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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 

 

 

Barnhälsovårdens datajournal Growth 
 

Som ni alla känner till har vi fått skjuta på införandet av vår webbaserade 

barnhälsovårdsjournal. Leverantörerna arbetade intensivt in i det sista, men vi 

insåg att några detaljer behövde justeras ytterligare för att systemet 

skall vara så funktionellt som möjligt vid uppstarten. Två BVC (Vivalla 

och Karlskoga Familjecentral) skall genomföra en pilot på två 

veckor. Målet är att erbjuda utbildning i januari och driftsätt-

ning av systemet i slutet av januari. 

 

 

 

Nationella Barnhälsovårdsdagar 
 

Alla barnhälsovårdsenheter träffas årligen på ett stort nationellt möte. Där disku-

teras bl.a. utvecklingsfrågor och fattas gemensamma beslut kring barnhälsovårds-

programmet och vad som bör erbjudas alla barn och deras föräldrar i landet.  

 

I år beslutades beslut att alla partners också skall erbjudas ett enskilt samtal: 

 besöket skall vara under barnets första levnadsår 

 i första hand som ett hälsosamtal 

 om partnern upplever sig själv som nedstämd kan BHV-sjuksköterskan 

erbjuda EPDS-formuläret som ett underlag för vidare samtal. 

 

En särskild grupp (på nationell nivå) är tillsatt för att arbeta fram en manual som 

stöd för samtalet. 

 

 

 

Vacciner inom barnhälsovården 
 

Nationella avtal är tecknade av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) med 

GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD). Avtalen gäller t.o.m. 

2018-06-02 utom för Tetravac, och för RotaTeq (lokalt avtal), som gäller t.o.m. 

2018-12-31. 

För BCG-vaccin Japan är lokalt avtal skrivet med Scandinavian Biopharma 

Distribution och gäller t.o.m. 2017-12-31. Danska Statens Serum Institut, SSI är 

sålt till AJ Vaccines (Malaysia) och vacciner/produkter distribueras via Tamro 



 

 

 

 

 

 

2 

(vaccin@tamro.com, 0771-150030). MSD:s vacciner distribueras fr.o.m. 1 maj 

2017 av Tamro (order@msdvaccinservice.se, 0771-515100). 

Avtalen för ett flertal av våra vacciner går ut juni nästa sommar. Den informa-

tion som föteligger nu är att Region Skåne tillsammans med SKI genomför ny 

nationell upphandling, och således då även för Region Örebro län. 

 

Mera om vaccinupphandling finns i RHB som inkluderar ett regionalt PM för Örebro. 

 

 

 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer 
angående BCG-vaccination och TST 
 

Folkhälsomyndigheten har ändrat i Rekommendationer för preventiva insatser mot 

tuberkulos om vilka barn som ska vaccineras på BB/nyföddhetsperioden.  

FHM rekommenderar inte längre att barn med familj från högriskländer (läs från 

länder i Afrika söder om Sahara) vaccineras i nyföddhetsprioden.  

OBS! Region Örebro län har inte beslutat om att följa denna del utan det kommer 

att beslutas senare i höst – återkommer i frågan! 

En språklig förändring är att ”PPD” numer generellt benämns som ”TST” vilket 

står för Tuberkulin Scin Test, och som i litteratur etc även kan betecknas som 

Mantoux tuberculin skin test. Tuberkulintest sker fortfarande med PPD dvs. Purified 

Protein Derivate. Ändringen är en anpassning till internationell nomenklatur. 

FHM har ändrat gränsen för vad TST (PPD…) ska vara innan vaccination med 

BCG, dvs. vid avläsning efter 2-3 dygn – och det är 0 mm (tidigare under 6 mm). 

Dvs. innan vaccination ska TST vara 0 mm. 

En annan nyhet är att TST rutinmässigt inte behöver sättas på barn under 18 

månader, förutsatt och som tidigare, att barnet inte varit utsatt för smitta i 

familjen, hushållet eller vid utlandsresa. Tidigare hade FHM gränsen 6 månader 

men lokalt har vi tidigare haft i enighet med RHB både 12 och 18 månader – men 

nu är det 18 månader som gäller. 

 

Läs mer i Rikshandboken under Vaccinationer 

Tuberkulintest, TST 

BCG 

 

 

 

Nej till vaccination mot hepatit B 

 

Efter flera års diskussioner har regeringen nu beslutat att vaccination mot hepatit B 

inte ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Regeringens motivering är 

att kriteriet om samhällsekonomisk kostnadseffektivitet inte är uppfyllt. 

 

  

mailto:vaccin@tamro.com
mailto:order@msdvaccinservice.se
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/Upphandling-av-vacciner-inom-barnhalsovarden/
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare/Barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden/RHB/03-Vaccinationer/Vacciner-inom-barnhalsovarden-Region-Orebro-lan.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/Tuberkulintest-TST/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/BCG-vaccination/
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Vad betyder det för BVC i Region Örebro län? 

Ingenting! 

FoHM betraktar spädbarn som riskgrupp för hepatit B och därmed kan BVC 

erbjuda HB-vaccin gratis till spädbarn i ordinarie program. Ingen läkarordination 

krävs precis som det är som för vaccination av övriga riskgrupper t.ex. nyanlända 

med familjeursprung från riskland (Riskländer avseende tuberkulos och hepatit B). 

 

Kommentarer: 

Krav på kostnadseffektivitet är tufft – det är nog inte många åtgärder vi har i 

vården som är bevisat kostnadseffektiva… 

BVC i Örebro län har erbjudit barn från riskländer gratis vaccination med hepatit B 

sedan 2004. 2006 erbjöds även ”icke 

riskbarn” vaccination men mot betalning 

(med bra vaccinationstäckning >80 %). 

