BHV-aktuellt
Socialstyrelsen kartlägger barnhälsovården som verksamhetsområde
Barnkonventionen § 24 barn har rätt till bästa möjliga hälsa

I en förstudie som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten genomfört
visade det sig att företrädare för barnhälsovården ser ett behov av en
nationell kartläggning av barnhälsovården som verksamhetsområde. ”Vad
gör vi, skiljer det sig åt mellan landets regioner.”
OBS!
Kartläggningen bygger på enkätundersökningar. En av dem riktar sig till
BVC i hela landet.
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Målet är att ge underlag för att diskutera insatser och prioriteringar, jämföra förutsättningar och utmaningar samt att dela erfarenheter i arbetet
med barnens hälsa. Syftet är i förlängningen att öka jämlikheten i barnhälsovården och stärka förutsättningarna för en jämlik hälsa hos barn.

Epikris i pappersjournalen

Kartläggningen kommer att presenteras i en rapport som Socialstyrelsen

Skolhälsovården önskar en tydlig
epikris i BHV journalen.

publicerar under 2020.
Vi har skickat en mailadress/BVC till socialstyrelsen. Ni som får enkäten
tillsänt er skall tillsammans med era kollegor fylla i och skicka in den.
Detta blir en viktig rapport som kommer att ha en positiv påverkan på
vårt arbete.
Det är viktigt att ni fyller i enkäten!!

Riktlinje för Epikrissammanfattning finns här

Maria Lind
Vårdutvecklare

Maria Lind

En förälder blir till
Barnkonventionen § 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

Materialet ”En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom
utbildning och reflektion” används framför allt på många familjecentraler
(FC) i hela Sverige för att arbeta för ett jämlikt föräldraskap vilket gynnar
barnet, föräldrar och samhälle.
Marie Wellander är fr.o.m. januari i år projektanställd på 30 % för att
hjälpa dem som vill, men ännu inte kommit igång att använda materialet,
oavsett om man arbetar på BMM, BVC eller familjecentral.
Maria Lind

www.regionorebrolan.se/bhv

För att underlätta inscanning i
skolans datajournal skall epikrisen skrivas på eget blad så att
ingen övrig journaltext riskerar
att följa med. Om epikris saknas
i BHV-journalen kommer skolan
att skriva avvikelse.
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BCG-vaccination vid 6 veckor
Efter att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist (SCID) infördes i juli 2019 rekommenderar
Folkhälsomyndigheten (FHM) att tidig vaccination mot tuberkulos förläggs vid 6 veckors ålder istället för under
nyföddhetsperioden på BB. Folkhälsomyndigheten planerar även ändra övrig BCG-vaccination vid 6 månaders
ålder till 6 veckors ålder. Föreskriften är ännu ej klar men det är ok att redan nu börja vaccinera vid 4-6 veckor.

Rotavaccination för prematurer på neonatalavdelningen


Dos 1 av vaccination mot rotavirus (Rotarix) ges på avd 35 till prematurfödda barn födda i gv 27-32 i
samband med att de får den extra dosen av 6-valenta vaccinet (Hexyon).



Om barnet blivit utskrivet innan vaccination hunnit bli aktuell så ges Rotavaccin istället på BVC.



Rotarix dos 2 ges på BVC vid 3 månaders ålder med ett minsta intervall på minst 4 veckor från dos 1 och
innan 16 veckors ålder. Läkare kan vid behov ordinera dos 2 t.o.m. 24 veckors ålder.

Dokumentera alltid vaccinationer med batchnummer – och dokumentera enbart i ett system


Fortfarande sker registrering av vaccinationer utan varunamn och batchnummer – det är inte tillåtet –
vaccinationer ska alltid registreras med varunamn och batchnr.



Det är viktigt att registrering enbart sker i ett av de olika systemen; BHVsystem (pappersjournalen) eller
eWeave Core/Growth. Om BVC använder Growth får inte registrering även göras i BHVsystem (eller vice
versa) för då fångas vaccinationen in som en dubblett till Folkhälsomyndigheten och journal på nätet 1177.
Källdata för vaccinationer för BHVsystem är pappersjournalen – och är därmed inte spårbar – till skillnad
från dokumentationen i Growth. Felsökning via BHVsystem är därför väldigt svår.

