fall är stora sjukvårdskonsu

menter särskilt på akutmottagningar (sid. 14). Detta kan bottna 

i en ökad förekomst av fysisk och psykisk sjukdom, men också i 

att en familj i pressade sociala omständigheter har lägre tole

ranströskel for symtom, som andra familjer skulle klara av utan 

läkarkonsultation (sid. I51). Man söker också med barn, vars 

symtom kan vara en reaktion på missförhållanden i hemmet - t ex 

faderns alkoholbesvär eller en stressad miljö, där barnet ej 

upplever trygghet (Berg, I97I; Haastrup & Thomsen, 1972; Ny

länder, i960). Sambandet mellan psykisk sjukdom hos förälder 
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och socialregistrering är starkt såväl i denna som i andra 

undersökningar (tabell 8.6). De flesta familjer, som förekom 

i socialregistret hade haft upprepad eller kontinuerlig kontakt 

med sociala myndigheter, och i många fall framgick klart att 

problematiska hemförhållanden förelåg. De allra flesta familjer 

söker klara sin ekonomi och övriga problem utan hjälp från "det 

sociala", vilket med hjälp av det utbyggda bidrags- och försäk

ringssystemet som finns i Sverige lyckas för de flesta även vid 

sjukdom och arbetslöshet (SOU, 1970). 

Långt ifrån alla alkoholmissbrukare finns registrerade hos 

nykterhetsnämnden. I andra svenska undersökningar (Nyländer, 

i960; Kaij, 1970) har visats att endast en liten del av män, 

som enligt andra källor bevisligen är missbrukare finns registre

rade hos nykterhetsnämnderna. De relativt låga siffrorna gällande 

nykterhetsärenden säger därför intet om hur stor absolut andel 

av föräldrarna i de olika PF-grupperna som missbrukar alkohol. 

Undersökningens resultat visar klart att PY-gruppens familjer 

förekom betydligt oftare i socialregister än PN-gruppens. I 

fråga om vissa barnavårdsärenden kan dessa ha aktualiserats i 

samband med de symtom, som barnet uppvisat och som föranlett 

sökande på barnmedicin och ev. också på barnpsykiatriska kli

niken. Mycket få barnavårdsärenden hade dock tillkommit på initia

tiv från sjukhuset, ej heller hade de sociala myndigheterna 

remitterat patienten till barnmedicinsk undersökning. Däremot 

förekom det relativt ofta att patienter som varit på barnpsykiat-

risk klinik remitterats dit från sociala byrån eller vice versa. 
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Den höga frekvensen av socialregistrerade familjer till 

IO-I5 åriga PY-flickor skulle kunna tyda på att flickorna i 

denna ålder är särskilt känsliga för sociala störningar i sin 

närmaste omgivning. Förklaringen till att pojkarna ej visade 

motsvarande siffror, skulle kunna vara att deras symtom är mera 

störande och av socialt destruerande karaktär (t ex stölder, 

fylleri, disciplinproblem);varför de primärt tas om hand på 

annat sätt eller remitteras till barnpsykiater. Flickorna däre

mot har mera somatiskt inriktade symtom och kommer därför till 

kroppsläkaren. Man kan också tänka sig att pojkarnas symtom 

varit så alarmerande att de redan tidigare föranlett remiss 

till barnpsykiater eller barnmedicinare, medan man börjar oroa 

sig för flickor först, när de visar tecken på otrivsel eller 

suspekt sjukdom i puberteten. Antalet individer i den könsin-

delade åldersgruppen, är dock så få att några definitiva slut

satser trots signifikanta skillnader mellan PY- och PN-grupperna 

ej bör dragas. Fynden kan jämföras med litteraturuppgifter 

angående köns- och åldersskillnader, när patienter första 

gången kommer till barnpsykiater (sid. 24 ff.). 
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Kapitel 8 

SAMBANDSBERÄKNINGAR 

I tidigare kapitel har beskrivits hur olika variabler ut

fallit i de tre olika PF-grupperna PY, PD och PN. Materialet 

har även uppdelats i olika åldersgrupper liksom kön. Om flera 

variabler haft övervikt i en PF-grupp kan detta helt eller del

vis vara en funktion av att dessa variabler samvarierat inbördes, 

men de kan också ha dessa utfall i de olika PF-grupperna oberoen

de av varandra. Som exempel kan nämnas, att mödrar i PY i större 

utsträckning än i PN-gruppen hade varit sjukskrivna för psykisk

nervös sjukdom, samt att separerade familjer på grund av skils

mässa eller förälders död förekom betydligt oftare i PY än i 

PN. Om en samvariation existerade mellan förekomst av sjukskriv

ning och separerad familj kunde detta vara förklaringen till 

att en skillnad PY-PN erhållits för båda dessa variabler. Bl a 

av dessa skäl är det av intresse att redovisa eventuella samband 

(interkorrelationer) mellan väsentliga variabler. 

Dessa interkorrelationsberäkningar har utförts med hela 

materialet sammanslaget. Om uppgift för en person saknats har 

denna individ bortfallit i de korskörningar där berörd variabel 

förekommit. På grund av dessa bortfall, som tidigare redovisats 

i appendix tabell 5*8 varierar individantalet från totalmaterialets 

1 042 till 968 individer. De statistiska metoderna har redovi

sats på sid. 58 ff. 

I tabell 8.1 presenteras en översikt av samband mellan några 

viktiga variabler och i text och i tabeller 8.2-6 redovisas några 

variabler av intresse mera detaljerat. 



196 

Table 8.1 

Correlations between certain variables, expressed as levels of 

significance (positive unless there is a minus sign above the 

asterisks). 

Variabel 

NO 1_L 

1 Child's age 

2 Sex: Boy 

3 Contact child-guidance clinic *** 
proposed or referral made at 
current contact 

4 Previous ^ 3 visits for new com- ** 
plaints pediatric out-patient 
clinic 

5 Previous à 3 emergency visits or 
admissions pediatric clinic 

6 Previous new visit and/or admission **"* 
with clearly or probably psycho
genic complaints pediatric clinic 

7 Previous visit and/or admission *** 
with psychogenic complaints child 
guidance clinic 

8 Parents divorced or one parent *** 
deceased 

9 Mother unmarried *** 

10 Mother< 20 complete years when 
patient was born 

11 Father, Health insurance class *** 

12 Mother. Health insurance class 

13 Mother not gainfully employed accor
ding to health insurance class 

14 Child moved to live in the health 
service region ** 

Parent reported sick during the 
child's life-time 

15 Father. Total number of days divi
ded by child's age 

16 Father. Mental-nervous complaint *** 

17 Mother. Total number of days divi
ded by child's age * 

18 Mother. Mental-nervous complaint •*** 

Occurrence the family in social 
registers 1.1 1966-30.6 1971 

19 Child welfare * 

20 Social welfare 

21 Temperance 

22 1.1 1970-30.6 1971 

Number of the variable : 1 

Ll 

k 

Ll 
-*-** _ 

' iL 
*-*•* •*•** *** _ 

** 

*-** *•** 

** 

*** 

* 

*** 

3 4 
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(Numbers ini mark number of the variable in 

the column) 

LL 

LL 

U. 
- Il2 

" lu 
|l2 

- Ii2 

•tt* •*** 

Li 

- ill 

•**•* * ** 

*** *-** 

*•* k 
kz 

*** -*•* *•** ** * 

** *•* ** *** *** _ 

k 
in 

•*** - *•** * *•* ** 

-x-*-* *-*•* •*** ** 

7 8 9 10 

**-* •** 

? ** 

¥* * 

*•** 

11 12 

[20 *-* * * *** ** 

** *-** * *-** *** **•* _ |21 
¥ * *** •**•* *** •*** _ 

** *•** *•** *** •*** **-* *** •*** 

13 1^ 15 16 17 18 19 20 21 
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Interkorrelationer och korskörningar finns utförda även för 

ett flertal andra variabler men kan av utrymmesskäl ej tagas 

med i denna publikation. De flesta av de variabler som ej med-

tagits beskriver likartade företeelser och kan sägas vara 

"parallella" till de redovisade. Mindre frekventa diagnoser 

och psykiskt betingade symtom vid aktuellt besök och tidigare 

sjukvårdskontakter har ej heller redovisats. 

Tidigare sjukvårdsköntakter 

Resultat 

Av de 239 barn som gjort 3 eller flera nybesök på barn

medicinska kliniken hade 61.5 °/o haft 3 eller flera jourtill

fällen mot 3»5 % av de 803 som gjort 0-2 tidigare nybesök 

(p<0.00l). 

Där barnen gjort 3 eller flera nybesök hade 35«1 "k vid tidi-

gare kontakt med barnmedicin haft problem av psykiskt betingad 

natur, medan motsvarande andel för barn med 0-2 tidigare nybesök 

var 9»5 °/° (p<0.00l). Skillnader förelåg även vad beträffar an

delen barn som varit på barnpsykiatriska kliniken med psykiskt 

betingade besvär. Dessa barn utgjorde 11.3 °/o a v dem som gjort 

3 eller flera nybesök mot 4.6 °/o av dem som gjort 0-2 tidigare 

nybesök (p<0.00l). 

Samband mellan tidigare sökande för psykiskt betingade besvär 

på barnmedicinska och barnpsykiatriska kliniken har redovisats 

tidigare (sid. 114 ff.). 

Där barnet gjort 3 eller flera nybesök på barnmedicinska 

kliniken var modern hemmafru eller studerande i 32.2 °/o av fallen 

mot 49.0 °/o dä r man gjort 0-2 nybesök (differens p<0.00l). Mot
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svarande siffror för 3 eller flera, respektive 0-2 jourtill

fällen på barnmedicin var 32.0 och 47 • 8 °/o (dif ferens p<0.00l). 

Där barnen hade haft kontakt enbart med barnmedicin men ej 

sökt barnpsykiater (för psykiskt betingade besvär) var modern 

hemmafru eller studerande i 29*5 °/o av f allen mot 47 • 2 °/o d är 

någon sådan kontakt ej varit aktuell (differens p<0.00l). 

Där barnet däremot sökt på barnpsykiatriska kliniken var mo

dern hemmafru eller studerande i 38,1 °/o av fallen mot 45.6 °/o 

av de övriga (differens n.s.). 

Av tabell 8.2 framgår, att de barn som sökt barnpsykiat

riska kliniken i mycket större utsträckning än andra kom från 

splittrade hemfhade mödrar som varit mycket sjukskrivna totalt 

och för psykisk-nervös sjukdom, och att familjerna jämfört 

med andra oftare förekom i socialregister. För de barn som 

enbart sökt barnmedicinska kliniken förelåg ej motsvarande 

skillnad. Barn som flyttat in i upptagningsområdet hade i 

högre utsträckning än andra sökt på barnpsykiatriska kliniken. 

Detta var särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de inflytta

de hade kortare risktid att bli aktuella på barnpsykiatriska 

kliniken i Umeå än de övriga. Motsvarande samband gällde ej 

mellan inflyttning och tidigare sjukvårdskontakter på barn

medicinska kliniken med eller utan psykisk problematik. 
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Table 8.2 

Occurrence of previous new visits or admissions with psychogenic 

problems, correlated to variables concerning the family and 

reported sickness among parents. Occurrence is expressed as the 

percentage with (Yes) or without (No) the health service contact 

in question.  

Previous new visit(s) and/or 
admission(s) with clearly or probably 
psychogenic complaints 

Child guidance Pediatric but not 
clinic child guidance 

clinic 

Yes No Diffe- Yes No Diffe- 
rence rence 

N= 64 978 123 919 

Parents divorced or one 
parent deceased 15.6 6.2 4.9 7.1 n. s. 

Occurrence of the family 
in social registers 
l.i 1966-30.6 1971 34.4 16.2 18.7 17.1 n. s. 

Child welfare J 2.5 6.2 n. s. 8.9 6.3 n. s 

Social welfare 28.1 12.5 *--** 14.6 13.3 n. S. 

Temperance board 6.3 3.0 n. s. 0.8 3.5 n. S. 

