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Barnet i fokus när regeringen idag presenterar reformer

Innehåll

Den 12 februari presenterade regeringen flera viktiga reformer för att

Barnet i fokus när regeringen

stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö, reformerna
sätter barnets behov och rättigheter i fokus. Några av de viktiga punkterna
är:
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Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under
pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar
beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk
ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse.
Fler orosanmälningar till socialtjänsten – ökad kunskap en av förklaringarna
Maria Lind

Regionala riktlinjer
Efter att den nya Vårdgivarwebben lanserades i januari, är
det stora problem med våra
regionala riktlinjer, vilket många
av er också påpekat. Filerna har
inte uppdaterats på rätt sätt och

Påminnelse


Alla orosanmälningar skall diarieföras med sekretessnummer. I journalen
dokumenteras: Orosanmälan skickad, diarienummer XXX.





många länkar i våra dokument
fungerar inte.
Detta är ingenting vi från
CBHV-enheten har kunnat

Alla diarieförda dokument på en vårdcentral/familjecentral förvaras på

påverka. Något fel har uppstått i

samma ställe. Ej i pappersjournalen.

samband med överflyttningen

När du skickat en orosanmälan eller samverkat med socialtjänsten kring
ett barn/en familj skall du registrera det här. Dessa ingår i den nationella
statistiken.

Maria Lind

från den gamla webben. Från
Staben kommunikation försöker
man lösa problemet och vi kan
inte göra mer än att avvakta.
De dokument många efterlyst
är frågeformulären ”Fråga om
våld”. De finns här, rulla nedåt på
sidan.

Folkhälsomyndigheten
– ”Om ditt barn är ovaccinerat” översatt till fler språk
Länk här.

www.regionorebrolan.se/bhv

Annica Olofsson
Administratör

Neonatal hemvårdsavdelning
Neonatalavd 35 startar nu en hemvårdsmottagning som erbjuder neonatal hemvård för barn och familjer under
den senare delen av deras vårdtid. Det är framför allt de prematurfödda barnen med långa vårdtider som är
aktuella. Syftet är att förkorta vistelsen på sjukhus för familjen och på så sätt främja återgång till normalt
familjeliv, samt att förbättra övergången från sjukhusvård till primär/hälsovård.
Barnet som följs på den neonatala hemvårdsmottagningen har ett kvarstående behov som
överstiger BVC:s uppdrag och kräver insats från sjukvården. Ofta orkar barnet inte äta
riktigt fullt ännu och har därför ventrikelsond. Vårdinsatserna kan vara skötsel av sond,
nutritionsstöd, amningsstöd, kontroll och bedömning av tillväxt, observation av barnets
hälsotillstånd, vägledning och stöd i föräldrarollen, provtagning m.m. När barnet börjar
närma sig tiden för utskrivning från den neonatala hemvården, meddelas detta i god tid
via telefonsamtal till berörd BHV-sjuksköterska för muntlig rapport. Skriftligt meddelande
skickas som vanligt vid utskrivningen.
Anki Nilsson
Ansvarig sjuksköterska, neonatal hemvård

Digitala föräldragrupper
Den nationella utvecklingsgruppen för föräldraskapsstöd* i grupp har tagit fram ett nationellt material bestående
av en manual med metodstöd för gruppledare och teman för föräldragrupper. Åtta stycken tillhörande PowerPointpresentationer finns också, i syfte att underlätta för dem som håller i de digitala föräldragrupperna. Om ni vill ta
del av materialet och ingå i den ”pilot” som bedömer innehållet kan ni kontakta mig.
Ni kan även tipsa föräldrar om Jämtland/Härjedalens inspelade temaföreläsningar som finns på 1177
* Definition föräldraskapsstöd ”… insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker
föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets
rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.”
Maria Lind

BOKstart
Samverkan mellan länets BVC, bibliotek samt logopedmottagningarna hade sina första nätverksmöten i december.
Ni har/eller kommer att få en affisch att sätta upp på väggen i väntrummet, i barnhöjd, med de fyra ord som är
viktiga för barns språkutveckling: LYSSNA, PRATA, TITTA, LÄSA
Idag delar vi ut följande böcker till alla barn under BVC-tiden:
 Lilla fina jag – första hembesöket (kommer att skickas till er under våren)
 Knacka på – åtta månader
 Bok från biblioteket, delas ut av BVC – 18 månader
 Tre bockar Bruse – 2,5 år + talong så att föräldrarna kan gå till biblioteket och
hämta en bok
 Fiffiga kroppen och finurliga knoppen/Generation Pep – 5 år
Dessutom kommer även boken Förkylt att delas ut vid 2,5 eller 4 år. Ni kan bestämma
lite själva.
Maria Lind
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Jämställt föräldraskap
På BVC i Region Örebro län ställs frågan om våld till alla kvinnor som fött barn.
Männen får ingen sådan fråga och inte heller de kvinnor som inte fött barn.
BVC ställer frågan med barnet i fokus. Män är de som i högre grad än kvinnor
utför allvarligt fysiskt våld med svåra konsekvenser. Barn förkommer ofta som
vittnen. Man vet att ju yngre barnet är, ju oftare finns det i mammans
omedelbara närhet.
Vårt långsiktiga mål skall vara att alla föräldrar oavsett om de fött barnet eller
inte, ska frågas om de utsätts för någon form av våld.
Som stöd till den som riskerar att skada någon den älskar finns från och med
februari 2021, telefonlinjen ”Välj att sluta”. ”Välj att sluta” har drivits som ett
tvåårigt projekt med stöd av länsstyrelsen i Stockholm. Det är nu permanentat
och kan nyttjas av alla i landet som känner behov av stöd. Telefonlinjen är
öppen dygnet runt.
Maria Lind

Saga-sagor
Fiffiga kroppen och finurliga knoppen
I skrivande stund vet jag att den här boken från Generation Pep äntligen är på väg till er på BVC. Kanske har ni
redan fått den när ni läser detta.
Annica Olofsson

Mejladresser och telefonnummer
För våra utskick till er är det viktigt att ni från BVC meddelar oss när nya BHV-sjuksköterskor börjar eller när
någon slutar. Tänk då också på telefonlistan med direktnummer.
Annica Olofsson
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