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BHV-aktuellt 
för Dig som arbetar med barnhälsovård 
 
 
Tack för ett bra arbetsår! 
 
Ett arbetsår innehåller så många händelser att i slutet av året har man nästan 
glömt hur det startade.  

Vi har bland annat arbetat med språket och vikten av att som förälder komma 
igång tidigt att läsa för sina barn. Biblioteken i hela länet skickar nu böcker till BVC 
så att alla får en 8-månadersbok. När föräldrar själva skall hämta, är det mindre 
än hälften som faktiskt gör det. Från 2019 står Barnhälsovården för boken och vi 
vill att biblioteken istället ska erbjuda en bok vid 18 månader. Örebro kommun 
kommer att starta med 18-månadersbok i början av 2019. 

Det går inte att låta bli att nämna vår kommande BVC-journal Growth, mycket 
tid har lagts på den på olika sätt. 

Jag har också tillsammans med Lena Dahlgren Rutfjäll åkt runt på ett antal 
besök till BVC i länet. Det har varit så otroligt givande och roligt. Barnfamiljerna 
i vårt län får fantastiskt bra hälsovård. Ni gör alla ett otroligt jobb i ert bemötande 
med enskilda föräldrar för att fånga upp just deras behov så att barnen får en 
möjlighet till goda uppväxtvillkor! 
 
Maria Lind 
 
 
 
En påminnelse inför 2019 
 
Kontrollera i BHVsystem de barn som saknar uppgifter. Om barn finns kvar hos er 
som har flyttat, skriv ut en lista, markera vilka det är och skicka till oss så ska vi 
se till att de försvinner före årsskiftet. 
 

 
 
Vi följer också upp de barn ni gjort orosanmälningar för, om ni tror att ni glömt 
registrera någon sådan, gör gärna det innan årsskiftet. 
 
Maria Lind 
 

  

http://intra.orebroll.se/samarbeten--projekt/professionsnatverk/barnhalsovarden/info-2/registrering-av-att-anmalan-gjorts/
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Informationsblad om BHVQ 
 
Alla barn födda fr.o.m. 2019-01-01 får en ny Hälsobok på 
BB/förlossningen. Den innehåller uppgifter om Svenska 
barnhälsovårdsregistret, BHVQ, och om vilka rättigheter man 
har som vårdnadshavare när uppgifter samlas in till register 

För barn födda 2015-2018 kommer uppgifter föras över 
från det gamla BHVsystem till BHVQ. Av den anledningen 
behöver vårdnadshavare till barn födda 2015-2018 få motsvarande information om 
BHVQ som finns i den nya Hälsoboken. 

Informationen, ska delas ut vid första besöket på BVC efter 2019-01-01 (har i 
en första upplaga tryckts upp 3000 ex). 
 
Leif Ekholm 
 
 
Extrahjälp vid införandet av BVC-journal Growth 
 
Hej! 
Jag heter Lena Bivall-Grähs. Jag har fått i uppdrag att hjälpa till med införandet av 
datajournal Growth för BVC. Det kommer jag att göra på 20 % av min arbetstid. 
Övriga 80 % jobbar jag som BVC-sjuksköterska på Pilgårdens vårdcentral i 
Degerfors. 

Mina arbetsuppgifter med datajournal är att hjälpa till att ta fram lathundar så 
att ni ska få lättare att jobba med Growth. Dessutom åka ut till era arbetsplatser 
och vara er behjälpliga på plats, samt ha utbildningar för nya och erfarna BVC-
sjuksköterskor som kanske vill komma från jobbet för att få sitta i lugn och ro och 
träna i programmet. 

Ibland kommer jag skicka ut mail till er om förändringar som sker i programmet 
och ni får jättegärna maila frågor till mig allt eftersom de ”poppar” upp. 

Inför starten den 8 januari är det bra om ni har tittat igenom lathundarna som 
nu finns tillgängliga på intranätet under ert namn längst upp till höger och heter 
Läkemedel NCS samt E-guiderna som finns. 
 
 
Folkhälsomyndighetens uppdaterade lista 
med riskländer för tuberkulos 
 
Listan över riskländer för tuberkulos har uppdaterats enligt WHO:s Global TB 
report 2018. Den bygger på estimat från 2017. Den stora förändringen är att nivån 
Särskild hög (>300/100 000) är borttagen. 
 
Riskländer för tuberkulos (Folkhälsomyndigheten) 
 
Leif Ekholm  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
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Inget licensförfarande för BCG 
 
BCG-vaccin AJVaccines kan nu beställas utan licensförfarande direkt från: 
 
Tamro – ordermottagning för AJ Vaccines (f.d. Statens Serum Institut, SSI)  
Öppettider helgfria vardagar: 8.00-16.30. 