Occurrence 1.1 1970-
30.6 1971 29.7 13.3 16.3 14.0 n. s. 

Father reported sick 

N= 51 922 114 8 59 
Mental-nervous complaint 
during the child's life
time 15.7 6.1 * 7.9 6.4 n. s. 

Mother reported sick 

N= 63 972 122 913 
>100 days 1.1 1968-
30.6 1971 33.3 13.6 I7.2 1^.5 n. S. 

2; 30 days as an annual 
average during the child's 
life-time 25.k 9.2 -*-** I3.I 9.8 n. s . 

Mental-nervous complaint 
during the child's 
life-time 25.k 10.6 *•** 18.9 10.5 * 
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Remiss till eller kontakt med barnpsykiater föreslagen vid 

aktuellt besök 

Av de 72 fall där remiss till eller kontakt med barnpsykiater 

föreslogs hade 30,6 °/o a v patienterna tidigare varit på barnpsy

kiatriska kliniken mot k.3 °/o a v de övriga (p<0.00l). Detta kan 

till stor del förklara de starka samband som fanns mellan för

äldrars sjukskrivning för psykisk-nervös sjukdom, förekomst i 

socialregister och föreslagen remiss/kontakt barnpsykiater -

samband som även observerades för patienter med tidigare barn-

psykiatrisk kontakt (se tabell 8.2). 

Diskussion 

Sambandet mellan besök på barnmedicinska och barnpsykiatriska 

kliniken med väsentligen samma problematik har diskuterats i 

kapitel k. Orsaken till att barn med många jourtillfällen i mot

sats till de med många nybesök ej sökt barnpsykiater mer än 

andra, torde ligga i åldersfaktorn. Barn som sökt barnpsykiater 

var i likhet med de barn som gjort många nybesök i genomsnitt 

äldre än de med många jourtillfällen. Tidigare diskuterade 

skillnader i karaktären av nybesök och jourfall (sid. 92 ff. ) 

torde spela in - vid tidsbeställda besök har man bättre tid och 

möjlighet för en god samtalskontakt och jourtillfällen betingas 

i stor utsträckning av somatisk sjukdom. 

Varför var förvärvsarbetande mödrar vanligare i den grupp 

där barnen haft 3 eller flera nybesök eller jourtillfällen eller 

haft psykiskt betingade besvär vid kontakt med barnmedicinska 

kliniken? Detta kan bero på att andelen frånskilda och änkor var 

högre än bland de förvärvsarbetande. Något signifikant samband 
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mellan förekomst av separerade föräldrar och ovanstående former 

av sjukvårdskontakter förelåg ej. 

En möjlig förklaring är att förvärvsarbetande mödrar, som ej 

har barnen under egen uppsikt större delen av dagen, oroar sig 

mer då barnen är sjuka eller har symtom, medan de hemmavarande 

mödrarna vågar avvakta eller själva ta ansvar för barnen utan 

att söka läkare. Man kan också tänka sig att de hemmavarande 

mödrarna i större utsträckning hinner ta kontakt med barnavårds

centralerna och få råd och hjälp därifrån varför de ej söker 

sjukhuset. De förvärvsarbetande mödrarnas barn vistas ofta på 

daghem eller lekskolor där olika symtom beroende på t ex anpass-

ningssvårighe ter i grupp och separationsrädsla uppmärksammas på 

ett annat sätt än hos hemmavarande barn, som lever i en mera 

skyddad miljö. Daghems- och förskolebarnen torde också lättare 

få smittsamma infektioner, och kraven på att barnen snabbt blir 

bra ökar, om modern har svårt att ordna enskild barntillsyn och 

kanske måste stanna hemma från arbetet. 

Skillnader mellan barn till hemmamödrar respektive förvärvs

arbetande mödrar vad gäller tidigare kontakt med barnpsykiatrisk 

klinik kunde ej konstateras. Orsaken kan vara att dessa barn i 

genomsnitt är äldre, och att det oftare är skola, myndigheter 

och omgivning som tar initiativet till barnpsykiatrisk kontakt 

än föräldrarna själva. Dessutom utsätts alla äldre barn på ett 

annat sätt än småbarn för stressmoment utanför hemmet och den 

skyddade miljö, som erbjudits de flesta förskolebarn finns ej i 

skolåldern. 
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Där barnet sökt på barnpsykiatriska kliniken förelåg tydligt 

positiva samband med de högt interkorrelerade faktorerna för

äldrars separation på grund av skilsmässa eller död, mödrars 

sjukskrivning totalt och för psykisk-nervös sjukdom, samt med 

familjens förekomst i socialregister. Motsvarande samband med 

någon eller några av dessa bakgrundsfaktorer förelåg ej om barnet 

sökt med psykiskt betingade besvär på barnmedicin enbart. 

Den ökade förekomsten av social problematik och särskilt 

psykisk sjuklighet hos föräldrar i familjer,där barnen har psy

kiska problem är väl dokumenterad från andra undersökningar 

(Bennet, i960; Berg, 1971» Howells, 1970; Jonsson, I967; Ny

länder, i960; Wolff, 1969). Anledningen till att dessa bak

grundsfaktorer ej dominerar då barnet endast varit på barnmedi

cinska kliniken med psykiska besvär kan vara att läkarna och 

andra varit benägna att remittera till barnpsykiater, om uppen

bara familjeproblem såsom skilsmässa, förälders sjukdom eller 

ekonomiska svårigheter framkommit. 

Barn till psykiskt sjuka föräldrar visar sannolikt i en del 

fall upp så tydliga tecken på psykisk insufficiens, att behovet 

av barnpsykiatrisk hjälp är uppenbar. Det är också möjligt att 

föräldrar som själva sökt psykiater är mera benägna att acceptera 

psykiatrisk hjälp för sina barn. 

Andra fall, där tydliga bakgrundsproblem ej framkommit kan 

ha uppfattats som mera lättbemästrade eller också har man varit 

tveksam om barnets besvär trots allt hade somatisk bakgrund. Man 

har därför ej funnit skäl att sända barnpsykiatrisk remiss och 
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många problem av psykiatrisk-psykölogisk karaktär tar barnmedi

cinarna själva hand om. Det är möjligt att de patienter, som 

enbart sökt barnmedicin har en mindre allvarlig problematik ur 

psykisk synpunkt än de andra, eller att det föreligger en otill

fredsställande psykologisk situation utan påvisbara störningar 

i den sociala miljön. Möjligen har vissa av dessa barn visat 

upp störningar, som är tidigsymtom på en otillfredsställande 

familjesituation, vilket först långt senare manifesteras t ex 

i skilsmässosituationer, psykisk insufficiens hos en förälder 

eller aktualitet hos barnavårdsnämnd. 

Rutter (197O, I971) bar framhållit att spända relationer i 

ett äktenskap kan framkalla allvarliga störningar hos barn och 

att dessa spänningar kan vara mera ödesdigra för barnets psykiska 

hälsa an den separation som ibland blir följden. 

De barn, som sökt barnmedicinare med psykiskt betingade sym

tom var i genomsnitt yngre än de som hade varit hos barnpsykiater. 

Inte minst av denna anledning finns det anledning att uppmärk

samma möjligheten av en svårare bakgrundsproblematik som vid 

söktillfället var dold eller under utveckling. 

Sociala bakgrundsfaktorer 

Resultat 

Såsom visades i kapitel 5 levde de flesta barn tillsammans 

med modern i de familjer, där föräldrarna separerat på grund av 

skilsmässa eller död. I dessa familjer var 81.8 °/o av mödrarna 

förvärvsarbetande (enligt sjukpenningklass) mot 53.0 °/o i det. 

övriga materialet (differens pCo.OOl). Mödrarna i de separerade 
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familjerna hade längre total sjukskrivningstid än de övriga och 

även de separerade fäderna hade något fler sjukskrivningsdagar 

(tabell 8.3). 

Table 8.3 

Occurrence of broken homes due to divorce or death, correlated 

to variables concerning reported sickness, and entries in social 

registers. Occurrence is expressed as the percentage with broken 

(Yes) or unbroken (No) homes.  

Broken home due to 
divorce or death 

Yes No Difference 

N= 34 939 

Father reported sick 

^100 days 1.1 I968-3O.6 I97I . 32.4 13.4 ** 

30 days as an annual average during 
the child's life-time 23.5 11.3 n. s. 

Mental-nervous complaint during the 
child's life-time 20.6 6.1 ** 

N= 66 969 
Mother reported sick 

^100 days 1.1 I968-3O.6 I97I 30.3 13.7 *-*•* 

^ 30 days as an annual average during 
the child's life-time 22.7 9.3 •** 

Mental-nervous complaint during the 
child's life-time 31.8 

H
 
O
 

H
 *** 

Occurrence of the family in social 
registers 1.1 1966 - 30.6 1971 50.7 14.8 **•* 

Child welfare 31.0 4.8 

Social welfare 42.3 11.3 *** 

Temperance board 7.0 2.9 n. s. 

Occurrence 1.1 I97O-3O.6 I97I 45.1 12.0 
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Såväl fäder som mödrar hade betydligt oftare varit sjukskrivna 

för psykisk-nervös sjukdom, och de separerade familjerna var 

klart överrepresenterade i socialregistret (tabell 8.3)« 

Av de mödrar, som ej fyllt 20 år vid barnets födelse var 

28.8 °/o ogifta vid tiden för aktuellt barnmottagningsbesök, medan 

andelen ogifta bland de övriga var 4.9 °/o (differens p<0.00l). 

Där modern var ogift hade 29.4 °/o av f amiljerna varit aktuella 

i socialregistret efter 1.1 1970 mot 13*2 °/o a v de med annat 

civilstånd (differens p<0.00l). 

Där modern varit under 20 år vid patientens födelse var mot

svarande skillnad 26.0 °/o re spektive 13*4 °/o (di fferens p<0.0l). 

Större delen av dessa registreringar gällde socialhjälpsärenden 

som förekommit i 30 »9 °/° medan barnavård s är end en varit aktuella 

hos 11.8 °/o av de familjer där modern var ogift. Fäderna hade 

genomsnittligt lägre sjukpenningklass såväl när modern var ogift 

som då hon varit yngre än 20 år vid patientens födelse. 

Diskussion 

Den ökade försörjningsbördan förklarar sannolikt att de 

mödrar, som var frånskilda eller änkor oftare hade förvärvsar

bete än de övriga. Fyndet stämmer väl överens med andra aktuella 

undersökningar. Enligt låginkomstutredningen år I966 var 14.4 °/o 

av icke-gifta kvinnor med minderåriga barn icke förvärvsarbetande 

överhuvudtaget, medan motsvarande siffra för gifta med barn var 

43 #2 °/o (SOU, 1970). Enligt samma källa hade 66.1 °/o a v de ej gifta 

kvinnorna med barn mer än 1 5OO arbetstimmar per år mot 17.4 °fo 

av de gifta. 
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Det större antalet totala sjukskrivningsdagar hos skilda 

mödrar eller änkor kan delvis ha samband med att de på grund av 

förvärvsarbete hade större motivation för sjukskrivning än de 

övriga, som i större utsträckning var i hemmet. Den tydliga 

övervikten av psykisk-nervös sjukdom bland separerade fäder 

och mödrar talar dock för att här förelåg en ökad sjuklighet, 

som kunde vara en bidragande orsak till eller en följd av sepa

rationen, Den starka överrepresentationen av dessa familjer i 

socialregister talar också för att detta är en grupp som i många 

fall haft problem ur flera synpunkter. 

Andra utredningar har visat att ensamstående kvinnor med 

barn är den familjetyp, som oftast är i behov av socialhjälp. 

I låginkomstutredningens riksmaterial uppbar 16 °/o a v ensam

stående kvinnor med barn socialhjälp under I966 medan motsvarande 

siffror för andra barnfamiljer var c:a 2 °/o (SOU, 1970)• Ensamma 

föräldrar med barn var tydligt överrepresenterade bland de fa

miljetyper som fick socialhjälp år I967 (Socialhjälpen i län 

och kommuner I967, 1969). 

