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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 

 

 

NY Grön Bok 
 

Från 1 januari 2019 får alla nyfödda barn en helt ny uppdaterad 

”Grön Bok”. I denna finns information om Svenska Barnhälso-

vårdsregistret (BHVQ). 

Uppgifterna i BHVQ används som underlag för kontinuerligt 

förbättringsarbete, för verksamhetsuppföljning och för 

forskning. 

Statistikuppgifter som dokumenteras i Growth förs över till 

BHVQ. Idag för vi in våra uppgifter i BHVsystem. 
 

Maria Lind 

Vårdutvecklare 

 

 

 

Nytt beslut från Audiologiska kliniken angående remisskriterier 
vid försenad språkutveckling 2,5-3 år 
 

Barn med försenad språkutveckling vid 2,5-3-årskontrollen ska endast remitteras 

för hörselundersökning där misstanke om hörselnedsättning föreligger, ej per 

automatik enligt rutin som sker idag. 

 

Remiss till logoped vid Logopedi och foniatri ska fortsatt skickas enligt rutin. 
 

Maria Lind 

 

 

 

Nationell statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar 
 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-23 

 

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska. Under de senaste 15 

åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats till cirka 4 % år 

2016, både när det gäller barnets första veckor och vid 8 månaders ålder. I Örebro 

län röker 4,8 % av mammorna vid 4 veckors ålder och 12,1 % av papporna. 

14,3 % av spädbarnen bor i hem där någon person röker. 
 

Maria Lind  
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Nationell amningsstatistik för barn födda 2016 
 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-2 

 

Vid en veckas ålder fick nästan 95 % av barnen bröstmjölk och 76 % helammades 

år 2016. Motsvarande siffra för helamning vid sex månaders ålder var knappt 14 % 

och drygt 50 % ammades delvis. I Örebro län ammades 14,3 % helt och 45,6 % 

delvis vid sex månaders ålder. 
 

Maria Lind 

 

 

 

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya möjligheter 
 
Statens offentliga utredningar SOU:77 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2018/11/sou-201877/ 

 

”Genom beslut den 20 juli 2017 bemyndigade regeringen ministern för högre 

utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att utse en särskild utredare 

med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den 

framtida utbildningen ska möta hälso- och 

sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna 

den kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.” 

 

Se utredarens resonemang nedan gällande 

specialistutbildning till barnsjuksköterska. 

 
Barnhälsovård 

Dagens specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska 

täcka in kunskaper inom såväl barnhälsovård som avancerad pediatrisk vård inom 

sjukhusets väggar. 

Att fördjupa både den öppna och slutna vården för barn med dess omfattande 

komplexitet inom ramen för en ettårig utbildning är för lärosätena en betydande 

utmaning, enligt vad utredningen erfar. 

Samhällets förändring och komplexiteten i att vara barn och förälder i relation 

till familjeliv, förskola, skola och yrkesliv ställer stora krav på hälsofrämjande 

insatser inom barn- och elevhälsovård vilket motiverar att man differentierar 

specialistutbildningen i två olika områden för specialisering. En för barnhälsovård 

och en för den högspecialiserade barnsjukvården i slutenvården. 
 

Maria Lind 
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Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård under jul och nyår 
 

Vecka 51-1, och om ordinarie psykolog är ledig, kan ni komma i kontakt med 

Psykologenheten genom att mejla till verksamhetens gemensamma brevlåda 

primpsykmhvbhv@regionorebrolan.se och blir senast nästkommande arbetsdag 

kontaktad av någon av våra psykologer. 

Man kan även söka fram mejladressen i den Globala adresslistan; 

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård. 
 

Lena Dahlgren Rutfjäll, Verksamhetschef 

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnkonventionen 
Artikel 31 

 
Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 
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