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Dagens disposition
§ Berätta om hur arkiverade handlingar i Göteborg kan bli till 

forskning i världen

§ Om Mjölkdroppen, BVC och Skolhälsovård – lite historik

§ En smart arkivchef på ”Stadsarkivet” i Göteborg

§ Bakgrund: GOOD-studien

§ Vi fick en sån bra idé…

§ Digitaliseringsprocessen

§ Efter mycket lång tid och hårt arbete också världsunika 
forskningsresultat (om vi får säga det själva)

§ Sammanfattning



Detta väckte min nyfikenhet…

”Det finns dock inga studier som 
bekräftar att dessa extrapolerade 
nivåer är associerade med någon 

metabol risk” 

Gräns för fetma
Gräns för övervikt

BVC-journal



Från Mjölkdroppen till 
Barnavårdscentraler



Mjölkdroppeverksamhetens start

1890-talet Frankrike

1901 Stockholm

1903 Göteborg



Syftet med Mjölkdroppeverksamheten

”En anstalt där späda barn, 
tills vidare huvudsakligen 

obemedlade, under första 
levnadsåret kostnadsfritt 

erhålla artificiell föda”



Krav på mödrarna

§Visa upp barnet för läkare varannan vecka
§Viktmätning

§Hälsoundersökning

§”Mottaga rådgivning”

§”Mottaga hembesök 
för kontroll”



• Från slutet av 40-talet är 
anslutningsgraden till BVC över 99%

• Viktigt för forskningen: speglar HELA 
populationen

- dvs populationsbaserat

Göteborgs stad - BVC



Skolhälsovårdens historia



Skolhälsovårdens historia
§Början 1900-talet → varierande  kvalité och framför allt i 

städer
§ Göteborgs första skolsköterska 1926
§ Göteborgs första skolöverläkare 1938

§Skolhygienisk omorganisation 1944-45
§ Klassundersökningar minst 3 gånger under skolperioden

§ Centralt fastställt hälsokort – följer eleven mellan skolor

§1958-59 → obligatoriskt med skolhälsovård i alla skolor 

§Ej stor praktisk förändring, därför att 99% av eleverna 
omfattades redan av skolhälsovård

Populationsbaserat



• Första kontakten med Region- och 
stadsarkivet

GOOD-studien



Framsynt ledarskap

På 60-talet beslutade den dåvarande chefen på 
”Stadsarkivet” i Göteborg, Jan Frisk, att alla 
tillväxtjournaler från Barnavårdscentraler och Skolhälsovård 
skulle arkiveras centralt istället för lokalt på respektive 
skola.

Vi har fått höra att han 
beslutade detta för att han 

insåg att dessa journaler 
utgjorde ett utomordentligt 

forskningsmaterial.



Vi utvecklade ett 
datorprogram för 
kurvanpassning av 
längdtillväxt



Använda alla samlade tillväxtjournaler, 
vår metod att kurvanpassa 

och svenska register

BMI Epidemiology Study- BEST 



Sjukdomar

BEST
cohort

(n»400,000)

Längd och vikt från 
BVC och skolhälsovård

Längd och vikt från 
mönstringsregister

Samkörning med
hälsodataregister

Socialstyrelsen

Samkörning med 
demografiska register

Statistiska Centralbyrån

Längd från Passregistret

• Hjärtkärlsjukdom
• Stroke

• Diabetes typ 2
• Cancer

BMI Epidemiology Study Göteborg

Hur, varför?
Koppling till andra
forskningskohorter, 

tex SCAPIS



Insamling av data

• Tvärprofessionellt – fantastiskt samarbete med 
Regionarkivet

• Stöd från VGR och Gbg stad för digitalisering av BVC- och 
skolhälsovårdsjournaler



Digitalisering - start

?
Vi funderade över många olika möjligheter…



Digitalisering - start

Ja, det är sant… Så här började vi!!



Vår forskningsfråga; vi vill studera

• Utvecklingen över tid avseende längd, vikt, BMI och 
pubertetstid

• Sambandet mellan längd, vikt, BMI och pubertetstid under 
uppväxten och sjuklighet i vuxen ålder



Sekulär trend för BMI vid 8 års ålder



BMI, övervikt, fetma 
hos 8-åriga pojkar

BMI Övervikt Fetma

Bygdell et al, IJO 2017



Pojkar kommer tidigare i pubertet



Vad vill vi mer studera i BEST Göteborg?

Uppväxt och pubertet Vuxen ålder

§ Tillväxt
§ Viktökning

§ BMI-utveckling
§ Pubertetstid

§ Sjuklighet 
(diabetes, hjärtinfarkt, 

fraktur, cancer)

§ Död
§ Läkemedel



BMI vid 8 år
”barndom”

BMI vid 20 år
”ung vuxen”

Ökad risk för 
hjärtkärl- sjukdom 
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BMI vid 8 
”barndom”

BMI-förändring mellan 8 – 20
”pubertet”

Ökad risk för
tjocktarmscancer

i vuxen ålder?

Nej

Nej

Nej

Ja

Övervikt

Övervikt

Normalvikt

Normalvikt

Ökar mer än genomsnitt

Ökar mer än genomsnitt

Ökar mindre än genomsnitt

Ökar mindre än genomsnitt

8 år
20 år



Summering av forskningsresultat 
• BMI vid 8 års ålder har ökat kraftigt sedan 40-talet men i 

vissa grupper minskat sedan toppen nåddes (födelskohort
1991)

• Pojkar kommer tidigare i pubertet 

• Såklart är ett hälsosamt BMI alltid det optimala

• Stor BMI-ökning under puberteten ökar hjärtkärlrisken hos 
män

• Övervikt vid 8 följt av BMI-ökning över medel under 
puberteten ger ökad risk för coloncancer



Budskap
• Viktigt att förebygga stor BMI-ökning under tonåren

• Även om övervikt vid 8 - mycket att vinna på att inte ha 
stor BMI-ökning under puberteten

Vårt förslag baserat på dessa 
forskningsresultat: 

Viktigt att fortsätta hålla kolla på (pojkars) 
BMI under tonåren (högstadiet- gymnasiet) 









Världsunikt 
material 



Denna forskning 
hade inte kunnat 

göras utan 
Regionarkivets 

arbete.



Sätter Gbg på den 
internationella kartan inom 
forskning

Ny kunskap om hur 
sjukdom uppstår

Hur ska ohälsa 
förebyggas??

Synergi mellan 
forskning och vård



jenny.kindblom@gu.se
Tack! 

jenny.kindblom@vgregion.se


