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Barns hälsa och välfärd
– ett samhällsbygge med kvarvarande glipor.
SMT har under det senaste året belyst barns hälsa och välfärd ur tre olika perspektiv:
barns säkerhet, barns hälsa samt i detta nummer hur det är att vara fosterbarn. Två
bilder träder fram. Dels har det skett en fantastisk utveckling med ständigt förbättrad
hälsa och allt färre barn som dör till följd av sjukdom och skada. Samtidigt har ett
hårdnande samhällsklimat också påverkat barns levnadsvillkor negativt.
I inget annat land i världen är risken att nyfödda skall avlida mindre än i Sverige. Det
kan i stor utsträckning förklaras av hälsofrämjande och preventiva åtgärder vid graviditet och förlossning liksom med en kompetent och väl utbyggd barnhälsovård. Å andra sidan ökar psykosocial ohälsa liksom skillnaden i hälsa mellan socioekonomiska
grupper. Vi tycks vara bättre på att genomföra tekniska, medicinska förbättringar än
att påverka samhällsstruktur och attityder.
Varje år placeras 15 tusen barn i familjehem. Det är vart sjunde till vart åttonde
barn. Bakom besluten om den placeringen ligger ofta både tragiska och traumatiska
förhållanden. För samhället är målet att skydda barnen och skapa förhållanden som
gör deras tillvaro trygg och ger förutsättningar för en normal utveckling. Tyvärr visar
statistiken att detta mål sällan uppnås.
Slutsatsen från våra tre rapporter är, att hälsofrämjande och förebyggande insatser
för barns hälsa och välfärd är synnerligen kostnadseffektiva. Trots det finns det fortfarande områden där dessa insikter inte fått genomslag. En i folkhälsoarbetet ständigt återkommande anledning är, att vinsterna hämtas hem av någon annan aktör
än den, som har ansvar för genomförandet. Att lösa den ekvationen är ett angeläget
socialpolitiskt uppdrag, som vi ännu inte sett i någon valplattform.
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