Föräldrarnas sjukpenningklass 

Resultat 

Där inflyttning i upptagningsområdet skett under barnens 

livstid hade fäderna i genomsnitt högre sjukpenningklass, Detta 

har samband med Umeås karaktär av universitets- och ämbetsmanna-

stad, vilket gjort flyttningar till Umeåområdet vanligare bland 

personer med längre utbildning och högre lön än bland de övriga. 

Fädernas totala sjukskrivningstid under barnets livstid var i 

genomsnitt längre i de lägre sjukpenningklasserna än i den som 

motsvarade årsinkomst pa 39 000 Skr och mer, Samma inkomstskillnad 
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gällde också andelen fäder, som varit påtagligt mycket sjuk

skrivna (tabell 8.4). 

Table 8.4 

Health insurance class of parents correlated to variables con

cerning reported sickness and entries in social registers. The 

outcome for a variable is expressed as a percentage or as the 

mean and median of the number of reported sick-days in each 

insurance class. 

FATHER 

Health insurance class expressed as 
corresponding income in 1000s of 
Sw.kr. per year. 

N= 
0-20.9 21.0-38.9 39.0- Difference 

131 620 213 

a) 

Father reported sick 
during the child's life
time 

Number of days as an annual 
average 

Median 

Mean 

30 days °/o 

Mental-nervous complaint °/o 

Occurrence of the family in 
social registers 1.1 1966 -
30.6 1971 

Child welfare 

Social welfare 

Temperance board 

Occurrence 1.1 I97O-
3O.6 1971 

6.2 

16.4 

I6.8 

12.2 

6.1 

16.0 

12.1 

6.1 

2.2 

6.8 

4.2 

2.8 

*-** 

-*-*-* 

-*-* 

°/o 22.9 17.3 3.3 
0/o 12.2 4.7 2.3 -*-**• 

0/o 13.7 14.8 0.5 
0/o 7.6 3.2 0.5 (**)b) 

0/o 19.1 14.4 2.3 

a) Differences are indicated by the level of significance in an 

chi-2 analysis of the three insurance classes. In comparing medians 

and means, differences were calculated between pairs of insurance 

classes; the level of significance refers here to the largest 

difference found. 

b) Owing to small expected values, the interpretation of the 

significance level according to the chi-2 test must be cautious. 



209 

MOTHER 

Health insurance class expressed as 
corresponding income in 1 000s of 
Sw.kr. per year. 

0-2.'5 2.6-20.9 21*0- Difference3^ 

N= 467 375 189 

Mother reported sick 
during the child's life
time 

Number of days as an annual 
average 

Median 4.7 8.0 6.4 -*** 

Mean 10.6 15.6 13.7 ** 

> 30 days °/o 7.9 

0
 

H
 

H
 12.2 XI. s 

Mental-nervous complaint °/o 8.4 13.3 14.8 -* 

Occurrence of the family in 
social registers 1.1 I966-
30.6 1971 °/o 12.4 23.5 15.3 *** 

Child welfare °/o 3.9 7.5 10.1 -** 

Social welfare °/o 9.9 I9.2 9.5 

Temperance board °/o 1.7 4.5 4.2 * 

Occurrence 1.1 1970-
30.6 1971 °/o 10.5 19.7 11.6 *•** 

a) see p. 208 

Sjukskrivning för psykisk-nervös sjukdom förekom oftast i den 

lägsta av de i tabell 8.4 redovisade sjukpenninggrupperna, vilken 

motsvarade en årlig inkomst under 21 000 Skr. 

Högre sjukpenningklass hade otvetydigt ett negativt samband 

med familjens förekomst i socialregister. Barnavårds- och nykter

hetsärenden var betydligt vanligare, där fadern hade sjukpenning-

klass motsvarande inkomst under 21 000 Skr. Däremot förekom 

socialhjälp i väsentligen samma utsträckning i de båda sjuk
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penninggrupperna motsvarande inkomst 0-20 9OO och 21 000-38 9OO 

Skr, Vid bedömning av dessa resultat bör ihågkommas att många 

höjt sin sjukpenningklass under barnets livstid. 

Mödrarnas sjukpenningklasser har i tabell 8.4 indelats 

annorlunda än fädernas beroende på att klasserna fördelade sig 

högst olika mellan fäder och mödrar. Skillnader i sjukskrivnings-

tid förelåg framför allt mellan kategorin med sjukpenningklass 

motsvarande hemmafru eller studerande och de som förvärvsarbetade. 

Socialhjälp var vanligast i de familjer, där modern var förvärvs

arbetande och hade sjukpenningklass motsvarande årsinkomst av 

2 600-20 900 Skr. 

Diskussion 

Det totala antalet sjukskrivningsdagar bland fäderna och 

andelen som varit sjukskrivna för psykisk-nervös sjukdom var 

lägst i den sjukpenningklass, som motsvarade de största inkomster

na. Detta stämmer väl överens med officiell statistik där antalet 

sjukpenningdagar bland män var minst i de högsta och lägsta 

sjukpenningklasserna, och störst i sjukpermingklasser motsvaran

de en årlig inkomst på c:a 10 000-24 000 Skr. Detta gällde år 

1970 för såväl Västerbottens län som hela riket (SOSî Allmän 

Försäkring, 1970). Sambandet mellan psykisk-nervös sjukdom hos 

fadern och låg sjukpenningklass kan betyda, att man bland de 

låga inkomsttagarna har en grupp män som på grund av återkommande 

sjuklighet har svårt att behålla någon fast anställning som ger 

"tillfredsställande lön. Därmed sänks också sjukpenningen. 
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Hos mödrarna kan skillnaden i sjukskrivningsfrekvens mellan 

hemarbetände och förvärvsarbetande sannolikt förklaras av att 

hemmafruarna på grund av dålig ekonomisk ersättning har mindre 

motivation att sjukskriva sig vid motsvarande sjukdomsgrad 

medan de förvärvsarbetande ej orkar med såväl arbetet utom 

som inom hemmet. 

Sambandet mellan låg inkomst hos fadern och förekomst i 

socialregister var förväntat och även dokumenterat i många ut

redningar och undersökningar senast t ex SOU, 1970« Likaledes 

finns dokumenterat att fäder med låg inkomst oftare än högre 

inkomsttagare förekommer i nykterhetsregister. Överraskande 

många familjer med inkomster i mellanläget 21 000-38 900 Skr 

hade dock fått socialhjälp och merparten av dessa hade även 

fått socialhjälp de senaste 11/2 åren (efter 1.1 1970). Sanno

likt hade dessa familjer fått mindre inkomst än beräknat t ex 

på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller också hade många 

barnfamiljer försörjningssvårigheter även vid dessa inkomst

lägen, i synnerhet om moderns inkomster var små eller saknades. 

I låginkomstutredningen I966 fann man att arbetslöshet och lång

varig sjukdom hos mannen var en vanlig orsak till att familjer 

behövde socialhjälp (SOU, 1970). I åldersgruppen 25-kk år fann 

man dock att c:a 1/4 av de män som fick socialhjälp haft arbete 

hela året och ej varit sjukskrivna någon längre tid. 

Sambandet mellan mödrarnas inkomst och förekomst i social

register ger vid handen att de familjer, där mödrarna var hemma

fruar i genomsnitt hörde till de bättre ekonomiskt situerade, 

där socialhjälp ej varit nödvändig så ofta som där mödrarna 



212 

förvärvsarbetade och hade måttliga inkomster. Bland dessa för

värvsarbetande återfanns också merparten av frånskilda och 

änkor, vilka som tidigare påpekats mycket ofta behövt stöd från 

sociala myndigheter. 

Föräldrarnas sjukskrivning 

Resultat 

De föräldrar, som varit sjukskrivna ett stort antal dagar 

hade också betydligt oftare än andra varit sjukskrivna för 

psykisk-nervös sjukdom. I familjer där fadern hade stort antal 

sjukskrivningsdagar var detta ofta fallet även för modern och 

detta samband var starkt signifikant (tabell 8.5). 

Föräldrarna som varit mycket sjukskrivna hade oftare än 

andra förekommit i socialregister, och ifråga om socialhjälp 

gällde detta såväl fäder som mödrar. Nykterhetsärenden hade 

förekommit signifikant oftare hos de mycket sjukskrivna fäderna 

än hos de övriga, och för mödrarna gällde samma förhållande 

barnavardsärenden. Av de som varit sjukskrivna mer än 30 dagar 

i genomsnitt per år av barnets livstid var c:a I/3 av familjerna 

aktuella i socialregister efter 1.1 I97O (se vidare tabell 8.5). 

Där den ena föräldern varit sjukskriven för psykisk-nervös 

sjukdom gällde detta ofta även den andra parten (tabell 8.6). 

Familjerna till såväl fäder som mödrar, som varit sjukskrivna 

för psykisk-nervös sjukdom var överrepresenterade i socialregister0 

Sambandet mellan psykisk-nervös sjukdom hos fadern och förekomst 

i nykterhetsregister var särskilt starkt. 



213 

Table 8.5 

Long average reported sickness among the parents during the 

child's lifetime, correlated to other variables concerning 

reported sickness and entries in social registers. The occurrence 

of the latter is expressed as a percentage of parents with (Yes) 

or without (No) at least 30 days' reported sickness. 

FATHER 

Reported sick >30 days 
as an annual average 

MOTHER 

Reported sick^30 days 
as an annual average 

Yes No Difference Yes No Difference 

Reported sick during 
the child's life
time 

FATHER 

> 30 days as an 
annual average 

Mental-nervous 
complaint 

MOTHER 

è 30 days as an 
annual average 

Mental-nervous 
complaint 

N= Ilk 859 

28.1 

N= 113 

20.4 

13.3 

N= Ilk 

Occurrence of the 
family in social 
registers 1.1 1966-
30.6 1971 

Child welfare 

Social welfare 

Temperance board 

Occurrence 1.1 
I97O-3O.6 1971 

3,7 *** 

855 

7.6 *** 

9.9 n.s. 

859 

36.O 12.1 *** 

8.8 

31.6 

10.5 

4.7 n.s. 

8.8 *** 

2.2 *** 

33.3 9.6 *** 

88 880 

26.I 10.2 *** 

11.4 6.0 n.s, 

105 930 

41.9 8.1 *** 

105 930 

38.1 14.6 *** 

15.2 5.4 *** 

34.3 10.9 *** 

2.9 3.2 n.s. 

35.2 11.7 *** 
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Table 8.6 

Occurrence of reported sickness for mental-nervous complaints 

among parents during the child's lifetime, correlated to other 

reported sickness and entries in social registers. Occurrence 

is expressed as a percentage of the parents who had (Yes) or 

had not (No) reported sick for mental-nervous complaints. 

FATHER MOTHER 

Reported sick for Reported sick for 
mental-nervous complaint mental-nervous complaint 

Yes No Difference Yes No Difference 

Reported sick during 
the child's life
time 

FATHER N= 64 909 100 868 

^ 30 days as an 
annual average 50.O 9.0 *•** I5.O 11.3 n. s. 

Mental-nervous 
complaint I5.O 5.5 

MOTHER N= 63 905 119 916 

> 30 days as an 
annual average 15.9 8.6 n. s. 37.0 6.7 

Mental-nervous 
complaint 23.8 9.k *-*-* 

N= 

Occurrence of the 

64 909 119 916 

family in social 
registers i.l 
1966-30.6 1971 28.1 

0
 

-3-H
 ** 30.3 15.3 -*** 

Child welfare 12.5 4.6 * 12.6 5.6 ** 

Social welfare 20.3 10.9 * 23.5 11.9 *** 

Temperance board 18.8 2.1 2.5 3.3 n. s. 

Occurrence 1.1 
I97O-3O.6 1971 26.6 11.3 *•** 28.6 12.2 *** 
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Diskussion 

Sambandet mellan långa genomsnittliga sjukskrivning stider 

och sjukskrivning för psykisk-nervös sjukdom hos såväl fäder 

som mödrar var förväntat. I andra svenska undersökningar har 

visats att patienter som haft psykiska besvär varit sjukskrivna 

mer än andra (Rorsman, 1970) och för män gällde detta även sjuk

skrivningstid med somatiska diagnoser (Rorsman, 1970; Westrin, 

1973). 

