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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 
 
 
 

Tack för i år 
 

Vi på Barnhälsovårdsenheten vill tacka alla er ute i verksamheten för ert arbete 

under 2017. 

Ert arbete för att ge barn och deras familjer bra stöd och svar på frågor är ett 

av de mest betydelsefulla jobben inom hälso- och sjukvården. 

 

God Jul och Gott Nytt År! 
Leif, Maria, Lena, Annica 

 

 

En bok att dela ut vid 8-månaders hembesök 
 

De flesta av er delar ut en talong när till familjen när 

barnet är 8 månader och 2,5 år. Talongen byter man in 

mot en bok på närmaste bibliotek. Det är tyvärr få barn 

som verkligen får en bok; av barn 8 mån är det 41 %, 

barn 2½ år: 29 % 

Små barns språkutveckling är viktig. För det enskilda barnet är ett rikt och ut-

vecklat språk avgörande för utvecklingen av det egna jaget. Språket är en grund-

läggande rättighet. 

Att alla barn får möjlighet att ”läsa” tillsammans med sina föräldrar är en del i 

det generella arbetet med språkutveckling för de minsta barnen. 

Alla BVC i Örebro kommer från och med nästa år (2018) att få 8-

månadersboken skickad till sig att dela ut direkt vid besöket. Detta sker 

redan i Kumla. Målet är att under 2018 ska alla barn i hela länet skall få sin första 

bok på BVC. 

Läs boken tillsammans med föräldrar och barn på besöket. Att läsa för ett 8-

månaders barn kan vara att titta på första sidan, suga på den andra, och sedan 

tröttna. Men alla ser direkt glädjen i barnets ögon när man tar fram boken! 

Vi kommer under våren att erbjuda utbildning kring språk och språkutveckling. 

Maria Lind  
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BHVsystem kommer inte att stänga ner! 
 

BHVsystem kommer att fortsätta vara öppet som vanligt 

fram till att vi börjar dokumentera i vår nya datajournal 

Growth. Ni kommer alltså inte att behöva efterdokumentera i 

Growth. 

Vid frågor eller oklarheter, mejla eller ring oss. 

 

Maria Lind 

Leif Ekholm 

 

Ändrade riktlinjer ang. kontroll av skelning- och glasögonhereditet 
 

Enl. nya riktlinjer från 2017-12-12 krävs ingen kontroll på ögonkliniken för 

skelnings-och glasögonghereditet vid 18 månader. Under en övergångsperiod 

kommer remisser att skickas tillbaka till resp. BVC. Redan remitterade familjer 

kommer att få ett brev med information. 

 

Maria Lind 

 

 

 

 

Barnkonventionen – artikel 3 
 

Inte särskilt i juletider utan i alla tider skall: 

Barnets bästa ”komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet”. Vad 

som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas både 

till barnets behov och åsikter. 

 

 

 

Tack! 

 

Till alla er som deltagit i studien kring ”Våld i nära relation”. Ert bidrag är viktigt så 

att vi lär oss hur vi på bästa sätt skall hjälpa barn som växer upp i familjer där det 

förkommer våld. 

 

Maria Lind 
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