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Länsamningsgruppen 
I vårdkedjan Mödrahälsovård-BB/förlossning-neonatalvård-barnhälsovård, 
finns sedan många år en samverkan kring amningsfrågor 
”Länsamningsgruppen”. http://intra.orebroll.se/samarbeten--
projekt/kompetensgrupper/lansamningsgruppen/ 

Just nu behöver gruppen en förstärkning med 1-2 BHV-sjuksköterskor. 

Du som är intresserad av amningsfrågor hör av dig till mig, 
maria.lind@regionorebrolan.se så berättar jag mer. Vi träffas ca fyra gånger 
om året via Skype. 

Maria Lind 
Vårdutvecklare 

Att ställa frågan om våld inom barnhälsovården 
2016 påbörjades ett pilotprojekt om att ställa frågan om våldsutsatthet 
till nyblivna mammor. Det resulterade i ett generellt införande 
2018-2019. Frågan ställs med det strukturerade formuläret som även 
barnmorskorna använder idag. 

I samband med projektet skrevs ett antal artiklar, här kan ni läsa den 
senaste som handlar om BHV sjuksköterskornas upplevelse av att ställa 
frågor om våld. 

Maria Lind 

Tack för mig 
Efter många år som 
administratör vid CBHV-enheten, 
inleder jag en ny karriär vid 
årsskiftet – jag ska bli pensionär! 

Jag lämnar över mina arbetsupp-
gifter med varm hand till min 
efterträdare Hanna Marklund. 

Tack till er alla! 

Annica Olofsson 

Presentation Hanna 
Mitt namn är Hanna Marklund och 

har jobbat som administratör i 16 

år, på Hälsoval har jag varit nu i 5 

år.  

Jag ser verkligen fram  

emot att få jobba med  

er alla. Tveka inte att  

höra av er om det är  

något. 

Hanna Marklund   Jag och min lilla hund
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RS-virus 
Nu finns uppdaterad RS-informa-
tion för vårdnadshavare på 
1177.se. 

Informationen om var och när 
man skall söka vård har för-
tydligats. Du når informationen 
här. 

Maria Lind 
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Varivax/Varilrix – vaccin mot vattkoppor 
Vaccination mot vattkoppor erbjuds på BVC då föräldrar önskar få sitt barn vaccinerat se (BHV-aktuellt sept. 
2020).  

Vaccin som rekommenderats i första hand är Varilrix (GSK; GlaxoSmithKline) men vaccinet har varit restnoterat. 
Varilrix kan bytas till Varivax (MSD; Merck Sharp & Dohme BV, inlagt i eWeave BHV) då Varilrix är restnoterat.  

Varivax och Varilrix är levande vacciner och ges även likadant dvs. intramuskulärt (men subkutant till barn med 
blödningsrubbningar). 

Vaccination kan ges från 9 månaders ålder och ges med 2 doser. Den andra dosen bör ges tidigast 3 månader 
efter den första dosen. Hos barn äldre än 12 månader kan andra dosen om det finns särskilda skäl ges med 
kortare intervall men aldrig kortare intervall än 4 veckor. 

Försök om möjligt att erbjuda dos 1 och dos 2 vid ordinarie kontakter på BVC. Det går bra med längre intervall 
t.ex. vid 2½ år och 4 år osv. Jämför MPR som ges vid 18 månader och sedan i åk 1-2 i skolan. Om BVC har 
påbörjat vaccination mot vattkoppor så bör även dos 2 ges på BVC eftersom vaccinationen erbjuds utanför 
ordinarie vaccinationsprogram.  

Vaccination mot vattkoppor kan kombineras med andra vacciner men på olika injektionsställen. Andra levande 
vacciner kan administreras samtidigt eller med 4 veckors intervall. 

Vaccination mot vattkoppor ska ordineras av läkare. 

Utbytbarhet av vacciner 
Om läkare har ordinerat ett varunamn som sedan blir restnoterat kan BHV-ssk när det blir aktuellt att vaccinera 
byta* till ett likvärdigt vaccin som det är möjligt att vaccinera med. Denna utbytesfunktion är endast möjlig med 
likvärdigt/samma typ av vaccin vilka har bestämts av barnhälsovårdsöverläkaren i eWeave BHV. T.ex. vaccin mot 
vattkoppor kan endast bytas till annat likvärdigt vaccin mot vattkoppor men t.ex. inte till vaccin mot mässling osv. 
Om osäkerhet kring byte av varunamn så är det lämpligt att BHV-ssk kontaktar ordinerande läkare. 

*Enligt HSLF:FS 2017:37, kap. 8, får ett läkemedel bytas ut:  
12§ Om aktiv substans har angivits i ordinationen eller om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel, 
ska även namnet på det läkemedel som har iordningställts och administrerats eller överlämnats dokumenteras. 
13 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det fastställs vilka läkemedel som får bytas ut mot likvärdiga 
läkemedel vid iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. 

(kommentar: barnhälsovårdsöverläkaren, medicinskt ansvarig på Centrala barnhälsovårdsenheten, har i den 
digitala journalen eWeave BHV fastställt möjlig utbytbarhet av likvärdiga vacciner). 