Om såväl fadern som modern har benägenhet för psykiska in

sufficienstillstånd kan situationen vara mycket allvarlig för 

barnen (Rutter, I966). Ett samboende eller äktenskap mellan 

psykiskt sjuka eller latent psykiskt sjuka kontrahenter är van

ligare än vad man statistiskt kan förvänta sig med hänsyn tagen 

till psykiska sjukdomars incidens i populationen (Kreitman, 1964; 

Nielsen, 19^4j Rutter, I966). 

Föräldrarnas sjukskrivning totalt och för psykisk-nervös 

sjukdom hade ett starkt samband med förekomst i socialregister 

och detta har visats även i tidigare undersökningar (inghe, i960; 

Socialhjälpen i län och kommuner 19^7, 19^9)* En stor del av de 

fäder som genomsnittligt varit sjukskrivna lång tid var också 

nykterhetsregistrerade hos social myndighet. Detta ger en antydan 

om att många av fädernas sjukskrivningar kan ha sin grund i 

alkoholbesvär. Andra svenska undersökningar stöder sannolik

heten i detta påstående (inghe & Olin, 1972; Rorsman, 1970; 

Westrin, 1973)# 
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Psykiskt betingade besvär hos barnen 

Re sultat 

I kapitel k redovisades förekomst av psykiskt betingade besvär 

vid det aktuella mottagningsbesöket och. vid tidigare sjukvårds

kontakter på barnmedicinsk och barnpsykiatrisk klinik. Några 

skillnader mellan pojkar och flickor av betydelse kunde därvid 

ej påvisas, däremot förelåg för vissa besvär en ojämn ålders

fördelning (figur 4.1). Samband mellan olika psykiskt betingade 

besvär redovisas i tabell 8.7. Som förväntat hade många av 

barnen med diurn enures även nocturn enures. Vid det aktuella 

mottagningsbesöket förekom också att barn med dagenures oftare 

hade avföringssymtom (obstipation, encopres, defekationsbesvär) 

och uttalad aggressivitet eller hyperaktivitet0 

Sömnproblem hade samvariation med oro-ångestsymtom såväl 

vid det aktuella besöket som vid tidigare sjukvårdskontakter. 

Dessutom hade dessa barn oftare än andra varit aktuella tidigare 

på grund av skrikighet som spädbarn. Buksmärtor förekom ofta 

samtidigt med huvudvärk och med avföringssymtom. Huvudvärk och 

kamratsvårigheter förekom ofta samtidigt vid aktuellt besök, 

och en patient som sökte för huvudvärk hade oftare än andra 

haft tidigare sjukvårdskontakter med oro-ångest. Avförings

symtom var ofta förenade med uttalad aggressivitet-hyperaktivi-

tet och vid tidigare söktillfällen med oro-ångest i symtombilden. 

Där kamratsvårigheter angavs som problem vid aktuellt besök 

förekom oftare än hos andra uttalad aggressivitet-hyperaktivi-

tet och oro-ångest. 
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Där oro-ångest förelåg som besvär vid det aktuella besöket 

hade modern antytt oftare än andra varit sjukskriven för psykisk

nervös sjukdom och hennes totala sjukskrivningstid var i genom

snitt längre. Föräldrarna till dessa barn var ofta separerade, 

vilket även gällde föräldrar till barn, som hade kamratsvårig

heter. Ett annat symtom som hade positiv korrelation till för-

äldraseparation var huvudvärk vid tidigare sjukvårdskontakter. 

Där man tidigare sökt med sömnproblem fanns ett starkt samband 

med sjukskrivning hos modern för psykisk-nervös sjukdom och 

även med hennes totala sjukskrivningstid. Även tidigare kontakter 

med symtom buksmärtor, oro-ångest och aggressivLtet-hyperaktivitet 

hade samband med ökad sjuklighet hos modern enligt sjukskriv

ningsdata. 

För övrigt förelåg en samvariation mellan aktuellt besvär 

enures och familjens aktualitet i socialregister. Där man sökt 

med nocturn enures var modern oftare än i andra fall yngre än 

20 år vid patientens födelse. 

Diskussion 

Vissa av de beskrivna interkorrelationerna beror av i vilka 

åldrar de olika besvären är mest frekventa. Symtom som uppträder 

ofta i en viss åldersperiod har större risk att förekomma samti

digt vid samma besök. Ju vanligare ett symtom är i yngre åldrar 

desto större möjlighet finns att det förekommit vid tidigare 

sjukvårdskontakter. Dessa förhållanden kan dock ej förklara 

vissa mönster som framkommit i samvariationerna mellan de psykiskt 

betingade besvären. Man finner att symtom som kan kallas inåt-
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riktade av typ oro-ångest och sömnsvårigheter hör samman och 

även att funktionella organsymtom som buksmärtor och huvudvärk 

förekommer oftare hos samma barn. Störningar i anpassningen 

till omgivningen såsom uttalad aggressivitet-hyperaktivitet 

och kamratsvårigheter var också positivt interkorrelerade. 

Beträffande sambandet mellan psykiskt betingade symtom och 

vissa bakgrundsfaktorer bör påpekas att separation mellan för

äldrarna är vanligare i högre åldrar, vilket skulle kunna för

klara sambandet med vissa besvär som är vanligare bland äldre 

barn. Tydligt är att symtom såsom oro-ångest och sömnsvårig

heter oftare drabbar barn,där modern varit mycket sjuk och 

haft psykiska och nervösa besvär. 

Några vittgående slutsatser av beskrivna interkorrelationer 

kan knappast dragas men olika mönster kan spåras för olika arter 

av symtom om man indelar dem i inåtvända, funktionellt organ-

centrerade och kontaktstörningssymtom. 

Hallgren (1957) fann, att mödrar till patienter som sökt 

barnpsykiater på grund av enures hade en något ökad frekvens av 

psykisk sjukdom. Mödrar till 4-åringar med uttalad enures hade 

ofta speciella psykologiska konflikter enligt en undersökning 

av Nilsson et al. (1973) och man antyder att svårigheter i rela

tionen moder-barn ibland kan yttra sig som enures hos barnet. 

Landau et al. (1972) fann att barn till föräldrar med psykos 

oftare än andra hade enures, sömnproblem, skrikighet och uttalad 

aggressivitet. Större barn hade oftare psykosomatiska besvär och 

tydliga oros- eller tvångssymtom. Barn i 5 1/2 års ålder från 

familjer med sociala svårigheter visade betydligt mera aggressi

vitet och motorisk oro i skolan än en kontrollgrupp som kom ur 
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stabilare hemmiljö, (Chazan & Jackson, 197̂ 0* Samband mellan 

enures och encopres påvisades av Hallgren (1957) och Bellman 

(1966), Barn med buksmärtor hade oftare än andra huvudvärk eller 

extremitetsvärk (benvärk) (Öster, 1972) och ofta huvudvärk, 

yrsel, kräkningar, obstipation och anorexi (Stone & Barbero, 

1970)» Bland skolbarn med migraine förekom enligt Bille (1962) 

en signifikant övervikt av sömnsvårigheter och buksmärtor jäm

fört med en kontrollgrupp. 
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Kapitel 9 

ALLMÄN DISKUSSION 

Vid en barnmedicinsk mottagning undersöks årligen ett stort 

antal barn. Med hjälp av besökssiffrorna från barnmottagningen 

i Umeå och populationssiffrorna för upptagningsområdet uppskattas 

att 15-20 °/o av alla barn från Umeå-regionen i åldern 0-15 år 

under ett års tid utför ett eller flera nybesök på barnmedicinska 

mottagningen. Andelen besökare är högst i åldrarna 0-3 år och 

sjunker med stigande ålder. 

De höga besökssiffrorna visar, att det föreligger ett stort 

hjälpbehov som patienternas föräldrar och olika instanser tolkar 

som medicinskt. Med hänsyn till de stora personella och tekniska 

insatser som blir följden när patienten kommer till sjukhuset 

innebär detta stora kostnader för det allmänna. Med stöd av det 

upprepade vårdsökande som visats kvantitativt och med patient

exempel i denna studie kan man ifrågasätta om samhällets hälso-

och socialvårdsresurser är riktigt strukturerade för att möta 

det hjälpbehov som många av dessa familjer egentligen har. 

I de flesta fall finner barnmedicinaren somatisk orsak eller 

sjukdom som bakgrund till vårdsökandet, och patienten får den 

medicinska utredning och/eller behandling som tillståndet kräver. 

I andra fall kan läkaren trots uppgivna symtom och ibland om

fattande medicinsk utredning inte fastställa någon somatisk sjuk

dom som förklaring till patientens besvär. Hos en tredje kate

gori är det från början uppenbart, att barnens symtom ej är be

tingade av somatisk sjukdom. 
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I Toreliggande undersökning har barnmedicinarna på en mot

tagning under ett års tid gjort en preliminär bedömning huruvida 

patienterna hade enbart somatisk sjukdom eller somatiskt betingade 

besvär, psykisk sjukdom eller psykiskt betingade besvär eller om 

tveksamhet förelåg i dessa avseenden. De grupper man på detta sätt 

fått fram kan i stort anses motsvara de tre ovan skisserade kate

gorierna. 

En analys av dessa grupper visade, att barnen som bedömdes 

ha psykiskt betingad problematik oftare än den rent somatiska 

gruppen kom från hem som splittrats på grund av skilsmässa eller 

dödsfall, oftare hade föräldrar som varit mycket unga när barnet 

föddes och en högre frekvens av mödrar som hade varit sjukskrivna 

för psykisk-nervös sjukdom under barnets livstid. Deras familjer 

hade i betydligt större utsträckning behövt samhällets stöd 

enligt anteckningar i socialregister. 

Barnen med psykiskt betingad problematik hade oftare än de 

somatiskt sjuka tidigare sökt barnmedicinska kliniken för symtom, 

som kunde tolkas som psykiskt betingade och det var också van

ligare, att de besökt barnpsykiatrisk klinik. 

Hur tages dessa patienter om hand hos barnmedicinaren, när 

de söker med oklara symtom eller symtom som uppenbart kan vara 

psykiskt betingade? Läkarens förmåga att identifiera och ta hand 

om patienter med icke-somatiska problem varierar med dennes in

tresse och personliga förutsättningar. Snart sagt alla slags 

symtom kan med någon grad av sannolikhet vara uttryck för soma

tisk sjukdom och stor möda med omfattande laboratorie-, röntgen-

och konsultutredningar läggs ofta ned för att utesluta en orga

nisk genes. 
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Man kan inte generellt påstå att dessa utredningar är onödiga, 

däremot kan man med exempel från bl a föreliggande undersökning 

hävda, att många utredningar kan minskas ned betydligt, om de 

ersättes med en noggrannare anamnes och ny samtalskontakt vid 

ett återbesök, I de flesta fall är de somatiska tillstånd som 

kan komma ifråga ej av sådan karaktär, att den fördröjning på 

1-2 veckor som detta innebär kan vara till skada för patienten 

(väntan på beställda undersökningar, konsulter och svaren från 

dessa tar oftast mycket längre tid). Det är också osäkert om 

långa somatiska utredningar med uteslutande av olika sjukdomar 

verkligen ger föräldrarna den trygghet de behöver känna, I den 

mån utredningen var negativ men besvären kvarstod kan föräldrar

na i stället få intrycket, att läkaren verkligen misstänkte en 

kroppslig sjukdom, men att han ej fann den med sitt kunnande 

och använda metoder. Risken är att man efter en resultatlös ut

redning går vidare till andra läkare. 

Vid en omfattande utredning finner man också på grund av 

statistiska sannolikheter, och konsulters vänliga ambitioner 

att stå till tjänst med en diagnos alltid några avvikelser från 

"det normala". Dessa avvikelser som vanligen saknar all praktisk 

betydelse för barnets hälsa, kan ge anledning till ytterligare 

utredning, oro hos föräldrarna och bryderi för läkaren. 