Felregistrerade vaccinationer i eWeaveCore/Growth med rättningar i BHVsystem


Ca 350 felaktiga registrerade vaccinationer finns noterade i Growth. Oftast saknas det varunamn (t.ex.
Synflorix) och batchnr. Det framgår vilken typ av vaccin det är t.ex. PCV (= Pneumokockvaccin) och vilken
dag vaccinationen är utförd på. Då varunamn och batchnr saknas skickas inte dessa vaccinationer (över
BHVsystem) till Folkhälsomyndigheten (FHM) – och blir heller inte läsbara i journal på nätet 1177.
Felaktigheterna har rättats genom att i BHVsystem ange ”batchnummer LEIF EKHOLM”. Vaccinationerna
kan sedan skickas vidare till FHM och 1177. Det innebär att vaccinationer även i fortsättningen kommer
att vara ofullständigt dokumenterat i Growth – och får så förbli!
- Growth ska inte rättas med varunamn och batchnr om varunamn och datum finns i BHVsystem
- vaccinationer som rättas utifrån felaktigheter i Growth blir synliga i BHVsystem
- de vaccinationer som finns i BHVsystem är de som går till FHM och 1177.



Även i BHVsystem finns vaccinationer utan batchnr – får inte förekomma. Denna möjlighet kommer att tas bort.



Vaccination mot vattkoppor har blivit registrerade i Growth som om t.ex. MPR p.g.a. att flik för vattkoppor
har saknas. Förhoppningsvis kommer en uppdaterad vaccinationsapp göra det möjligt att rätta dessa.

Leif Ekholm
Barnhälsovårdsöverläkare
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Socialstyrelsens kartläggning av orosanmälningar
Barnkonventionen §19 barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld.
2018 gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets
socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt. Det framkommer i
Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar.
Kartläggningen visar att sammanlagt 180 000 barn kommit till socialtjänstens kännedom genom anmälningar
2018. Det motsvarar drygt 8 procent av alla barn i landet.
Det är vanligare att anmälningarna är relaterade till förälder eller vårdnadshavare än till orsaker som rör barnet
självt. Räknar man även in de anmälningar som rör våld i nära relation är hela 60 procent av anmälningarna
relaterade till vuxna.
Tidigare stod polisen för en mycket större andel av anmälningarna. Men ökad kunskap om anmälningsskyldigheten och medvetenhet om barns situation gör att orosanmälningarna nu har ökat också från andra
anmälare.
Hela kartläggningen finns här.
Maria Lind

Ändra ta bort tillväxtuppgifter i Growth
Man kan enkelt rätta själv - det är bara att skriva samma datum och korrigera + spara.
Markera den rad under Tillväxtdata som man vill korrigera,

Datum och värden visas då till vänster under Basinformation – då kan man korrigera och sedan trycka Spara.

Det är bara om man skrivit det på fel barn som inte har ngt värde får supporten/leverantören ta bort.
Om man anger t.ex. 3600 som Kg så blir rutan RÖD – dvs. man får en hint om att man bör välja g innan man
sparar.
Leif Ekholm
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Övrigt Growth
Man ska trycka på Logga ut och INTE på X när man registrerat/dokumenterat något.
Hoppar man ut med barn A, registrerar något och sedan trycker X för att avsluta uppfattar inte systemet att man
avslutar. När man därefter hoppar ut med barn B kommer man till sidan nedan (”grå världskarta”) och har inte
barn B med sig.
Systemet uppfattar att man fortfarande arbetar med Barn A.
Om man nu råkade glömma att trycka Logga ut när man var klar med barn A kan man trycka på Logga ut som
visas på sidan nedan. Då fungerar det att hoppa ut med barn B.

Leif Ekholm

En önskan från oss på centrala Barnhälsovårdsenheten
Om ni får en ny kollega på BVC, eller ny chef på vårdcentralen eller nya telefonnummer.
Meddela oss !!

Vi arbetar hela tiden med att hålla våra listor uppdaterade, men det är svårt om vi inte får signaler från er.
Maria Lind
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