För barn födda från januari 2013 har 

vaccination mot hepatit B erbjudits gratis 

(efter beslut Landstingsfullmäktige). 

WHO rekommenderar sedan 1992 att 

alla länder i världen ska införa 

vaccination mot hepatit B i sina program 

med det långsiktiga målet att utrota 

sjukdomen… 

 

 

 

Rotavirusvaccin – i det nationella programmet från 2018 
 

Vaccination mot rotavirus kommer att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet 

vilket regeringen meddelade när höstbudgeten presenterades. 

 

Vad betyder det för BVC i region Örebro län? 

Det krävs inte längre läkarordination (från januari 2018 förutsatt att föreskriften 

från FoHM blir klar). 

 

Kommentarer: 

Vaccination mot rotavirusinfektion är kostnadseffektivt… dvs. 

vården sparar pengar genom att det blir mindre behov av 

sjukvård etc. när vaccination utan kostnad erbjuds till 

barnfamiljer. 

Vaccination mot rotavirusinfektion har erbjudits gratis i 

vårt län sedan februari 2016 och blev september 2016, efter 

beslut av Regionstyrelsen (2016-05-11), en del av regionens 

vaccinationsprogram.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
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Rotavirusvaccin – om barnet kräks 
 

Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet kan en ny dos ges vid samma 

vaccinationstillfälle. Mer än två doser ska inte ges vid samma tillfälle. 

 

Läs mera i Rikshandboken under Vaccinationer 

Rotavirus 

 

Föräldrainformationen är uppdaterad på 1177. Översättningarna är dock inte det, 

utan de kommer (tyvärr) senare. 

Vaccination mot magtarminfektion orsakad av rotavirus 

 

 

 

Registrera asylsökandes besök 
 

För patient som är asylsökande eller är 
folkbokförd i annat landsting/region 
och besöker BVC får vårdcentralen 
ersättning för dessa besök, 640 kr för 
ett behandlingsbesök och 1900 kr för 
ett läkarbesök.  
Dessa besök har tidigare registrerats 
på pappersblankett och skickats in 
till Regionservice Ekonomi.  
Dessa blanketter är nu borttagna 
och ska ersättas med att 
informationen kommer in direkt via 
vårdsystem NCS Cross.  
För att detta ska fungera måste 
bokningsunderlaget registreras med 
kontaktformen Besök istället för 
Fribesök.  
Det är sedan kassan som 
ankomstregistrerar dessa besök efter 
att ni markerat Klar.  
V g läs ytterligare i rutin – 
Asylsökande och utomlänspatienter 
på BVC och barnmorskemottagning – 
registrering NCS Cross. 
Har ni frågor om rutinen hör av er till  
Carina Wetterberg, tfn 602 71 36.  
Verksamhetsutvecklare på 
Hälsovalsenheten och ansvarig för 
ekonomiska rutiner för NCS Cross. 

Välj nu kontaktformen Besök istället för Fri-
besök och boka sedan besöket som vanligt. 

 

 

  

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/Vaccin-mot-Rotavirus/
https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-mag--tarminfektion-orsakad-av-rotavirus/
http://platina/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=422747
http://platina/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=422747
http://platina/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=422747
mailto:carina.wetterberg@regionorebrolan.se
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En påminnelse!! 
 

Glöm inte att markera i NCS om barnet kommit eller uteblivit från bokat besök 

på BVC. 

Detta är viktigt för uppföljning av arbete som 

utförs på vårdcentralen och på BVC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Våld i nära relationer” 
 

I Rikshandboken står under hälsofrämjande arbete, att vi särskilt skall uppmärk-

samma barn som lever i familjer med våld i nära relation. För att möjliggöra detta 

behövs mer forskning. Ni kan bidra genom att fylla i nedanstående formulär. 

Kjerstin Almqvist, psykolog och professor på Karlstad universitet genomför på 

Socialstyrelsens uppdrag fortsatt forskning kring att uppmärksamma våld BVC. 
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Studien vill ta reda på vad som är möjligheter och hinder för ett generellt 

införande av att ställa frågan om våld på BVC. 

Ni har alla fått ett Registreringsblad via mail att skriva ut och som papper att 

kopiera. 

Hur skall ni gå till väga: 

 Vid 6-8 veckors besök (EPDS) fyller ni i formuläret. 

 Om ni frågat om våld för ni dessutom över mammans svar på formuläret. 

 Om ni inte frågat, lämna en kort förklaring till varför det inte varit möjligt. 

 

Dina initialer 

Datum för besöket 

 
 

 
 

 

 

Sista november skickar ni in alla formulär till Annica Olofsson, Barnhälsovården, 
Eklundavägen 11. 

Om ni missat att spara formuläret kommer det som bilaga i samma mail som 
BHV-aktuellt. 
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Barnkonventionen 
 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s 

barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka 

ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort 

genomslag i rättstillämpningen. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Under denna tidsperiod ska 

rättstillämpande myndigheter ges tid att förbereda sig inför den nya lagen. 

Genom en inkorporering av barnkonventionen samlas de mänskliga rättigheter 

som rör barn i en lag, vilket ska bidra till en helhetssyn och tydliggöra att 

konventionens artiklar ska tolkas i relation till varandra. 

 

Läs mer här 

 

 

 

Artikel 3 

 
Barnets bästa 
ska alltid komma i första rummet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/regeringen-tar-nasta-steg-for-att-gora-barnkonventionen-till-lag/
mailto:barnhalsovarden@regionorebrolan.se

