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Språket viktigt för barns utveckling
Barnets språk och utveckling har en tydlig koppling till hälsa och välbefinnande.
Barnhälsovården i Sörmland gör alltfler språkbedömningar årligen vilket ger tidig
hjälp till barn i behov av det. Detta visar barnhälsovårdens rapport.
– Språkutvecklingen har ett starkt samband med barnets kognitiva, sociala, emotionella och
motoriska utveckling och har en central betydelse för barnets förmåga att klara sig i livet,
skolan och arbetslivet. Detta i sin tur har en stark koppling till hälsan, säger Ulrika Nygren,
vårdutvecklare i Barnhälsovården Sörmland.
– Sörmland är ett län med många utmaningar när det gäller barns hälsa och utveckling, men
genom att uppmana föräldrarna att läsa och samtala med sina barn påverkas barns utveckling i
positiv riktning. Likaså är det viktigt att tidigt identifiera bland annat språkavvikelser för att
barnen ska få rätt stöd och hjälp, säger Charlotte Nylander, BHV-överläkare
Under 2016 har 98 procent av barn som inte fyllt tre år genomgått språkbedömning av
barnhälsovården i länet. 17 procent av barnen följdes sedan upp för ytterligare
språkbedömning efter tre års ålder och 10 procent av dem fick tid hos logoped.
– Logopeden bedömer barnets språkförståelse, kommunikation och uttrycksförmåga samt ger
råd och stöd. Språkliga svårigheter kan vara ett symtom på samspelsproblematik, bristande
stimulans eller neuropsykiatriska och utvecklingsrelaterade diagnoser, säger Jennie Karlsson,
samordnande logoped i Barnhälsovården Sörmland.
Ur årsrapporten
Alla barn 0-6 år har rätt till barnhälsovård. Målet för barnhälsovården är att bidra till barns
hälsa och utveckling genom hälsofrämjande insatser.
Verksamheten följs upp och kvalitetssäkras av den länsövergripande enheten för
barnhälsovård i Sörmland, Hälsoval och vårdcentralscheferna.
Barnfattigdomen i Sörmland var den högsta i riket 2013.
17 procent av pappor till spädbarn röker. Det är den högsta andelen av rökande fäder i landet.
Passiv rökning är en riskfaktor för ohälsa hos barnen.
Amningsfrekvensen i Sörmland har förbättrats över tid och når nu riksgenomsnittet. Vid 1
veckas ålder ammas 95 procent av barnen och vid 6 månaders ålder 61 procent.
Att leva på flykt och ha utländsk härkomst påverkar också hälsan. 33 procent av de inskrivna
barnen på barnavårdscentralerna (BVC) i Sörmland har en utländsk bakgrund.
Andelen av barn födda 2014 som vaccinerats mot hepatit B har ökat och uppnår nu 98
procent (mål 99 procent). Bland barn i risk för tuberkulos vaccineras 97 procent (mål 96
procent). Den generella täckningen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund är god,
97 procent (mål 96 procent).
För mer information kontakta:
Ulrika Nygren, vårdutvecklare i Barnhälsovården Sörmland, 073-866 11 96
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