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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 

 

 

Growth 

Arbetet med vår datajournal går framåt! Tyvärr har möjligheten för er att gå in i 

utbildningsdelen och ”öva er” skjutits upp något, men ni kommer att kunna börja 

under maj, exakt information kommer via mail. 

Innan midsommar kommer vi också att lägga ut utbildningstillfällen i september 

inför uppstart av journalen i vecka 39. 

 

Maria Lind 

 

 

 

Överlämnade av nyfödda från BMM till BVC 

Det är viktigt att säkerställa tidig kontakt med BVC efter att barnmorskan avslutat 

”hemvårdskontakten”, särskilt för familjer som väljer annan VC/BVC än den man 

varit inskriven vid under graviditeten. Barnmorskan kommer att höra av sig två 

gånger via mail; under graviditetsvecka 35 samt när hemvårdskontakten avslutas. 

I samband med detta skickas FV2 och familjen uppmanas att kontakta BVC inom 

2-3 dagar om de inte hört något. Förändring i riktlinjen ”Vårdrutiner för nyfödda på 

förlossning, BB och eftervård – gemensamt för vårdkedjan i RÖL” finns. 

Det är nu viktigt att alla BVC har en gemensam mailbox så att man kan ta emot 

dessa mail t.ex. PRIM Ängens VC - BVC. Om ni inte har sådan kan vårdcentralens 

vårdadministratör hjälpa er att lägga upp en sådan! 

Maria Lind 

 

 

 

Sunda solvanor 

Våren är på gång och det är åter dags att ta upp 

ämnet Sunda Solvanor med alla familjer som 

besöker BVC. Tänk på att spara affischer till nästa 

säsong om/när ni tar ner dessa från väggen. 

På 1177 finns ett bildspel som du vid behov 

kan rekommendera eller titta på tillsammans med 

föräldrar – Sunda solvanor. 

Vi har bilder i hårdpapp att dela ut till föräld-

rarna, 10*15 cm, som de själva kan fästa på kylskåpet med en magnet som på-

minnelse. Om ni vill ha, hör av er så skickar vi!!  

http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=477968
http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=477968
https://www.1177.se/Orebrolan/Kampanjer/Kampanjer-nationellt/sundasolvanor/
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Våld i nära relation 

På flera BVC i länet frågar man om våld med hjälp av formulär i samband med 

EPDS-samtalet. De som gör det tycker att det fungerar bra. 

Flera av er har inte deltagit i någon utbildningsinsats kring detta ännu. Till-

sammans med Lillian Ivarsson-Sporrong, som är regionens ansvariga gällande 

hälso- och sjukvårdens riktlinjer och ansvar i dessa frågor, har vi bestämt att det 

är en bra start att gå Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) webbutbildning 

kring ”Våld i nära relation”. Kursen tar två till tre timmar beroende på hur mycket 

förkunskaper man tycker man har, och den går att pausa. Därefter erbjuds en 

eftermiddag i höst (oktober) med riktad information för BVC. Alla som vill är välkomna. 

För er som ännu inte tycker att ni kan erbjuda formuläret till alla, föreslår vi att 

ni delar ut broschyren ”Barn har rätt till en uppväxt utan våld” vid något av de 

första besöken på BVC. 

Länk till webbutbildningen. 

Maria Lind 

Språkfyran 

Att tänka på när du använder språkfyran: 

 Bedömning görs av hela besöket, barnets närvaro och

förmåga att följa instruktioner.

 Lyssna efter hela meningar.

 Instruera föräldrar vikten av att inte hjälpa sitt barn,

om möjligt sitta lite snett bakom barnet.

 Föräldraoro innebär alltid remiss till logoped.

Barn med annat modersmål än svenska 

 Om barnet gått på förskola minst 1½ år skall testet genomföras på svenska.

 Barnet skall upprepa orden på svenska även om det inte talar svenska.

 Ge tolken noggranna instruktioner att endast upprepa det du säger, berätta

varför det är viktigt.

Om barnet har 32 rätt eller mindre och du ändå känner dig osäker på om barnet 

har en språkproblematik, kontakta förskolan och hör hur de upplever barnets 

språk, t.ex. om barnet inte vill genomföra non-ords- repetition. 

Remiss till Audiologen vid språkproblematik skickas enbart om barnet inte klarat 

lekaudiometrin. 

Här finns vårt nya uppdaterade Arbetsblad 4 år, språkbedömning och kommunikation 

samt logopedremiss. 

Maria Lind 

http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/
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/02-Metoder-pa-BVC/4-ar-arbetsblad.pdf
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/02-Metoder-pa-BVC/Remiss-till-logoped.pdf
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Information om Synflorix 

Den nuvarande vaccinupphandlingen går ut 2018-06-02. En ny upphandling är 

genomförd, avtal skrivs nästa vecka. För pneumokocker har det blivit en över-

klagan varför BVC bör beställa extra Synflorix för ca 3 månaders förbrukning. 

Efter kontakt med GSK, som har tittat på hur mycket respektive BVC har 

beställt (snitt antal doser/månad) bör ni beställa i 3 omgångar, dels en mindre 

mängd nu i april (förutom det ni ev. redan har beställt) och sedan i maj och juni 

enligt lista nedan! 

 

  
Beställning Synflorix 

 

Snitt 

doser/mån April Maj Juni 

ADOLFSBERG 47 25 70 70 

ASAKERSUND 40 20 60 60 

BRICKEBACKEN 25 10 40 40 

FREJA FELLINGSBRO 18 10 30 30 

FREJA FRÖVI 19 10 30 30 

HAGA 85 40 130 130 

HALLSBERG 61 30 90 90 

HÄLLEFORS 32 20 50 50 

KARLA 59 30 90 90 

KARLSKOGA 98 50 150 150 

KOPPARBERG 33 20 50 50 

KUMLA 73 40 110 110 

LAXÅ 27 20 40 40 

LEKEBERGS 40 20 60 60 

LILLÅN 40 20 60 60 

LINDESBERGS 60 30 90 90 

MIKAELI 52 30 80 80 

NORA 30 20 50 50 

ODENSBACKEN 22 10 30 30 

OLAUS PETRI 61 30 90 90 

PILGÅRDEN 34 20 50 50 

SKEBÄCK 58 30 90 90 

STORÅ 30 20 50 50 

TYBBLE 67 40 100 100 

VARBERGA 43 20 64 64 

VIVALLA 49 20 80 80 

ÄNGEN 60 30 90 90 

 

Leif Ekholm 
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EPDS – påminnelser 

 Ni behöver inte längre fylla i statistik och skicka in. 

 Konsultera er BHV-psykolog innan ni lämnar ärendet vidare till annan 

profession. 

 Socionom på vårdcentral har ingen dokumentationsplikt. 

 Erbjud gärna EPDS till mammor vars barn vårdats på avd. 35, även om det gått 

mer än 6-8 veckor efter förlossning. De är en riskgrupp för att inte må bra. 

 

 

 

BVC-podden 

BVC-podden är en podd som görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. 

Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, är 

programvärd och samtalar med intressanta och 

kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt 

som hör till det. Det läggs ut ett nytt avsnitt nästan 

varje torsdag.  

Podden riktar sig till både personal och föräldrar, 

https://bvcpodden.fireside.fm/. 

 

Maria Lind 

 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

  

https://bvcpodden.fireside.fm/
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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 

Artikel 3 

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet  
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