
Utredande aktivitet Kroppslängd

 Beteckning Värde Kodverk Arbetsgr kom Projektgr kom

Utredande aktivitet Mäta kroppslängd

Aktivitetskod: Mäta kroppslängd b5560

Aktivitetsbeskrivning: Aktiviteten att mäta kroppslängd kan utföras 

med två olika metoder: liggande eller stående

Patientens ställningstagande

Patientens ställningstagande: Ja/Nej

Orsak till negativt Barnet vill inte mäta sig

Patientens kommentar: 

Kliniskt sammanhang 

Hälsoärende/id:

Hälsoangelägenhet:   Basprogram för hälsoövervakning 

Processtegtyp:

Processteg/id:

Ordningsföljd:

Prioritetsgrad:

Händelse:

Kommentar: Mätning bör ske efter vägning av praktiska skäl

Förväntad tidpunkt för 

aktivitetens genomförande:
Frekvens: 

Aktivitetsstatus: 

Aktivitetsintervall:
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Aktivitetsintervall enligt 

basprogram

 Ålder för utförande: nyfödd, dagar 2-4, 10-14, 

månader: 1, 2, 4, 6, 9, 12 och 18 ; år: 2,5-3, 4 

och 5-6 ; Förskoleklass- skolår: 1, 2, 4, 7-8 och 

första året på gymnasiet.  

I BHV's basprogram 

finns rek (Sid 1) Se 

länk: 

http://www.webbh

otell.sll.se/Global/B

hv/Dokument/Meto

dbok/BHV_Sll_04-

Hur hantera 

kontrollbarnen? 

Finns rek. hur ofta 

kontrollbarn ska 

vägas?

Kunskapsunderlag 1

Källa:                                                Barnkonventionen

Kunskapsunderlag/id:

Beskrivning: Barnkonventionen som aktivt ska användas av 

alla som arbetar med barn, för att bevaka 

barnens behov och rättigheter. 

Länk till kunskapsunderlag: http://unicef.se/barnkonventionen

Kommentar: Sverige har ratificerat Barnkonventionen. 

Barnkonventionen har den värdegrund som 

verksamheterna arbetar utifrån.
Kunskapsunderlag 2

Källa:                                                Rikshandboken, inklusive referenser  för 

Barnhälsovården 
Kunskapsunderlag/id:

Beskrivning: De relevanta avsnitten i Rikshandboken. 

Rikshandboken innehåller såväl 

kunskapsunderlag med referenser som 

konkreta rekommendationer om att, hur och 

varför barnet ska mätas.
Länk till kunskapsunderlag:  http://www.rikshandboken-bhv.se/   
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Kommentar 1: Rikshandbokens rekommendationer baseras på 

ett redaktionsråd av erfarna 

barnhälsovårdsöverläkare, psykologer och 

barnsjuksköterskor och en arbetsgrupp med 

specialister. 
Kommentar 2: För varje område finns på websidan en länk till 

referenslitteratur.       
Kunskapsunderlag 3

Källa:  Riktlinjer för skolhälsovården, 2004

Kunskapsunderlag/id:

Beskrivning: De relevanta avsnitten (se bilaga 2 och 3) i 

Riktlinjerna för skolhälsovården arbetsformer. 

Det saknas vetenskapliga studier och 

vetenskaplig dokumentation för merparten av 

insatserna.

Länk till kunskapsunderlag: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkata

log/Attachments/10467/2004-130-

2_20041302x.pdf  
Kommentar: Underlaget för rekommendationerna i 

Riktlinjerna för skolhälsovård, 2004 har 

utarbetats av professionsföreträdare på 

uppdrag av Socialstyrelsen. För de flesta 

områden har de utgått från beprövad 

erfarenhet och allmän praxis. Några 

systematiska kunskapssammanställningar har 

inte tagits fram. 
Kunskapsstyrning 1
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Källa: Rikshandboken BHV

Kunskapsstyrning/id:

Beskrivning: De relevanta avsnitten i Rikshandboken. 

Rikshandboken innehåller såväl 

kunskapsunderlag med referenser som 

konkreta rekommendationer om att, hur och 

varför barnet ska mätas
Länk till kunskapsstyrning:  http://www.rikshandboken-bhv.se/   

Avvikelse från kunskapsstyrning:  1. Aktiviteten är utförd med icke 

rekommenderad metod 2. Aktiviteten är inte 

utförd
Avvikelseorsak:

Kommentar:                                   Rikshandboken har ett redaktionsråd av 

erfarna barnhälsovårdsöverläkare, psykologer 

och barnsjuksköterskor och en arbetsgrupp 

med specialister. För varje område finns på 

websidan en länk till referenslitteratur.   

Kunskapsstyrning 2

Källa: Socialstyrelsens Riktlinjer för skolhälsovården, 

2004
Kunskapsstyrning/id:
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Beskrivning: De relevanta avsnitten (se bilaga 2 och 3) i 

Riktlinjerna för skolhälsovårdens, 2004, har 

utarbetats av professionsföreträdare på 

uppdrag av Socialstyrelsen. För de flesta 

områden har de utgått från beprövad 

erfarenhet och allmän praxis. Några 

systematiska kunskapssammanställningar har 

inte tagits fram. 

Länk till kunskapsstyrning: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkata

log/Attachments/10467/2004-130-

2_20041302x.pdf  
Avvikelse från kunskapsstyrning:  1. Aktiviteten är utförd med icke 

rekommenderad metod 2. Aktiviteten är inte 

utförd
Avvikelseorsak:

Kommentar: 

Utförande enhet/processteam

Metodspecifikation
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