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Motion till nationella barnhälsovårdsdagarna 2021
Stärka nationella barnhälsovårdens språkstimulerande insatser
Förslag:

Ta fram nationella rekommendationer om dialogläsning vid 8-månaders hembesök/mottagningsbesök.
Bakgrund och motivering:

Barnhälsovården behöver lyfta, stärka och strukturera sitt språkstimulerande arbete. Med barnkonventionen
som lag har Sverige förpliktigat sig att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets utveckling (artikel
6) och att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling (artikel 18).
Vid de nationella BHV-dagarna 2020 lades en motion fram gällande att främja språkutveckling. Detta skulle
göras genom en kartläggning av olika interventioner med bokläsning som genomförs inom barnhälsovården,
för att främja barn språkutveckling. Enkäten skulle vidare också kartlägga om och på vilket sätt föräldrars
lyhördhet och sensitivitet för barnet kommuniceras. Resultaten kommer att presenteras på BHV-dagarna
2021 och troligtvis gör regionerna olika saker.
Enligt BHV-logopeder visar evidensläget att bokläsning behöver kombineras/samordnas med
föräldrastödjande aktiviteter för att ha effekt för barnet. Enbart rådgivning till förälder är alltså inte
tillräckligt, utan direkt handledning där just förälders responsiva förhållningssätt kommuniceras.
Barnhälsovårdens sedvanliga föräldraskapsstödjande insatser, t ex föräldragrupper, enskilda samtal, vid
teambesöken mm kan vara utgångspunkter för att handleda föräldrar i dialogläsning med sina spädbarn.
Dialogläsning vid 8-månaders hembesöket innebär att BHV-sjuksköterskan vid hembesöket tar fram en
barnbok och läser tillsammans med barnet inför föräldrarna. Läsningen har fokus på den så kallade
“gemensamma uppmärksamheten” där den vuxne följer barnet genom läsningen och förstärker dess
läsupplevelser genom benämning av föremålen barnet pekar på. 2 (3)

Motionärerna önskar att barnhälsovården nationellt tar tydlig ställning i att språkstimulerande insatser är
lika med folkhälsoinsatser, som gynnar barnets sociala, kommunikativa utveckling och hälsa. Vidare
önskas ett positivt ställningstagande till att dialogläsning vid 8-månaders ålder är en meningsfull insats
som behöver utvecklas och inkluderas i det nationella BHV-programmet.
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Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt
Finns en utvecklingsgrupp som berörs av motionen? Om ja, vilken:

Nationella utvecklingsgruppen Barns språk- och utvecklingsuppföljning.
Har motionen diskuterats med ovanstående utvecklingsgrupp?

Ja, förfrågan har skickats till Eva Sandberg i Nationella utvecklingsgruppen Barns språk- och
utvecklingsuppföljning. Motionen har även diskuterats med enkätförfattarna Marie Hallberg, Helena
Nyström och Maria Lind.
Motionärer

Kathy Falkenstein-Hagander, barnhälsovårdsöverläkare,
kathy.falkenstein-hagander@skane.se, 040-623 9438
Victoria Henjered, barnsjuksköterska/utvecklare,
victoria.henjered@skane.se
Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne.
Baltzarsgatan 31
205 02 MALMÖ
040-623 41 47
Kunskapscentrum.bhv.pv@skane.se
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