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Undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) producerar mångsidig uppföljningsinformation
om små barns och familjers hälsa och välfärd samt om deras användning av service och upplevelser
av servicen. Kommuner, landskap och serviceenheter kan utnyttja informationen för att utveckla
servicen och verksamheten. LTH-undersökningen genomförs av THL.
DET FÖRSTA SKEDET AV LTH-UNDERSÖKNINGEN
OMFATTAR BARN I ÅLDERN 3–4 MÅNADER OCH
4 ÅR OCH DERAS FAMILJER
Undersökningens målgrupp är alla 3–4 månader och 4 år gamla barn
som bor i Finland, inklusive deras familjer. Det är frivilligt för föräldrarna att delta i undersökningen. Föräldrarna får information om
undersökningen i samband med ett besök på barnrådgivningen.

FÖR ATT INFORMATIONEN SKA VARA
HÖGKLASSIG KRÄVS ENGAGEMANG
Det lönar sig för landskapen, kommunerna, hälsocentralerna och
barnrådgivningarna att förbinda sig till att genomföra och utnyttja
enkäten. Hälsovårdarnas insats spelar en viktig roll för en lyckad
undersökning eftersom de också kan motivera föräldrar att delta i
undersökningen.

Pilotundersökningen för insamling av information om 3–4 månaders gamla barn och deras familjer genomförs hösten 2017 i en del
av landet. Pilotundersökningen om 4-åriga barn och deras familjer
genomfördes 2016 och den första nationella informationsinsamlingen
genomförs 2018. I fortsättningen kommer bägge informationsinsamlingarna att genomföras vart fjärde år.

Det ligger i vårt gemensamma intresse att få högklassig och täckande
information om barns och familjers välfärd och därmed sammanhängande faktorer. Allra störst nytta ger informationen om så många
kommuner och serviceenheter som möjligt är med i informationsinsamlingen.

LTH-UNDERSÖKNINGEN PRODUCERAR
MÅNGSIDIG OCH TÄCKANDE INFORMATION

lastenhyvinvointi@thl.fi
tfn 029 524 8197 vardagar kl. 9–15

Informationen samlas in från barnens föräldrar, hälsovårdare vid barnrådgivningar och register inom socialvården och hälso- och sjukvården.
Det produceras omfattande information om barns och familjers välfärd, hälsa, delaktighet och funktionsförmåga samt om tillgången till
hjälp, stöd och service och hur väl dessa svarar mot servicebehovet.

Det kostar inget för kommunerna och landskapen
att delta i undersökningen och få resultaten

Fråga mer om LTH-undersökningen
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