Datum

2021-05-31

Motion till nationella barnhälsovårdsdagarna 2021
Tydliggörande av terminologin för svensk barnhälsovård internationellt
Förslag:

Att forskningsnätverket etablerar engelsk terminologi för Barnhälsovård och BVC.
Bakgrund och motivering till förslaget:

Det är viktigt med en gemensam röst när vi internationellt adresserar svensk barnhälsovård och BVC. Svensk
barnhälsovård är unik i världen med sina universella hälsofrämjande insatser till alla barn. I terminologin
behöver det framgå både hur vi själva ser på vår verksamhet, men också vilket budskap vi förmedlar till
andra och hur de sedan ser på verksamheten. Det är viktigt att belysa att barnhälsovårdens uppdrag primärt
omfattar hälsovård, inte sjukvård.
På myndigheters hemsidor samt i olika vetenskapliga publikationer kring barnhälsovård används olika
terminologi.
Några benämningar framkommer:
Vem
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Rikshandboken
Lunds universitet
Uppsala universitet
Karolinska Institutet
Centre for Health Equity Studies
BTH
Mitt Universitet

Barnhälsovården
Child Health Services
Child Health Services
Child health services
Child health services
Child Health Care services
Public health services
Child health care

BHV
CHS
CHS
CHS
CHS
CHC
CHC

Barnavårdscentral
Well-baby clinics

BVC
WBC

Child health centre
Child health centre
Child Health Care Centers
Well‐baby clinics
Child health services
Health Centres

CHC
CHC
CHCC
WBC
CHS
HC

Ovanstående kartläggning visar att det finns olika benämningar där vissa använder sig av ordet Care som står
för omvårdnad (care science) och har samband med prevention och promotion.
Andra lägger fokus mer på Hälsa för att betona det hälsofrämjande perspektivet, vilket samstämmer med
intentionen kring God och nära vård som belyser att vården ska gå från att vara reaktiv till att vara proaktiv.
Förslaget är att en grupp inom forskningsnätverket bildas för att med hjälp av medicinsk bibliotekarie utreda
vilka begrepp och nyckelord som används just nu och eventuellt göra en konceptanalys för att definiera och
beskriva innebörden av terminologin. Arbetet presenteras på nationella barnhälsovårdsdagarna 2022.
Eventuella referenser till bakgrunden:

https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/rikshandboken---the-national-handbook-forchild-health-services/
https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/forskning-rapporter-och-projekt/vetenskapliga-artiklar/
Finns en utvecklingsgrupp som berörs av motionen? Om ja, vilken:

Nationella utvecklingsgruppen Forskningsnätverket
Har motionen diskuterats med ovanstående utvecklingsgrupp?

Ja, den har diskuterats.
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Motionär:

Mariette Derwig, mariette.derwig@med.lu.se, 0705093073
Med hjälp av Monica Lidbeck, Ulrika Nygren, Malin Skoog, Johanna Tell, Gerd Almquist-Tangen, Kathy
Falkenstein Hagander och Charlotte Nylander
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