De läkare som i dag är verksamma har till stor del fått sin 

utbildning och erfarenhet under en "teknisk och farmakologisk 

era". Innan effektiva medel såsom antibiotika, steroider och 

infusionslösningar fanns tillgängliga arbetade läkarna på ett 

annat sätt och utnyttjade sin kunskap om patienten och den miljö 

han levde i. Paralleller kan göras även med de framsteg som 
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gjorts på det kirurgiska området. Husläkaren, vilken som art 

betraktad är i stort sett "utdöd" i Sverige, hade en helt annan 

kännedom om patienternas familjer och gjorde genom sin person

liga kontakt stora terapeutiska insatser. Den nuvarande läkar-

generationen har i stor utsträckning uppfostrats i ett tänkande 

där alla symtom beror på fysiologiska eller anatomiska avvikel

ser, I denna era, som förvisso varit framgångsrik i behandlingen 

av många sjukdomar har de patienter som behöver ett socialt 

och psykologiskt omhändertagande kommit i bakgrunden. Mail kan 

till och med påstå att den somatiskt inriktade läkaren känner 

sig valhänt och osäker, när han ej finner någon rubbning som 

kan angripas med kirurgiska e Her farmakologiska vapen. 

Vissa läkare framhåller att de ej har tid till ingående sam

tal som syftar till att stödja familjen eller penetrera psykisk 

problematik. Även om varje patient som tas om hand på detta sätt 

blir mer tidskrävande för den enskilde läkaren, vinner denne tid 

på att andra patienter tas om hand på motsvarande sätt av andra 

läkare. Därigenom kan man förhoppningsvis minska sökfrekvensen 

inte minst på jourtid (vilket de flesta läkare synes uppskatta) 

antalet laboratorieprover, konsulter och röntgenundersökningar, 

Även om läkaren får klart för sig att psykisk bakgrund är 

den sannolika eller helt uppenbara orsaken till barnets symtom, 

kan det vara mycket svårt att få föräldrarna att godtaga detta. 

Detta förhållande illustreras tydligt i denna undersökning, där 

en förvånansvärt stor del ej accepterat eller utnyttjat förslag 

om eller utfärdad remiss till barnpsykiater. Detta beror sanno

likt på fördomar mot psykiatri och en skamkänsla inför störningar 
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av själslig natur, som ligger djupt rotad i medvetande och 

uppfostran. Föräldrarna kan också vara så ångestladdade, att 

de ej kan släppa tanken på att barnen har en farlig organisk 

sjukdom. Ett godtagande av psykiska moment som orsak till 

barnets besvär kan även innebära en skuldbelastning for föräld

rarna i deras roll som uppfostrare och ansvariga för barnens 

hemmiljö. I folkmedvetandet har alla former av psykisk sjukdom 

dålig prognos, då man mest hör talas om svårt sjuka patienter 

som fordrat institutionsvård. Om läkaren antytt att barnets 

besvär har psykisk orsak är det möjligt att vissa föräldrar ej 

vågar acceptera detta i rädsla, att här skall utvecklas ett 

obotligt tillstånd, som äventyrar barnets hela framtid. 

Varför får vissa barn psykiska problem och sociala anpass

ningssvårigheter? Barnets ärftliga konstitution har säkerligen 

stor betydelse liksom det faktum, att ett barn med ett avvikande 

och "besvärligt" beteende kan utgöra ett "stressmoment" för 

föräldrarna så att en ond cirkel uppstår. Genetiska faktorer 

och föräldrarnas egna barndomsupplevelser (uppväxtmiljö) kan 

inverka såväl på familjens samlevnadsförhållanden som på för

äldrarnas och barnens psykiska hälsa och reaktionsmönster. 

Barnens uppväxtmiljö som sådan har även stor betydelse oav

sett om genetiska faktorer ligger i bakgrunden. Under alla om

ständigheter måste man med dagens kunskaper inrikta sin behandling 

på att åstadkomma förbättringar i barnets närmaste omgivning 

(familjen) i syfte att ge barnet större trygghet. Den utredning 

och behandling som dessa barn behöver måste vara socialt, psyko

logiskt och pedagogiskt inriktad. Utredningar av kroppens ana

tomiska och fysiologiska funktioner liksom farmakologisk terapi 

har i dessa fall underordnad betydelse. 
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Det är helt uppenbart, att patienter med psykiskt och 

socialt betingad problematik så tidigt som möjligt bör tagas 

om hand på ett sätt som möter situationens behov. Det är för 

närvarande omöjligt att säkert fastställa, vilka fall som är 

prognostiskt ogynnsamma. Förekomsten av samma otrygghetsfaktörer 

i miljön talar för att en del av de patienter,som kommer i tonår 

och senare ungdom med fastlåsta problem,rekryteras bland de barn, 

som tidigt sökt barnläkare med psykisk eller icke somatiskt 

säkerställd problematik. Andra barn kan fortsätta att ha problem 

och anpassningssvårigheter upp i vuxen ålder utan att det upp

märksammas utåt på ett sådant sätt, att de kommer till psykiater 

eller sociala hjälporgan. 

I förskole- och tidig skolålder bör man ha de bästa möjlig

heterna att sätta in en behandling som påverkar barnets och 

familjens situation innan problematiken fixerats. Återigen 

kan man betona att föräldrarna här upplever ett hjälpbehov som 

sedan tynar av eller förbyts i negativism mot myndigheter och 

läkare om patienten känner sig tvingad till kontakt. 

I den genomförda undersökningen framgick med all tydlighet, 

att barnmedicinaren mycket sällan hade en uppfattning om familjens 

situation som helhet. Sådana fakta som att föräldrarna varit 

psykiskt sjuka, behövt upprepat stöd från social myndighet eller 

befann sig i en skilsmässosituation togs mycket sällan upp i 

journalerna, ocìi det var sannolikt att dessa fakta i de flesta 

fall var helt okända för barnmedicinaren. 

Det nuvarande sjukvårdssystemet med olika specialister in

kopplade på olika organsystem gör att läkarna sällan får en 

helhetsbild av patienten. Framför allt ser man inte patienten 

som en del av en familj eller hur denne påverkas av sina lev 
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nad s omständigheter. 

Kontakten mellan vuxenläkare och barnmedicinare rörande 

patienter från samma familj är frapperande liten, även när det 

är uppenbart att samma faktorer har avgörande betydelse för så

väl barnets som föräldrarnas sjukdom. Det är inte omöjligt att 

distriktsläkare (och distriktssköterskor) och allmänpraktiker 

når terapeutiskt bättre resultat än sjukhusläkarna genom sin 

kännedom om hela familjen och dess levnadssätt. 

En mycket olycklig faktor vid omhändertagandet av dessa barn 

är den boskillnad, som på de flesta håll råder mellan de barn

medicinska och barnpsykiatriska arbetsområdena. Detta gör det 

svårare för föräldrarna att söka barnpsykiater, något som upp

fattas som skamligt och på andra sätt "laddat". De vågar dess

utom ej släppa kontakten med barnmedicinaren, som de uppfattar 

som garant för att patienten trots allt inte har någon organisk 

sjukdom. Dessa problem skulle man kunna komma förbi med följande 

skisserade lösning: 

Barnmedicinaren utnyttjar alltför sällan möjligheten till 

enskilda samtal läkare - föräldrar och läkare - patient. För

äldrar och barn kan ge en helt annan anamnes och får en bättre 

kontakt med läkaren, när någon annan i familjen inte hör på. 

Fäderna är tyvärr relativt sällsynta fåglar på en barnmottagning, 

vilket kanske beror på att det är tradition, att mamman tar 

ledigt för att följa barnen till sjukhuset, medan pappan känner 

sig oumbärlig på arbetet. 

Planerade återbesök ger ofta en helt annan samtalskontakt 

än det första ibland akuta besöket. Denna möjlighet bör utnyttjas 
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även om sänka och sediment; ej behöver kontrolleras» när man 

anar att allt inte står rätt till. 

Vid tidsbeställda ny- och återbesök bor man kunna kräva, 

att läkaren endast i akuta nödsituationer avbryter sitt samtal 

med föräldrar och patient på grund av telefonsamtal eller 

personal som kommer in i rummet och ställer frågor. Även om 

läkaren är van vid att få sitt arbete uppsplittrat på detta sätt, 

känner de flesta patienter irritation över att ideligen få sin 

kontakt med läkaren avbruten i synnerhet om man diskuterar 

känsliga frågor. Med god organisation av mottagningsverksamhet, 

telefontider och jouransvar bör det vara möjligt att läkaren 

får ägna sig helt åt de patienter som har tidsbeställd mottag

ningstid. 

Allt detta kan tyckas tidskrävande, men man besparar sjuk

vården många onödiga nysökningar och jourtillfällen med dessa 

relativt enkla åtgärder. Dessutom ger man såväl läkare som 

patient tryggare mark att stå på, vad beträffar diagnos och fort

satt välbefinnande. Om föräldrar och läkare fått en god kontakt 

är det av stor betydelse att läkarbyten sker endast i nödfall. 

För de patienter, som behöver barnpsykiatrisk expertis vore det 

av största värde, om man ej behövde remittera dem till en sär

skild klinik med tanke på de fördomar som råder. Om barnpsykiater, 

psykolog och kurator fanns integrerade i mottagningsverksamheten 

på samma sätt som t ex barnneurolog, sjukgymnast, allergolog, 

dietist och hjärtspecialist, kunde många kontakter knytas direkt 

utan tidsutdräkt och större åthävor. 
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Chapter 10 

SUMMARY IN ENGLISH 

CLIENTELE AT A PEDIATRIC OUT-PATIENT CLINIC, 

A study with particular reference to mental and social background-

factors . 

Chapter 1» Questions to be studied and a review of the literature. 

The main question is whether some of the patients who are 

brought to a pediatrician at an early age on account of psychic 

or indefinite symptoms are also among those who face social autho

rities and psychiatrists much later with intractable problems. And 

if so, whether criteria can be found for the early identification of 

the children who risk running into difficulties later on. 

Can a pediatrician without specific experience of child psychiat

ry pick out the patients in his practice whose complaints have a 

psychic background? And if so, do these children differ from a 

group in which the complaints were considered to have a somatic 

basis? 

Pertinent differences would concern e.g. diagnoses and comp

laints at the current consultation and at earlier contacts with 

the pediatric department ; factors connected with the current 

contact: was the patient referred?, appointment or emergency?, 

any follow-up?, any referral to or contact with child psychiat

rists?; had the patients consulted pediatric services more 

frequently in the past?? had they contacted child psychiatrists 

or been admitted to departments of surgery for abdominal pain? 

It would also be relevant to compare certain background data on 

the composition of the family, financial status, the parent ~s 

morbidity and whether they featured in social registers. 
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The chapter also reviews earlier studies and summary accounts 

relating to children who apply for pediatric or child psychiatric 

care with common psychogenic disorders and to the relationship 

between mental disturbances and symptoms in childhood and later. 

Chapter 2. Material and methods. Subjects and controls. 

The pediatric out-patient service in Umeå is described together 

with the public health and medical services in the area covered by 

the hospital. The present material would seem to correspond to an 

average population of patients seeking medical care at a pediatric 

clinic in Sweden. The material was compiled by registering all vi

sits to the Umeå pediatric out-patient clinic for one year 

(1.7.19 70 - 30.6.1971) and having them classified by the pediatri

cians concerned into three groups (referred to as psychic factor 

of PF groups) as follows: 

A. Psychic factor: Yes (PY). The child's complaint is considered 

to have a psychic cause. 

B. Psychic factor: Doubtful (PD). Doubtful whether the complaint 

has a psychic or a somatic background. 

