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Föräldragruppspodden 

Hur får man igång snacket – om sömn, mat, vardagsliv och allt annat?  

Just nu pågår arbetet med ett nytt nationellt föräldragruppsprogram som 

ska vara klart till hösten och då finnas i Rikshandboken. Detta är inte 

webbaserat utan tänkt att hållas på plats. 

Till programmet hör ett antal poddar ca 7-10 minuter, 

om det som är viktigt för nya föräldrar. 

Dessa kan vara en bra start för att komma igång vid 

grupptillfället och sätta dagens agenda, eller uppmana 

föräldrar att lyssna tillsammans hemma innan nästa 

möte. Det finns tio ämnen att välja mellan 

tillsammans med föräldrarna utifrån hur många 

grupptillfällen ni beslutat er för att erbjuda. Lyssna på introduktion här. 

Maria Lind 

Vårdutvecklare 

 

 

Kallelse till bägge vårdnadshavarna 

Det har kommit frågor kring att skicka kallelse till bägge vårdnadshavarna 

om de har skilda adresser. 

Det finns inget som stödjer att detta skall göras på rutin. Det kan ske 

utifrån överenskommelse mellan BVC och den vårdnadshavare som inte har 

samma folkbokföringsadress som barnet. 

Läs gärna dokument från Socialstyrelsen kring Barn som söker hälso-och 

sjukvård 

 

Maria Lind 

 

 

Regionala riktlinjer 

Efter fyra månaders trassel har man nu äntligen från Staben 

Kommunikation lyckats få ordning på våra regionala riktlinjer. Det går att 

länka som vanligt från Rikshandboken och filerna uppdateras på rätt sätt. 

Skulle ni ändå hitta något som inte fungerar, så hör av er. 

Annica Olofsson 

Administratör 
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Barn och sol 

Barn mår bra av solljus, frisk luft, 

att leka och att röra sig ute i 

naturen. 

Det gånga året har de flesta 

familjer stannat i Sverige och inte 

utsatts för så starkt solljus under 

vintern. Förhoppningsvis får vi nu 

de närmaste månaderna lite mer 

sol. 

Passa på att läs i Rikshandboken 

och tipsa föräldrarna att gå in på 

1177.se för mer information. Du 

kan även beställa ”solkort” av oss 

som med hjälp av bilder beskriver 

vad man bör tänka på. 

OBS! 

Nu finns en ny webbutbildning, 

tidsåtgång 25 minuter, i solråd 

för barn 0-6 år. Den vänder sig 

till dig som arbetar med barn-

hälsovård. 

Länk till utbildningen. 

Maria Lind 
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https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-12-7117.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-12-7117.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barnsakerhet/barn-och-sol/
https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/sunda-vanor/sa-skyddar-du-dig-mot-solen/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/solvanor/webbutbildning-solrad-for-barn-0-6-ar/
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Omvärdera ”Uteblivet besök” 

En kort film som är framtagen i ett samarbete inom Nottingham City Council, för att uppmärksamma behovet av 

att agera, när ett barn inte kommer på ett planerat besök någonstans inom hälso- och sjukvården. Vi såg den 

tillsammans på gruppträffarna men förtjänar att ses flera gånger. 

Den kan även ge inspiration inför samtal om bedömningar avseende ansökningar eller orosanmälningar till 

socialtjänsten. 

Önskar du se filmen med svensk textremsa klickar du på CC längst ner i högra hörnet. 

Omvärdera “Uteblivet besök” on Vimeo 

Maria Lind 

 

 

Nationell patientöversikt – NPÖ 

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med 

varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett 

sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare. 

Dvs. med SITHS-kort, medarbetaruppdrag vård och behandling, samtycke och en relation till barnet så går det 

bra för BVC, om det finns något publicerat, att läsa andra regioners journalanteckningar på NPÖ. 

Logga in på verksamhetssystem NPÖ och sedan ange barnets p-id. 

Länk: https://www.npo.se/ 

Observera att Region Örebro län inte publicerar någon data från BHVsystem eller eWeave till NPÖ. 

Leif Ekholm 

Barnhälsovårdsöverläkare 

 

 

Epikris vid överlämnade till elevhälsovården eller BVC utanför länet 

Då det under det senaste året varit svårt att få till ett tydligt överlämnade till framför allt elevhälsan i länet har vi 

ändrat och förtydligat vårt regionala tillägg enl. följande: 

 Alla sökord skall kommenteras med ett Ja eller Nej. Om ja, förtydliga avvikelsen med ytterligare text. 

 Epikrisen skrivs på pappersjournalens sista sida, detta förenklar inscanning och möjliggör ytterligare 

dokumentation om t.ex. ett remissvar skulle tillkomma. I e-journalen dokumenteras epikris under (+)fliken 

”Daganteckning”. 

 

Informera föräldrar om att remissvar som inkommer efter att barnet varit på sitt sista besök på BVC kommer att 

skickas till elevhälsan på barnets skola. 

Dokumentation enl. reviderad riktlinje gäller fr.o.m. 1 juni. 

Läs hela riktlinjen här. 

Maria Lind 

 

  

https://vimeo.com/515944319
https://www.npo.se/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/barnhalsovarden/riktlinjer---rikshandboken/metoder-och-riktlinjer/epikris---sammanfattning.pdf
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Utbildning 

Detta är information om en utbildning som sker dels digitalt och dels på plats: 

Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn – Ersta Sköndal Bräcke högskola (esh.se) 

OBS! Detta är ingen utbildning som CBHV särskilt rekommenderar, då den inte är kostnadsfri. Det är enbart 

information om att den finns. 

Maria Lind 

 

 

 

Vi vill önska er alla som arbetar med barnhälsovård en riktigt skön sommar 
och tackar för era insatser den gångna våren! 

 
Maria Leif Lena Annica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.esh.se/m%C3%B6taf%C3%B6r%C3%A4ldrar

