Nationell informationsinsamling för undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH)
Vad, för vem och när?
• en regelbunden insamling av information som inleds 2017 och genom vilken man producerar nationell och regional
uppföljningsinformation om små barns och familjers hälsa, välfärd och service samt om faktorer som påverkar dessa
• den första riksomfattande informationsinsamlingen riktas till 4-åriga barn och deras familjer
• genomförs under tiden 1.2–31.10.2018 i hela landet

Hur?
Omfattande hälsokontroll av 4-åriga barn under februari–oktober 2018
Hälsovårdaren berättar om undersökningen och frågar om barnets vårdnadshavare vill delta i den
JA deltar i undersökningen

NEJ deltar inte i undersökningen

Hälsovårdaren
• ber vårdnadshavaren underteckna blanketten för samtycke och ge anvisningar om hur
vårdnadshavaren ska svara på enkäten
• registrerar familjen i THL:s undersökningssystem med barnets personbeteckning
• gör en kontroll och patientanteckningar på normalt sätt

Hälsovårdaren
• gör en kontroll och
patientanteckningar på normalt sätt

Efter hälsokontrollen
Hälsovårdaren svarar på en kort elektronisk enkät med frågor om den information om barnet
och familjen som kommit fram vid kontrollen
Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna svarar på den elektroniska enkäten eller
pappersblanketten hemma
THL förenar vårdnadshavarnas och hälsovårdarnas material och länkar dem till registren

Varför?
 Landskapen och kommunerna kan utnyttja informationen från undersökningen till exempel för att
 planera, genomföra och bedöma främjandet av hälsa och välfärd
 följa och rapportera om hälsan och välfärden i samt servicen för barnfamiljer
 genomföra lagstadgade uppföljningsskyldigheter
 Inom servicen för barnfamiljer kan informationen från undersökningen utnyttjas till exempel för att
 utveckla servicen
 stödja barnfamiljers hälsa och välfärd och planera åtgärder som främjar dessa
 tidigt identifiera behov av särskilt stöd hos barn och familjer
 bedöma huruvida resurserna är tillräckliga och hur de ska riktas för att svara mot de regionala behoven
 Barnfamiljer
 blir bättre hörda än tidigare då servicen utvecklas
 gynnas av den utvecklade servicen i form av bättre hälsa och välfärd
 Undersökningsresultaten
 är avgiftsfria och tillgängliga via THL:s elektroniska rapporteringssystem
 är en viktig del av uppföljningen och bedömningen inom social- och hälsovården
 finns tillgängliga till exempel för regionala och kommunala välfärdsberättelser

Vad krävs för att delta i undersökningen och få högklassig information?
• engagemang i produktionen av information
• föräldrarnas vilja att delta
• cirka 10 minuter/4-årigt barn av barnrådgivningens hälsovårdares arbetstid

Vem kan ge mer information?
Maaret Vuorenmaa, tfn 029 524 7008, Reija Klemetti, tfn 029 524 7265, Rika Rajala, tfn 029 524 7408, e-post:
fornamn.efternamn@thl.fi
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