C. Psychic factor: No (PN). No psychic cause envisaged. 

The assessment was to be made with reference to the current 

complaints reported for the child or shown to be present. The 

material was confined to children attending for new complaints 

who were under 16 years of age and resided in the area served by 

the hospital. The'PY-cases" constituted 5.2% and the "PD-cases" 

8.3% of the total number of 3.99 7 visits for new complaints. 
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This proportion of "PY- and PD-cases" according to sex and age 

group is shown in fig, 2.3. All the "PY" children comprised one 

group of subjects and all the"PD" children another. A single control 

group (PN) was obtained from the "No" cases by means of a stratified 

sampling procedure which gave subjects and controls who were compa

rable with respect to age, sex and distribution by residential 

district. This gave 19 8 PY children, 300 PD children and 544 PN 

children, making 1.042 patients all told. 

Chapter 3. Pediatricians assessment of "psychic factor". 

The manner in which a pediatrician arrives at a diagnosis and 

the reliability of the diagnostic assessments in routine clinical 

work are discussed with particular reference to the physician's 

possibilities of identifying psychic problems. Seventeen of the 

physicians taking part in the work at the pediatric clinic made 

independent classifications of 30 case reports into the three 

psychic factor groups, Yes, Doubtful and No. The results showed 

good agreement among the pediatricians as a whole when it came to 

identifying cases with clearly psychogenic problems, while there 

was a relatively large intermediate group of uncertain cases that 

were assessed differently by these physicians. There was no indi

cation that the abili ty to identify psychic problems is influenced 

by lengthy pediatric experience or by experience of service at a 

clinic for child psychiatry. 

Chapter 4. The child's contacts with pediatric and child guidance 

clinics and admissions to the surgical clinic for abdominal pains. 

The frequency of the various diagnoses broken down by PF-groups is 

shown in Table 4.1. It will be seen that, compared with the PN group, 
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both the PY and the PD group had considerably higher frequencies 

of the diagnostic groups behavioural disturbances, functional or

gan symptoms, enuresis, abdominal pains and psychic disorder. 

Symptoms suspected of being or definitely psychogenic occured 

to an appreciable extent only in the PY and PD groups. The most 

common symptom was abdominal pains (27.3% in PY, 16.0% in PD); 

others were sleep disorders (10.1% and 5.3%), anxiety or nervous

ness (10.1% and 0%), nocturnal enuresis (8.6% and 11.3%) diurnal 

enuresis (8.1% and 6.7%) and headache (9.6% and 7.0%). 

About two-thirds of the patients who came with new complaints 

had not been referred and there was no difference in this respect 

between the PF groups. But compared with the PN group, a signifi

cantly higher proportion of the PY group had been referred from 

school, nursery school, day nursery or child welfare clinic, the 

difference being particularly marked among boys (21.9% of PY, 

8.6% of PN, difference PY-PN: p<0.001). Visits by appointment 

accounted for 67.2% of PY, 54.7% of PD and 45.8% of PN, (difference 

PY-PN: p<0.001? PD-PN: p<0.05). There is a discussion about 

whether this was because the time factor and other reasons enabled 

the physician to establish better contact with the parents in con

junction with an appointment than when the patient was seen as an 

emergency case. 

Rather more than 40% of the patients were not followed up after 

their visit to the out-patient clinic, again with no significant 

difference between the PF groups. A referral to or contact with the 

child guidance clinic was proposed by the pediatrician for 29.7% 

of PY, 5.0% of PD and 0% of PN. These figures include a number of 

cases where such contact with a child psychiatrist had taken piace 

recently and a renewed contact was proposed, as well as cases where 
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the parents declined a proposed referral. Surprisingly many of 

those for whom a referral was proposed or arranged had still not 

consulted the child guidance clinic after two years, even though 

there was no waiting list there. Of the 31 referred, 1 had not 

attended the clinic despite frequent reminders and the parents 

gave various explanations for this when asked about it on the phone. 

Pediatricians had issued or proposed a referral or recommended re

newed contact with child psychiatrists in 74 cases but only 46 

(62.2%) resulted in contact with the child guidance clinic within 

the next two years. 

Concerning the number of earlier contacts for medical care at 

the pediatric clinic, the PF groups did not differ with respect 

to admissions, new consultations or emergency cases. The total 

frequency of observations at surgical units for abdominal pain with 

or without appendectomy or a diseased appendix was 4.7% with no 

significant differences between the PF groups. The PY children had 

a considerably higher frequency than the PN group in the case of 

earlier visits or admissions to the pediatric clinic for complaints 

that were definitely or probably psychogenic - PY 28.3%, PD 15.7%, 

PN 10.5% (difference PY-PN: pCO.OOlj PD-PN: p<0.05). The corres

ponding figures for visits or admissions to the child guidance 

clinic were PY 16.2%, PD 5.0%, PN 3.1% (difference PY-PN: p<0.001? 

PD-PN n.s.). Many of these patients had attended both types of 

clinic for psychogenic problems, as shown by the percentages who 

had consultations for child psychiatry and/or pediatrics: PY 35.4%, 

PD 17.7%, PN 11.8% (difference PY-PNs p<0.001? PD-PN p<0.05). 

The diagnoses ̂ nd complaints registered during earlier visits to 

the pediatric and child psychiatric units are also reported in this 

chapter. 
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One of the matters discussed in the co ncluding part of the 

chapter is the importance of appreciating at an early stage that 

the children's symptoms may be signals of existing stress or 

anxiety. 

Chapter 5. The child's family, composition and financial circum

stances . 

Population registers, tax records and the public health insu

rance system provided the data. The parents had separated (divorce 

or death) in 12.6% of PY, 7.0% of PD and 4.6% of PN (difference 

PY-PN: P< 0.001; PD-PN n.s.), with divorce as the reason in rather 

more than two-thirds of all cases. Unmarried parents were most 

frequent among the youngest children but in many cases the health 

insurance data showed that at the time of the study the mother was 

living with a man who was said to be the father. The mother was 

unmarried and not reportedly living with the father in 2.6% of the 

cases, with no substantial differences between the PF groups. 

The frequency of very young parents when the child was born 

was considerably higher in the PY than the PN group. The father 

was under 20 at that time in 5.5% of PY, 2.8% of PD and 0.6% of PN 

(difference PY-PN : p<0.001* PD-PN: p<0.05), while the mother was 

under 20 in 12.3% of PY, 8.5% of PD and 4.8% of PN (difference PY-PN: 

p<0.001; PD-PN: p< 0 .05) . 

No appreciable differences were found between the PF groups 

with respect to the frequency of moves into and out of the area 

served by the hospital, the family income and the breakdown by 

occupation and socioeconomic categories. Approximately 45% of all 

the mothers were either housewives or students (judging from their 

income) and here, too, there were no differences between the PF 

groups. 
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Chapter 6. Registered illness among the parents. 

The sickness records of the public health insurance system 

provided the data. For each parent a calculation was made of the 

total number of reported sick-days during the life of the child 

and during the period 1.1.1968-30.6.1971. The annual number during 

the child's lifetime did not differ between the PF groups in the 

case of fathers but the mothers in the PY groups tended to have had 

more sick-days than those in the PN group. The mean annual number 

of sick-days in the period 1.1.1968-30.6.1971 for fathers was 19.1 

in PY, 15.4 in PD and 16.3 in PN, while for the mothers it was 19.3, 

18.3 and 14.5 respectively. When allowance is made for the age distri

bution of the parents, the sick-days of the fathers do not differ 

from the average in the official statistics, while those of the 

mothers in the PY and PD groups are possibly somewhat higher than 

the average. This comparison, however, is complicated by the cir

cumstance that no health insurance statistics are available for just 

the municipality of Umeå or for the area served by the hospital. 

Sickness for mental-nervous complaints had been reported during 

one or several periods by 14.0% of the fathers in PY, 12.1% in PD 

and 8.2% in PN (difference PY-PN: p^0.05? PD-PN n.s.). For mothers 

the figures were 24.5%, 16.1% and 14.6% (difference PY-PN: p<T0.01? 

PD-PN n.s.). The corresponding data only during the child's lifetime 

were for the fathers 11.2% in PY, 5.8% in PD and 5.2% in PN 

(difference PY-PN: p<0.01f PD-PN n.s.) and for the mothers 18.4%, 

9.1% and 10.4% (difference PY-PN: p<0.01f PD-PN n.s.). Reported 

sickness before the child had been born did not differ between 

the PF groups. 
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Apart from mental-nervous complaints, a group was formed of 

other conditions considered to be psychosomatic or associated with 

"stress" (e.g. duodenal and gastric ulcer, persistent gastritis, 

irritable colon and thyreotoxicos). These conditions occurred among 

the fathers with the same frequency in the different PF groups. 

In the case of the mothers, on the other hand, they had been noted 

in health insurance data during the child's lifetime in 13.3% of 

PY compared with 7.0% of PD and 6.8% of PN (difference PY-PN: 

p<0.01? PD-PN n.s.). The combined frequency of this group Of con

ditions and/or mental-nervous complaints during the child's life

time was for the fathers 15.2% in PY, 12.5% in PD and 12.8% in PN 

(differences n.s.) but for the mothers it was 26.5%, 12.8% and 

14.8% respectively (difference PY-PN: p<0.001? PD-PN n.s.). 

Periods of reported sickness of 20 days or more during the 

lifetime of the child were grouped under different diagnostic 

headings. Here, too, groups PY and PN differed in the occurrence 

of nervous and mental disorders. In the case of upper respiratory 

infections, sick periods lasting at least 20 days had been recorded 

for 11.2% of the PY fathers compared with 5.7% of PN (difference 

PY-PN: p<0.05) and for 15.3% of the PY mothers compared with 7.9% 

of PN (difference PY-PN: p< o .01). Among the fathers, fractures 

had been noted for 12.9% of PY compared with 6.9% of PN (difference 

PY-PN: p<0.05). Otherwise the PF groups did not differ substantially 

with respect to diagnostic headings. 

The conceivable influence of sickness among the parents on the 

child is discussed, with particular reference to mental and nervous 

disorders. 
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Chapter 7. Registered contact with social welfare authorities. 

The extent to which the families feature in social registers 

was recorded with respect to social assistance, child welfare and 

temperance. In the period 1.1.1966 - 30.6.19 71/ child welfare cases 

had involved 12.6% of the families in PY, 5.7% in PD and 5.0% in 

PN (difference PY-PN: p<0.001? PD-PN n.s.). For social welfare 

cases the frequencies were 18.2%, 15.3% and 10.7% (difference PY-PN: 

P<0 .01? PD-PN n.s.). One or several entries in any social register 

during this period were found for 25.3% of PY, 19.0% of PD and 

13.4% of PN (difference PY-PN:p< 0.001; PD-PN: p<0.05). The corres

ponding figures for the families in the period 1.1.1970-30.6.1971 

were 21.2%, 15.7% and 11.0% respectively (difference PY-PN: p< 0.003*, 

PD-PN n.s.). The large differences between the PY and PN groups 

despite their equivalent economic circumstances suggest that more 

of the families in the former group are in need of social assistan

ce . 

Chapter 8. Correlations between the variables studied. 

Children whose parents had separated (divorce or death) 

accounted for 15.6% of those who attended the child guidance clinic 

compared with 6.2% of the others (p<0.01). There was no corres

ponding difference for the children who came to the pediatric cli

nic with psychogenic disorders. Similarly, long illness affecting 

the mother and reported sickness for mental-nervous complaints were 

much more common in families with broken marriages. 

Compared with the other mothers, those who were unmarried inclu

ded a considerably higher proportion who hade been under 20 when 

the child was born. Both the unmarried and the very young mothers 

had needed help from the social welfare service more frequently 

than the other mothers. 
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Nearly all the children, whose parents had separated, lived 

with their mother. In these families 81.8% of the mothers were 

gainfully employed compared with 53,0% of the other families 

(p<0.001). The mothers in the separated families had a longer 

average duration of reported sickness than the others and 31.8% 

of them had reported sick for mental-nervous disorders during the 

child's lifetime compared with 10.1% of the others (p<0.001). 

This also applied to the fathers insofar as they were registered 

in the study (only if the separation occured after 1.1.1970). 

Entries in social registers in the period 1.1.1970-30.6.1971 were 

noted for 45.1% of the families with separated parents compared 

with 12.0% of the others (p<0.001). Highly significant differen

ces were also found for social assistance and child welfare cases 

but not for temperance cases. 