Leif Ekholm 
Barnhälsovårdsöverläkare 
 

 
Ny nationell riktlinje för tandvård 
Socialstyrelsen presenterade i slutet av september nya nationella riktlinjer för tandvård. En nyhet i riktlinjerna är 
att de utökats med rekommendationer om barntandvård. 

En god munhälsa är viktig för livskvaliteten. Karies är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn, och har 
allvarliga konsekvenser. 

Det är viktigt att tandvården, utifrån sitt uppdrag, stödjer hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras familjer. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/barnhalsovarden/bhv-aktuellt---nyhetsbrev-fran-barnhalsovardsenheten/2020-09-29-bvh-aktuellt.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/barnhalsovarden/bhv-aktuellt---nyhetsbrev-fran-barnhalsovardsenheten/2020-09-29-bvh-aktuellt.pdf
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I riktlinjerna rekommenderas en utökad samverkan mellan tandvården och barnhälsovården, särskilt för barn som 
bor i områden där invånarna generellt bedöms ha en hög risk för dålig munhälsa. När tandvården samverkar med 
barnhälsovården kan råd om hälsosamma matvanor och daglig tandborstning med fluoridtandkräm få större 
genomslag. 

Du kan läsa hela riktlinjen här 

Josefin Sannevik 
Övertandläkare tandvårdsenheten 
 

 
Språkutveckling och integration på länets familjecentraler 
Måndagen den 15/11 hölls en webbutbildning med språket i fokus för er som arbetar inom förskola och 
barnhälsovård. 

Under försnacket presenterades resultatet av den kartläggning som genomförts 
under året vid länet familjecentraler. Projektledarna Marie Wellander och Anne 
Myllylä berättar om det goda arbete som sker på familjecentralerna som riktar sig 
till alla och att det också är många familjecentraler som arbetar riktat till vissa 
målgrupper. Kartläggningen tillsammans med ett extra material med goda 
exempel, tips och idéer finns publicerad här. 

Maria Lind 
 

 
Bokstart 
Nu når ni Bokstart under ”Länkar” på BHV-enhetens professionsnätverk på intranätet. Där finns även allt material 
från utbildningen den 15 november. 
 
Maria Lind 
 

 
Uppdrag minoritetsspråk 
Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella 
minoriteter i Sverige. 
 
Region Örebro län ingår i förvaltningsområdet för finska språket. 
Länsstyrelsen har ansvar att informera nationella minoriteter om deras 
rättigheter och det står: 
 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det 
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 
Jag har fått dessa böcker (5 st.) att dela ut till familjer med finskt ursprung 
för att främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Hör av er om ni har en sådan familj inskriven hos er så skickar jag 
en bok. 
 
Maria Lind 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/flera-nyheter-nar-riktlinjer-for-tandvard-presenteras/
https://www.bokstart.se/ombokstart/bokstart-i-sverige/ny-rapport-sprakutveckling-och-integration-pa-familjecentralerna-i-orebro-lan/
http://intra.orebroll.se/samarbeten--projekt/professionsnatverk/barnhalsovarden/info-4/
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BCG-VACCINATION VID 4-8 VECKORS ÅLDER PÅ BVC 
Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög risk för tuberkulos (TB), se FHM 
aktuella lista. 
Givet är att PKU är taget med negativt resultat från SCID-screening. Alla PKU är klara och utsvarat inom 2 v. 
BHV-ssk ordinerar. Barnläkare på BB dokumenterar inte på FV2. 

• Behörig sjuksköterska har ordinationsrätt för BCG av barn i riskgrupp för TB. 
• Använd v.b. frågor/Checklista* inför vaccination mot rotavirus och tuberkulos. 
• Vaccination dokumenteras i eWeave BHV/Vaccinationsapp. 

 
OBS! Länder kan saknas på FHM aktuella lista t.ex. länder i krig/konflikter med bristfällig vaccinationsverksamhet 
vilket för med sig att vaccination med BCG bör erbjudas. 
 
*Rikshandboken/BCG-vaccination/Regionala tillägg 
 
Leif Ekholm 
 

 
Material hos CBHV-enheten 
Ibland får vi beställningar på material som vi inte har här på CBHV-enheten. Därför vill jag förtydliga att det ni 
kan beställa från oss är: 

• EPDS – folder och formulär. 
• Den lilla foldern ”Barn har rätt till en uppväxt utan våld” (svenska, engelska, arabiska, somaliska). 
• Häftet ”Att umgås med barn”. 
• Hälsoboken inkl. plastomslag (enstaka exemplar till familjer som tappat bort sin bok). 
• Vi har f.n. en liten rest (9 st.) av boken ”Sagasagor” på arabiska. 
• Vi har också ett antal kvar av ”vykortet” ”Sunda Solvanor”. 

 
Annica Olofsson 
 

 
God Jul och Gott Nytt År 

önskar  

Leif  Maria  Lena  Hanna  Annica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/bcg-vaccination/
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