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Barnhälsovårdens mål och uppdrag

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. 
Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt 
identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

För att uppnå målen behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och föräldrar och 
ytterligare förstärkta insatser till barn och föräldrar när det finns behov av det. Dessa insatser 
finns beskrivna i det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

En viktig målsättning med programmets utformning är att det ska bidra till en jämlik och 
rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.
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Barnhälsovårdens 
tredelade program
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Strukturerade bedömningar språk och tal

Språkscreening vid 2,5 år (Miniscalco et al., 2001)

Bedömning av språk och tal vid 4 år – Språkfyran (Lavesson et al., 2018)

Manualbaserade metoder

Används i hela VGR



Bedömning av tal, språk och kommunikation 
inom barnhälsovården – varför? 

Tal-, språk- och kommunikationssvårigheter – vanligt förekommande

Förekommer ofta tillsammans med andra svårigheter – tidigt tecken?

Svårigheter med kommunikation och språk riskerar leda till ökad 
föräldrastress, sämre livskvalitet, sämre psykisk hälsa, sämre 
akademiska färdigheter

Law & Levickis, 2018, Eadie et al., 2018, Law et al., 2017, Norbury et al., 2016, Durkin et al., 2012, Law et al., 
2009,  Rescorla et al., 2007



Språkscreening vid 2,5 år

Syfte

97 % av barnen i VGR genomför screeningen 
(måltal 98%)

Min- max 73 %- 100 % 

Vårdcentraler med högt CNI – tendens till 
högre andel ej utförda screeningar 





Hälsobesök 4 år

Strukturerad 
undersökning av språk 
och tal

94% av 4-åringarna har 
genomfört 
bedömningen