The parents with a high total reported sickness had also re

ported sick for mental-nervous disorders more frequently than the 

others. It was also found that the mothers tended to have much re

ported sickness if the fathers had, and vice versa. This relation

ship between father and mother also applies to reported sickness 

for mental-nervous disorders during the lifetime of the child. 

There were strong correlations between the parents' reported sick

ness and entries in social registers. Where the father had repor

ted sick for an average of more than 30 days a year during the 

child's lifetime, strong correlations were found with registration 

for social assistance and temperance aid but not for child welfare. 

In the case of the mothers, the correlations were with social 

assistance and child welfare but not temperance aid. 
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If the parents had reported sick for mental-nervous disorders 

during the lifetime of the child, corresponding correlations were 

found with entries in social registers. When the father had been 

ill in this way, temperance cases were noted for 18.8% compared 

with 2.1% of the others (p< 0.001) and entries in social registers 

in the period 1.1.1970-30.6.1971 were noted for 26.6% compared 

with 11.3% of the others (p<0.001). In the case of mothers, child 

welfare cases occurred in 12.6% of this group compared with 5.6% of 

the others (p<0.01)# and social assistance cases in 23.5% compared 

with 11.9% (p<0.001) , while entries in social registers 1.1.1970-

30 .6 .1971 were noted for 28.6% compared with 12.2% (p<0.001). 

The chapter also deals with the co-variation of different symp

toms of a suspected or probably psychogenic nature at the current 

contact and at earlier medical consultations. Co-variations are 

reported among the symptoms as well as for these in relation to 

certain background factors. The results are summarised in 

Tables 8.7 and 8.8. 
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MEDHJÄLPARE 

Detta arbete initierades av Professor Ingvar Nyländer under 

hans tid som chef på Barnpsykiatriska kliniken i Umeå. Han har 

under hela tidsperioden från den första arbetsplanen till det 

slutliga manuskriptet givit mig mycket värdefulla råd och ett 

utmärkt stöd samt sällt alla önskade resurser till mitt förfogan

de . 

Professor Jan ¥inberg har ända sedan han kom till barnmedi

cinska kliniken i Umeå visat ett positivt intresse för arbetet 

och hans konstruktiva kritik av manuskriptet har varit av största 

värde. Professor Stig Sjölin, som vid tiden för undersökningens 

uppläggning och inledning var chef på barnmedicinska kliniken i 

Umeå var mig också till stor hjälp liksom alla kolleger som icke 

blott pliktskyldigast ifyllde sortokort utan också på seminarier 

och vid informella kontakter gav mig idéer och uppmuntran. 

Särskilt vill jag nämna Hans K:son Blomquist, Bengt Björksten, 

Staffan Hedenskog, Orvar Finnström, Bo Fredrikzon, Gösta Holmgren, 

Karl-Martin Lundmark och Gösta Samuelson, vilka på olika sätt 

givit mig idéer eller villigt delat med sig av sina egna erfaren

heter bl a från striden med draken (datamaskinen)• 

Professor Ragnar Berfenstam och kolleger på Socialmedicinska 

Institutionen i Uppsala hade vänligheten att anordna ett semina

rium i undersökningens uppläggningsskede, vilket var till stor 

nytta, liksom ett möte med kolleger på barnmedicinska och barn

psykiatriska klinikerna på S:t Görans sjukhus i Stockholm. 



2k2 

Vid insamling och bearbetning av materialet liksom vid utfor

mandet av manuskript i åtskilliga upplagor har jag haft ovärder

lig hjälp av skickliga medarbetare. Edith Lindgren sökte fram 

alla journaler i två omgångar, utförde kodningar och kontroller 

samt lade upp arkiv och kartotek. Märta Andersson utförde åtskil

liga beräkningar och kontrollräkningar och höll ordning på arkivet, 

medan Britt Andersson och Mayvor Burvall på olika stadier renskrev 

manuskriptet. 

Britt-Marie Holmström utförde en lejonpart av såväl beräk

ningar som renskrivning av manuskript samt utskrev till allra 

största del manuskriptet för offset. En del av offsetmanuskriptet 

skrevs av Ingegerd Jonsson och alla figurerna ritades av Yvonne 

Andersson. 

Solveig Strandberg i barnmedicinska mottagningens reception 

och mottagningssköterskan Ruth Lindberg gjorde liksom övrig per

sonal på barnmedicinska mottagningen och skrivexpeditionen utom

ordentliga insatser, vilka var grundläggande för att registre

ringen av alla patientbesök skulle fungera. 

Den engelska sammanfattningen och de flesta tabell- och figur

texter översattes av Patrick Hort. Barbara Steele hjälpte mig med 

en del tabelltexter. 

Erik Arvidson fungerade som konsult i statistiska spörsmål 

från uppläggningsskedet till slutfasen. Kari Juslin och Lars-Erik 

Bergström på UMDAC lade ned stort intresse på programmering och 

databearbetning och utgjorde de länkar mellan icke data-kunnig 

människa och maskin, som är helt nödvändiga för att datortekniken 

skall vara brukbar. 
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Åtskilliga andra har varit till utmärkt hjälp och gjort 

stora arbetsinsatser till gagn för denna undersökning. Särskilt 

vill jag nämna personal på försäkringskassan, länsstyrelsen, 

sociala myndigheter och universitetsbiblioteket. 

Sist men inte glömd må nämnas min maka Anna, som i k års tid 

var gift med en andligt frånvarande man, klippte över 8 000 sorto

kort, sorterade dessa jämte mycket andra lösblad och dessutom 

ställde upp som korrekturläsare oavsett tid på dygnet. 

Till alla nämnda och icke nämnda som hjälpt till kan jag 

inte annat än utbringa det största tack, som tänkas kan. Jag är 

glad över och imponerad av hur många som har varit villiga att 

offra hårt arbete, stort intresse och givande fritid för att 

hjälpa till med denna produkt, som i annat fall stannat i huvudet 

eller byrålådan. 
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Appendix Table 2.6 

Child population in the region served as of November 30, 1970. 

Distribution according to area of residence, age group and sex. 

(SOS: Population and Housing Census 1970) 

Umeå plus 
40-km radius 

Remainder of 
region served 

Total 

Age Sex Number Mean Number Mean Number Mean 
years per age per age per age 
comple
ted 

group group group 

<? 2539 634 1618 405 4157 1039 
0-3 

? 2468 617 1504 376 3972 993 

ê 3677 612 3064 511 6741 1123 
4-9 

? 3431 572 2869 478 6300 1050 

ê 3236 539 3667 611 6903 1150 
10-15 

? 3048 508 3458 576 6506 1084 

<? 9452 590 8349 522 17801 1112 

o 8947 559 7831 489 16778 1048 
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Appendix Table 2.7 

Losses from the basic material, the investigated groups and 

the control groups. Reasons for losses and their effects on 

the material 

Losses and their effects on the 

available material 

During review 
of register 
cards before 
selection of 
material and 
sampling 

During material 
selection and 
sampling 

PY PD PN 

Basic material: 4152 206 331 

Reason for loss: 

a) no permanent address 
in region served 119 1 

b) 16 years of age or 
over 29 1 -

c) in institution for 
retarded children 7 1 -

d) not initial visit - -

3460 

e) admission planned 
prior to visit 

f) repeated visits by 
the same patient 

Total losses 155 

Remainder 3997 

Loss in % of initial 
visits reviewed 

a) failure to meet criteria 3.7 

b) repeated visits by the 
same patient 

3 

8 

198 

2.4 

1.5 

29 

31 

300 

0.6 

8.8 

52 

74 

544 = 
sampled 

0.6 

a) 1.5 

a) This high frequency is due to the fact that a large number of 
patients judged to be PD were at the time of other visits jud
ged to be PY or PD. Multiple visits for which the motivation 
is unclear are characteristic of some of the PD cases. 



261 

20 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 

• a 

• s 

• * 
• s 

• s 

• * 
• » 
• » 
• S 

• s 

• « 
• « 

• » 
• » 
• * 
#8 

• a 

• s 

• * 
• * 
• s 

• s 

• s 

Datum för besök: 

«Nr 12318 Barnets födelsetal och namn, målsmans födelsetal och namn, adress ev. skola 

Har Journal Q 

Har mottagningsjournal Q 

Fyll i ett av alternativen I r espektive grupp: 

Kommer på tidsbeställning Q 91 

Jourfall på barnmottagningen Q 92 

Jourfall på akutmottagningen 93 

Kommer på remiss Q 94 

Söker utan remiss Q 95 

Söker för första gången på barnkliniken Q 96 

Kommer åter p. g. a. ny sjukdom Q] 97 

Kommer åter p. g. a. förnyade besvär Q] 98 

^ Komm er på planerat återbesök Q] 99 

; Diagnos eller diagnoser (Skiftllgt + kodnummer) 

0 s 
s 
y Psykisk eller nervös komponent av betydelse : 
1 
s Ja I I 81 Nej I I 82 Tveksamt I I 83 

IS ZS es tS SS 99 £S 8S 69 09 19 29 E9 *9 S9 99 Z9 89 69 OZ 

Appendix Fig. 2.k 

Register card for recording initial visit 
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Appendix Tabell 4.8 

Data frän sjukvårdsjournaler som registrerats och kodats. 

Aktuellt besök barnmedicinska mottagningen 

Undersökande läkare 

Månad för besök 

Remitterad från ... 

Tidsbeställning/icke tidsbeställning 

Definition: tidsbeställning: besök avtalat med barnmedicinska 

kliniken minst 24 timmar innan inställelsen. 

Läkarens åtgärd vad beträffar 

A: fortsatt handläggning 

B: remiss eller kontakt med barnpsykiatrisk klinik/rådgiv

ningsbyrå 

Aktuella diagnoser 

Kodade enligt 4-siffrig ICD + tillägg (appendix tab. 4.9) 

Aktuella symtom med klar, sannolik eller misstänkt psykogenes. 

Kodade enligt särskild lista. 

Tidigare besök och intagning barnmedicinska kliniken 

(Barnets ålder vid sjukvårdskontakten markerades indelad i 

åldersperioder 0-11 månader, 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 och 13-15 år). 

Antal besök, nybesök, intagningar, nyintagningar. 

Nybesök respektive nyintagning definieras som sjukvårdskontakt 

som ej planerats eller ordinerats vid tidigare besök eller 

intagning. 

Antal besök, nybesök, intagningar med klar eller sannolik psyko

genes . 

Antal besök, nybesök, intagningar, nyintagningar med möjlig eller 

tveksam psykogenes. 

Antal jourtillfällen 

Definition: ej tidsbeställda eller planerade nybesök och 

intagningar. 
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Diagnoser som predisponerar för upprepade sjukvårdskontakter 

på barnmedicinsk klinik och ålder vid första besökstillfället 

med sådan diagnos (4-siffrig ICD)• 

Exempel: asthma bronchiale, cerebral pares, recidiverande 

urinvägsinfektioner. 

Diagnoser vid tidigare nybesök och intagningar. 

(4-siffrig ICD med tillägg - appendix 4.9). 

Klart, sannolikt eller misstänkt psykogena besvär vid sökande 

på barnmedicinsk eller barnpsykiatrisk klinik. 

Ålder och initiativtagare vid förstagångssökande, sjukvårds

kontakter som besväret senare föranlett. 

Barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå/klinik 

Ålder, initiativ eller remissinstans vid första besök eller in

tagning. Initiativ eller remissinstans vid förnyade kontakter. 

Besvär eller symtom vid, eller annan anledning till, undersökningen. 

Kodade enligt lista. 

Tid i månader mellan senaste besök eller utskrivning från barn-

psykiatrisk rådgivningsbyrå/klinik och aktuellt besök barnmedi

cinska mottagningen. 

Nuvarande form av kontakt med barnpsykiatriska rådgivningsbyrån/ 

kliniken. 

