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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 

 

 

Sunda Solvanor 
 

Under 2016 påbörjades ett projekt kring information om solvanor. Det leddes av 

Regionalt Cancercentrum (RCC). Under hösten 2016 gjordes en enkätutvärdering 

där ni sade er vara nöjda med 

materialet och kände er trygga med 

den kunskap ni hade i ämnet. 

Vi har tryckt upp små kort, lika 

stora som magneterna, att dela ut 

till alla familjer som besöker er 

under sommaren och under resten 

av året, när det finns behov av 

information om solvanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår nya datajournal GROWTH 
 

Den 22 augusti är första dagen för 

utbildning i vårt nya journalsystem. 

 

Det är viktigt att alla som kommer att 

jobba med journalen anmäler sig till 

utbildningen. Det kan man göra här. 

Distriktsläkare och barnläkare kan 

anmäla sig 18 alt. 19 september här, för 

riktad utbildning, men är självklart välkomna 

att anmäla sig till någon av de övriga utbild- 

ningsdagarna. 

 

  

På barnkliniken har man börjat använda 
den digitala tillväxtkurvan under maj. 

http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/internutbildning-och-kompetensutveckling/barnhalsovard/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/internutbildning-och-kompetensutveckling/barnhalsovard/
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Våld mot barn och våld i nära relation 
 

Arbetet för att upptäcka familjer där det förkommer våld, och kunna ge dem bra 

stöd fortsätter. 

I höst kommer ni bl.a. att erbjudas delta i en studie bekostad av Social-

styrelsen, för att ta reda på hur man på bästa sätt ställer frågan generellt på BVC. 

Vi återkommer till vad den exakt innebär för er, i mitten av augusti. 

Länsstyrelsen bjuder in till ett heldagsseminarium 25 oktober ”Våld mot 

barn” med många bra föreläsare. Man kommer att problematisera våld mot barn ur 

ett rättsligt, psykologiskt och socialt perspektiv. Dagen är kostnadsfri. Anmäl dig här. 

 

 

 

Amningsmottagningen USÖ 

 

Gällande mammor som sökt och fått stöd på Kvinnokliniken, USÖ:s 

amningsmottagning. 

 

För att ta del anteckningar i Obstetrix gör ni enligt följande: 

1. Alla besök från födelsedatum tills barnet är 4 månader dokumenteras i 

Obstetrix. 

Då du har en vårdrelation kan du gå in och läsa i mammans journal. 

2. Alla anteckningar kommer i en lång rad så man får skrolla ner för att hitta 

rätt. 

3. Barn som är äldre än 4 månader dokumenteras i klinisk portal, du ser 

anteckningen i Infomedix journal som ett besök hos Kvinnoklinken. 

 

OBS! det är alltså i mammans journal du går in! 

 

 

Under sommaren håller 

Amningsmottagningen på USÖ öppet: 

måndag – onsdag – fredag. 

Vid behov kommer BB-personalen att 

kunna ge rådgivning som innan öppnandet av 

Amningsmottagningen. 

 

 

 

Att skicka originaljournal inom landet och till privata vårdgivare 

 

Regionarkivet skickar journalen som rekommenderade brev när den skickas direkt 

hem till personen som journalen gäller. Regionjuristen säger att det är OK att 

skicka journalen, som är en sekretesshandling, i vanlig post (dubbla kuvert) mellan 

myndigheter.  

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/kalender/2017/Sidor/Seminarium-om-vald-mot-barn.aspx?keyword=våld%20mot%20barn
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Vaccin fungerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram bra information till föräldrar och vårdnads-

havare, bl.a. bilden ovan som affisch. Den kan ni beställa gratis här och sätta upp i 

väntrummet! 

 

 

 

Vaccinationstäckning i programmet fortsatt hög  

 

Folkhälsomyndigheten har sedan 2014 givit ut en 

årsrapport om barnvaccinationsprogrammet i 

Sverige. Årsrapport 2016 visar resultat för barn födda 

2013.  

Vaccinationstäckning i programmet fortsatt hög. 

Över 96 procent är fullvaccinerade enligt gällande 

schema.  

Sjukdomsuppföljningen visar att de flesta 

sjukdomarna i programmet är under god kontroll. 

Under 2016 rapporterades inga fall av röda hund eller 

av Hib bland barn under 5 år. Endast enstaka fall av mässling, stelkramp och 

difteri (huddifteri) anmäldes. Liksom de två föregående åren rapporterades ett 20-

tal fall av påssjuka. Förekomsten av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 

2 år låg kvar på en stabilt låg nivå. Det totala antalet rapporterade fall av kikhosta 

ökade jämfört med 2015 och var på samma nivå som 2014, året då antalet fall 

ökade markant efter flera år med låg förekomst. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/uppfoljning-av-vaccinationsprogram/infografik-om-effekten-av-vaccinationsprogram/
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Under 2016 administrerades över 1,2 miljoner vaccindoser inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn. Totalt rapporterades 467 misstänkta biverk-

ningar till Läkemedelsverket för dessa vaccin. Säkerhetsuppföljningen visade att 

biverkningarna i huvudsak omfattade redan kända och övergående biverkningar. 

De vanligaste biverkningarna var feber och lokala reaktioner på injektionsstället. 

Vaccinerna inom programmet har således en fortsatt god säkerhetsprofil. 

 

Vad står det i Barnkonventionen? 

 

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att 

alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. 

 

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad 

som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn 

själva tänker och tycker. 

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna 

som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar 

om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och 

utveckling. 

De stater som har ratificerat Barnkonventionen måste lämna in skriftliga 

rapporter vart femte år till FN:s kommitté för barnets rättigheter om vad de gjort 

för att förverkliga Barnkonventionen. 

 

Tål att tänka på, tål att upprepas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress Region Örebro län, Barnhälsovårdsenheten, Box 1613, 701 16 Örebro, E-post: barnhalsovarden@regionorebrolan.se 
Besöksadress Eklundavägen 11, Örebro, Tel: 019-602 70 37, Organisationsnummer: 232100-0164 

 

www.regionorebrolan.se/bhv 

Vi önskar alla läsare 
en skön sommar 

 

https://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/barnkonventionen-kort-verison/
mailto:barnhalsovarden@regionorebrolan.se

