
 

 

 
 
Månadsblad nr 4-5 
april, maj 2017 

 

 

  

1 

BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 

 

 

Hudcancerfallen ökar i Örebro län 

 

Apropå ”Sunda solvanor” och information till föräldrarna. 

Utdrag ur en artikel i tidningen ETC april 2017. 

 

Antalet personer som drabbas av hudcancerformen malignt 

melanom i länet har mer än fördubblats sedan 2008. Personalen 

på hudkliniken stöter på nya fall varje vecka. Nu vill de se en kraftsamling för att 

stoppa ökningen. ”Vi måste stävja den här utvecklingen nu”, säger Sara Prosén, 

specialistläkare på hudkliniken. 

Antalet hudcancerpatienter i Örebro län ökar kraftigt. Det gäller alla sorters 

hudcancer, men också den potentiellt dödliga cancerformen malignt melanom. 

– Vi får fler remisser från primärvården och vi får tillbaka fler provsvar där vi 

kan konstatera att det rör sig om den allvarliga formen av hudcancer, malignt 

melanom, säger Sara Prosén. 

– När jag började här var det ovanligt att upptäcka malignt melanom hos en 

patient. Men nu märks ökningen som syns i siffrorna här i vår vardag, säger hon. 

– Solljus är den största riskfaktorn. En ljus hudtyp eller om man har många 

födelsemärken är också riskfaktorer, säger Sara Prosén. 

– Det går att minska antalet personer som drabbas av hudcancer om fler blir 

medvetna om riskerna. 

– I Australien har myndigheterna arbetat mycket mer preventivt i många år. De 

har satsat på att ha skuggiga platser på lekplatser och förskolor, och 

rekommenderar befolkningen att ha hatt och kläder som skyddar. Vi har mycket 

att lära av dem. Här i norr längtar vi så mycket efter solen. Vi är så soltörstande 

att vi inte tänker på att skydda oss, säger hon. 

 

 

 

Vaccinationsdokumentation i BHVsystem 

 

De vaccinationer BVC utför i barnvaccinationsprogrammet 

och registrerar i BHVsystem överförs kommande dygn till 

Folkhälsomyndigheten. Det är lagreglerat att alla barn-

vaccinationer måste dokumenteras och registreras hos 

Folkhälsomyndigheten omgående. 

När man nu tittar i register ser det ut som om ca 15 % av folkbokförda barn 

födda 2014 inte är fullständigt vaccinerade mot t.ex. difteri (med framför allt 

InfanrixHexa) i vårt län. Vi är helt säkra på att detta inte stämmer. Det blir då 
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också de uppgifter som föräldrarna själva kan se på Journal på nätet – vilket då 

blir fel. Samma uppgifter kommer också att föras över till nya digitala journalen... 

Det är således mycket viktigt att alla vaccinationer, åtminstone sedan 2013 (då 

rapporteringen började till Folkhälsomyndigheten och blev synliga på Journal på 

nätet), som är utförda på BVC och journalförda i BHV-journalen också är registre-

rade i BHVsystem. Rapportering till Folkhälsomyndigheten gäller för folkbokförda 

barn. 

 

 

 

 

Growth – vår datajournal 

 

En sista överföring av uppgifter från BHVsystem till Growth gällande barn födda 

2017 kommer att ske i augusti. Det är viktigt att barnets uppgifter är ifyllda så ni 

slipper efterarbete. 

Viktigt att kontrollera ”nytillkomna listan”. De barn som är registrerade hos 

er kommer att föras över till er BVC. 

Har ni frågor eller synpunkter gällande datajournalen och införandet, mejla 

Maria eller Leif. 
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