• Tel: 0771 – 15 00 30  
• E-post: vaccin@tamro.com  

Distributör: Tamro 
 
BCG-vaccin AJVaccines är samma som det danska BCG-vaccin SSI som användes 
tidigare innan vaccinet blev restnoterat och vården blev tvungen att skaffa BCG-
vaccin via licensförfaranade. 
 
Leif Ekholm 
 
 
 
Ökad tillgänglighet i barnhälsovården för utsatta grupper 
 
Överenskommelsen om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården syftar till 
att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Även om folkhälsan har en 
positiv utveckling generellt, finns det stora skillnader mellan olika grupper, ofta 
kopplat till socioekonomiska förutsättningar.  

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 122 000 000 kronor (hela landet) 
avsett för insatser som ska öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som 
har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade 
hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta 
områden (åldersgrupp 0–6 år). 

Arbetet med att anställa sjuksköterskor har pågått under hösten, just nu är tre 
anställda och förhoppningsvis en till på gång. Utbildningseftermiddagen om tand-
hälsa är en del i detta arbete, ni bjuds alla in till den då barn med ökad risk för 
karies finns i alla områden. 
 
Maria Lind 
 
 
 
Logopedi – och foniatri 
 
Barn som efter remiss varit kallade till logoped på USÖ kommer i fortsättningen 
inte sättas upp på väntelista för uppföljning. Föräldrarna uppmanas att själva höra 
av sig efter en viss tid. 
 
Maria Lind 

  

https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20040607003046&docType=7&userType=0
mailto:vaccin@tamro.com
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Övervikt och fetma bland 4-åringar i Sverige 
 
Vi har i våra egna rapporter tidigare skrivit om att ökningen av övervikten bland 
landets 4-åringar har stannat av. 

Barnhälsovården i Sörmland har nyligen gjort en sammanställning av data från 
Barnhälsovårdens årsrapporter gällande övervikt och fetma bland landets 4-
åringar. Den totala förekomsten är 11,7 %, varav 9,4 % övervikt och 2,3 % fetma. 
Förekomsten varierar lokalt. Utfallet för Örebro födda 2013 var ungefär lika med 
förekomsten för Sverige: 12,0 %, varav 9,4 % övervikt och 2,5 % fetma. 
 
Här kan du läsa mer om Rapporten från Barnhälsovården Sörmland. 
 
Leif Ekholm 
 
 
Rädda Barnens årsrapport om Barnfattigdom i Sverige 
 
Barnfattigdomen har minskat jämfört med tidigare år. Den största minskningen 
finns i stadsdelar med en hög ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. 
Barnfattigdomen varierar fortfarande starkt från 2,5 % i Kungsbacka till 25 % i 
Malmö. 

Barn till ensamstående kvinnor uppvisar den högsta ekonomiska sårbarheten 
(24 %) och är fyra gånger så hög jämfört med barn till sammanboende. 

Hos barn med utländsk bakgrund har barnfattigdomen minskat från 26 % 
(2011) till 22 % (2016) men är alljämnt sju gånger jämfört med barn till föräldrar 
som är födda i Sverige. 
 
Här kan du läsa mer Barnfattigdom i Sverige – rapport 2018 (Rädda barnen) 
 
Leif Ekholm 

 

 
Böcker från biblioteket 
 
I Örebro kommun vill biblioteket att BVC skall dela ut en bok vid 18 
månader istället för den bok de 2018 skickade till er att dela ut vid 
8 månader. De kommer att skicka böckerna till er på samma sätt 
som under det gånga året.  

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 
2014 har Kulturrådet drivit projektet Bokstart, där bibliotek och 
barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden – gå 
gärna in på ”Bokstarts” hemsida och läs mer. 
 
Maria Lind 

  

https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/halsoval/barnhalsovard/rapporter-fran-barnhalsovarden-sormland/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/
https://www.bokstart.se/
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Rikshandboken har fått nytt utseende 
 
I mitten av december har Rikshandboken fått ett nytt utseende. Förändringen 
innebär främst ett tekniskt skifte vilket ska ge en mer stabil och driftssäker miljö 
med bättre utvecklingsmöjligheter.  
 
Regionala tillägg finns kvar i Rikshandboken, men finns även på Barnhälsovårdens 
intranät. 

 

Leif Ekholm 
 
 
 
 
 

Ur Barnkonventionen 
Artikel 19  

 
Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot 
vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

  

https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/aktuellt-i-barnhalsovarden/rikshandboken-har-fatt-ett-nytt-utseende/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Barnhalsovarden/RIKSHB/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Barnhalsovarden/RIKSHB/
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Vi önskar er en riktigt God Jul  

och ett Gott Nytt År! 
 

Maria, Leif, Lena och Annica 
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