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Amningsmottagnings 

öppettider i jul och nyår 

Artikel 3 

Barnet bästa skall beaktas i alla beslut 

som rör barnet 

Kom ihåg att både ni och 

föräldrarna kan vända sig till 

amningsmottagningen för råd 

och stöd i amningsfrågor under 

jul- och nyårshelgen.  

 

Mottagningen är öppen alla dagar, 

förutom 24-26/12, 31/12-1/1 

samt 6/1. 

 

Telefonnummer 019-602 27 47 

 

Maria Lind 

 
 

Vi på Barnhälsovårdsenheten vill önska er alla  

en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 
 

Ingen årsrapport 2019 

Då det under 2019 dokumenterats 

uppgifter både i BHVsystem och i 

eWeave Core kommer det sannolikt 

inte att kunna sammanställas en 

årsrapport för 2019. 

Alla BVC 

Tillväxt ska registreras digitalt i 

eweave Growth. 

Pappersjournal 

Fortsätt att fylla i BHVsystem  

– dock inte Födelsevikt, Född i 

  grav.vecka och Längd/Vikt 4 år. 

Alla barn som saknar vaccinations-

uppgifter måste få dem ifyllda. 

eWeave Core 

Registrera inte batchnr manuellt 

(möjligheten kommer att tas bort).  

Läs mera om eWeave Core här. 

 

Leif Ekholm 

Barnhälsovårdsöverläkare 

Nationell kartläggning av 

orosanmälningar 

Artikel 20 

Barn som inte kan bo kvar i sin hemmiljö har 

rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till 

ett alternativt hem. 

Socialstyrelsens första nationella 

kartläggning av orosanmälningar, 

presenterades den 10 december 

och gäller 2018. Det gjordes 

sammanlagt 331 000 anmälningar 

vilket motsvarar närmare 1000 

anmälningar om dagen, året runt. 

Sammanlagt berörs 180 000 barn, 

drygt 8 % av alla barn 0-18 år. Var 

femte anmälan rör våld i nära 

relation. Om du vill läsa hela den 

nationella kartläggningen finns den 

här. 

Maria Lind 

Vårdutvecklare 

 

 
  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6502.pdf


 
 
 

 

Enskilt föräldrasamtal 

Artikel 18  

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd. 

I det nationella barnhälsovårdsprogrammet ingår sedan två år att alla föräldrar/vårdnadshavare skall erbjudas ett 

enskilt samtal på BVC. De födande vid 6-8 veckor (EPDS) de ickefödande vid något av de ordinarie besöken 3-5 

månader. Under våren kommer några BVC i länet att ingå i en pilot och erbjuda enskilt föräldrasamtal. Vi kommer 

att utvärdera i slutet av våren för att sedan starta implementeringsarbetet hösten 2020. Självklart kan ni alla 

redan nu erbjuda enskilt föräldrasamtal, läs mer i Rikshandboken om detta. 

För dig som vill läsa mer 

Vartannat år ger organisationen ”Men care” ut en global rapport om män och föräldraskap. Den heter ”State of 

the world´s fathers”. Organisationens arbete syftar till att förändra maktstrukturer och sociala normer rörande 

vårdnaden av barn samt främja jämställdhet mellan könen. 

Maria Lind 

 

BOKSTART ÖREBRO LÄN 

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening 

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter 

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, 

titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att 

utveckla sitt språk, vilket gör en stor skillnad i livet.  

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och 

andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Bokstart Örebro län bygger 

på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola, familjecentral och logopedi, som alla har ett uppdrag att 

jobba med barns språkutveckling. 

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015. 

Läs mer om BOKSTART på kulturrådets hemsida. 

Maria Lind 

 

 

 eWeave Core 

Styrgruppen sammanträdde 2019-12-18 om läget avseende den digitala journalen eWeave Core (även kallad 

eWeave Growth, eller bara Growth, som dock endast egentligen är tillväxt i eweave Core) 

En översyn har gjorts utifrån kravspecifikationen – vad är levererat och vad är inte levererat? Man kommer nu att 

upprätta en plan för slutbesiktningen som ska ske i början på 2020. 

När slutbesiktningen är färdig kan man gå vidare och titta på de utvecklingsbehov som finns och utifrån det som 

är prioriterat kommer styrgruppen fatta beslut och därefter görs en beställning av delar som bedöms som viktiga. 

Leif Ekholm 

 

  

https://www.rikshandboken-bhv.se/Orebrolan/metoder--riktlinjer/enskilda-foraldrasamtal/
https://stateoftheworldsfathers.org/
https://stateoftheworldsfathers.org/
https://www.regionorebrolan.se/bokstart
https://www.bokstart.se/


 
 
 

 

M-M-RVAXPRO  

Den 18/12 levererades 85 900 doser till Oriola, nu sker kvalitetskontroller samt frisläppningar av doserna.  

MSD Vaccinservice kommer med största sannolikhet att kunna börja leverera i slutet av vecka 52. 

Leif Ekholm 

 