Kirurgklinik 

Intagning för bukobservation med eller utan appendectomi eller 

säkerställd diagnos. Ålder vid intagning. 
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Appendix Table 4.9 

Additional diagnosès, symptoms and examinations not covered by 

the International Classification of Diseases/ 1968 (ICD).  

Supplementary code 

308.8 School problems (unconnected with mental retardation) 

429.8 Physiological heart murmur 

46 7.0 Infection prone (from anamnesis) 

790.9 Suicidal threat or attempt 

79 7 Social reasons 

79 7.0 Care in a pediatric ward without any disease 

79 7.1 Social investigation 

79 7.2 Suspected or proven child abuse 

79 8 Certain problems with infants after the neonatal period 

798.0 "Crying child, infant colic" 

79 8.1 Abnormal attacks in infancy 

79 8.2 Feeding difficulties, poor weight gain, abnormal defecation 

799 Examinations of children found to be healthy 

799.0 Child from developing country. Health check-up 

799.1 Paternity test 

799.2 Vaccination or other prophylaxis 

799.3 Illness in neighbourhood or among relatives 

799.4 Diffuse difficulties, tired, apathetic, etc. 

799.5 Requested by child welfare authority 

799.6 Reported trauma, found to be of no consequence 

799.7 No known motive 

799.8 Health certificate 

799.9 Reported finding or symptom, either not confirmed or 

found to be of nor consequence 
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Appendix Table 4,10 

Diagnostic groups, which have been used in tables 4.1 and 

appendix table 4.11 

A. Mental and nervous disorder and symptoms (290-304+307-309). 

Multiple psychosomatic symptoms (305.9). Nervousness, 

depressive symptoms (790.0 + 790.2). Intoxications according 

to abuse (979-980.0 + 980.9 + 981.9 + 982.9). Suicidal threat 

or attempt (790.9). 

B. Behaviour disorders (excl. enuresis, H). Speech (306.0+781.5). 

Tics, tremor (306.2 + 780.3). Sleep (306.4 + 780.6). Feeding 

difficulties (306.5 + 784.0 + 798.2). Encopresis (306.7 + 

785.6). Abnormal attacks in infancy (798.1). "Crying child, 

infant colic" (798.0). Other disorders of behaviour (306.9). 

C. Functional symptoms referable to systems or organs (excl. 

abdominal pain F and headache G). Constipation (56 4.0). 

Irritable colon (564.1). Pain in back (728). Vertigo (780.5). 

Symptoms from cardiovascular and respiratory system, dyspnoea 

(782.0-782.2 + 783.2 + 305.2-305.3). 

Vomiting (784.1). Symptoms from genito-urinary system (786.0). 

Limbs and joints (787.1 + 787.3 + 787.5-6). 

D. Mental deficiency (310-315). 

E. Neurologic disorder (320-358) (740-743). 

F. Abdominal pains (785.5). 

G. Headache (791.9 + 306.8). 

H. Enuresis (306.6 + 786.2). 

!• Gastroenteritis acuta (009) . 

J. Otologic diseases (381-384). 

K. Diseases of the cardiovascular system. Examination of 

the heart (420-429.9 + 746-747). 

L. Upper respiratory infections (460-467.0 + 490) . Virosis UNS 

(079.8). Viroses with exanthemas (052+055+056+057). 

Parotitis (072) . Tonsillitis (463+034). Hypertrophy of tonsils 

and adenoids (500.9). 
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M, Pneumonia, bronchopneumonia (480-486)• 

N. Asthma bronchiale# bronchitis asthmatica (sometimes with 

rhinitis allergica) (493.0). 

0. Rhinitis and conjunctivitis allergica (507.0) 

P. Diseases of the genito-urinary system (excl. infections Q) 

(580-584 + 591-599 + 753). 

Q. Infections of the genito-urinary system (590+595). 

R. Dermatologie diseases (680-709). 

S. Neonatal disorders (772 + 774-776 + 778). 

T. Immaturitas, dysmaturitas (777) . 

U. Diffuse reasons for attendance. Unspecified diffuse symptoms 

(788.9). Tired, apathetic (790.1 + 799.4). Illness in neigh

bourhood (799.3). Trauma, finding or symptom of no consequence 

(799.6 + 799.9). No known motive (799.7). 

W. Convulsiones (UNS) (780.2). 

X. Intoxications by accident (960-989). 
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Appendix Table 4.11 

Diagnoses which predispose to repeated contacts with pediatric 

serviced. Percentage of each PF group. 

PF-group 

PY PD PN 
Diagnoses N= 198 300 544 

D. Mental deficiency 2 .0 0 .7 0 .7 

E. Neurologic disorder 1 .0 0 .7 2 .6 

K. Diseases of the cardiovascular 
system. Examination of the 
heart 1 .5 1 .0 1 .3 

N. Asthma bronchiale. Bronchitis 
asthmatica 4 .0 5 .0 5 .9 

P. Diseases of the genito-urinary 
system (excl. infections) 0 .7 2 .6 

Q. Infections of the genito-urinary 
system 2 .5 4 .3 4 .8 

R. Dermatologie diseases 2 .0 2 .7 2 .2 

S. Neonatal disorders 4 .5 5 .7 5 .5 

T. Immaturitas. Dysmaturitas. 3 .5 2 .7 3 .1 

W. Convulsiones UNS 1 .0 0 .7 0 .9 

Combinations P + Q and S + T were common. 
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Appendix Table 4.12 

Psychogenic complaints (clear, probable or suspected) at 

previous attendance at or admission to pediatric or child 

guidance clinic. Percentage who had had the complaint once 

or more. 

PF-group Difference 
PY PD PN PY-PN PD-PN 

N= 198 300 544 

Headache 4.0 2.0 1.1 * n.s 

Abdominal pain 12.6 6.0 4.6 * * * n.s 

Diurnal enuresis 6.6 2.3 1.1 *** n.s 

Nocturnal enuresis 6.1 3.0 1.8 ** n.s 

Sleep disorder 10.6 7.0 4.0 ** n.s 

Anxiety, nervousness 

i—i r- CO 1—i 

0.9 *** n.s 

Anger, temper tantrums, 
hyperactive 6.6 3.0 1.8 *s|c n.s 

Difficulties with fellows 4.0 1.0 0.9 * n.s 
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Appendix Tabell 5.7 

Källmaterial rörande familj och socioekonomiska förhållanden 

Källa: Folkbokföring och taxeringsregister (Febr. 1972). 

Barnets, föräldrarnas och hemmavarande syskons under 18 år 

födelsetid och folkbokföringsnummer. 

Familjens adress, hemortskommun, födelseort. 

Föräldrarnas civilstånd, tid för senaste civilstånd och senast 

ingångna äktenskap. 

Vardera förälderns inkomst vid statlig och kommunal taxering 

gällande inkomståret 1970. 

Källa: Förälders registerkort hos den allmänna försäkringskassan 

(30. VI 1971) 

Föräldrars födelsetid. 

Civilstånd. 

Aktuell adress. 

Tid för mödrahjälp. 

Tidigare och nuvarande hemort under barnets livstid (kod). 

Aktuell sjukpenningklass. Sammanlagd tid i sjukpenningklass mot

svarande hemmamake eller studerande under barnets livstid. 

Föräldrars yrken. 
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Appendix Table 5.8 

Number of parents for whom health insurance data were missing 

and the reasons for this 

Fathers Mothers 

PY PD PN PY PD PN 
N= 198 300 544 198 300 544 

Not living with the child 

Unmarried mother 5 10 11 

Divorced before 1.1.1970 9 10 6 1 1 2 

Died before 1.1.1970 5 4 4 1 

Total 19 24 21 2 1 2 

Insurance card not traced 1 3 1 1 1 

Sum of missing data 20 27 22 2 2 3 

Total material minus 

missing data 178 273 522 196 298 541 

Appendix Table 5.9 

Combined gross income of parent(s), based on health insurance class. 

Percentage distribution within PF groups 

Both parents with One parent with 
the child the child 

Income in 1.000s PY PD PN PY PD PN 
of Sw.kr N= 174 269 514 24 30 27 

r—
1 O
 

i—1 O
 1.7 2.2 1.4 33.3 26.7 40.7 

10.2-20.9 6.3 7.1 5.1 29.2 40.0 22.2 

21.0-29.9 16.7 21.6 20.0 25.0 23.3 25.9 

30.0-38.9 25.3 21.2 20.2 12.5 6.7 7.4 

i o 

m
 50.0 48.0 53.3 0 3.3 3.7 

100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 99.9 

Median income in 1.000s 
of Sw.kr 37.6 37.5 40.0 16.0 19.5 15.0 

Difference PY-PN PD-PN PY-PN f PD-PN 

Median test n.s. n. s. n.s. n.s. 

X2(3df) a) n.s. n. s. 
2 

a) For the x -test the income groups 0-10.1 and 10.2-20.9 
were combined 
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Appendix Table 5.10 

Occupation of parents according to health insurance data. 

Coded after slight modification of the International Classi

fication o Occupations, 1958 

Code Art of occupation Fathers Mothers 
N= 973 1035 

00 Architects, engineers, 
technicians 8.2 0.4 

03, 04 Physicians, surgeons, den
tists, nurses, midwives 
and other professional me
dical workers and technicians 2.6 19.4 

05 Teachers 6.1 7.0 

02, 06, 07, Professional, technical, so-
08, 09 ciological, artistic workers, 

clergymen, lawyers etc. 3.5 1.3 

11 Administrative, executive and 
managerial 2.8 

20, 29 Clerical 3.3 14.8 

30 Trade owners 4.5 0,5 

31 - 33 Sales workers 7.4 7.9 

40 - 42 Farmers, farmworkers, forestry 
workers, gardeners 5.5 0.3 

6 0 - 6 9  T r a n s p o r t ,  c o m m u n i c a t i o n  9 . 7  2 . 0  

75 Toolmakers, plumbers, welders, 
platers and related workers 8.7 0.2 

76 Electricians etc. 3.2 

77 Carpenters, joiners etc. 4.8 

79 Bricklayers, plasterers and other 
construction workers 4.6 

70-74, 78, Other productions process workers 13.1 2.1 
80-89 

90, 92-94 Service 2.6 2.6 

91, 9 3 Domestic work, caretakers, clea
ners 1.2 14.4 

9 8 Military personell 2.2 

Others 2.4 

99 Not economically active 
(housewives, students) 3.7 27.1 

100.1 100.0 
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Appendix Table 6.3 

Diagnoses encountered frequently in reported sickness lasting 

at least 20 days during the child's lifetime. Parents with the 

diagnoses as a percentage of all parents. 

Diagnostic group Father Mother 

N= 973 1035 

28 Hematologic diseases 0.1 4.9 

29 Psychoses and depressio mentis 2.6 4.7 

30 Psychoneurotic disorders 
(excl. 29) 3.8 6.7 

39 Cardiovascular diseases 
(exl. 45) 2.5 2.9 

45 Disorders of periphery veins 0.9 3.3 

46 Upper respiratory infections 6.9 10.3 

50 Gastritis, colitis 5.0 3.5 

51 Ulcer of stomach or duodenum 2.8 1.4 

57 Diseases of liver, gallbladder, 
biliary ducts and pancreas 3.3 7.7 

58 Diseases of urinary system 3.9 5.8 

61 Diseases of female genital 
organs (excl. 6 3) - 12.6 

6 3 Complications of pregnancy - 5.7 

71 Diseases of joints 3.1 4.3 

72 Diseases of back 12.8 8.0 

80 Fractures 8.0 3.8 

81 Other traumata after accidents 
or violence 9.8 3.1 

98 General not organspecified symptoms 1.0 5.3 



Numbers of children in the groups selected for investigation and in 
the control groups. Distribution according to age and sex. 

PF group 
PY PD PN 

Sex. Age in complete 
years 

Cf 0-3 27 61 91 
4-9 48 55 111 

10-15 39 32 88 
0-15 114 148 290 

$ 0-3 19 49 71 
4-9 30 69 105 

10-15 35 34 78 
0-15 84 152 254 

cT + $ 0-3 46 110 162 
4-9 78 124 216 

10-15 74 66 166 
0-15 198 300 544 
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