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BHV journal Growth  
Tisdagen den 8:e mars var sista utbildningstillfället i Barnhälsovårdsjournal 
Growth. Alla läkare har inte utbildats Om behov kan webbaserad visning 
ordnas, kontakta då Centrala barnhälsovårdsenheten: 
 
maria.lind@regionorebrolan.se, Verksamhetsutvecklare 
leif.ekholm@regionorebrolan.se, Barnhälsovårdsöverläkare 
 
Följande datum bjuds alla BHV sjuksköterskor in till Zoom möte för att 
diskutera dokumentation. 
Ingen föranmälan krävs, du kan delta på ett två eller tre möten. 

• 16/5 kl.14.00-15.30 
• 23/5 kl.13.00-14.30 
• 31/5 kl. 15.00-16.30  

Maria Lind 

Utbildningsradion (UR) tipsar om barnprogram på svenska 
via landets barnavårdscentraler 
Många barn i förskoleåldern som har ett annat modersmål än svenska 
behöver komma ännu mer i kontakt med det svenska språket. Nu hjälper 
UR barnavårdscentraler att tipsa familjer om språkutvecklande 
barnprogram på svenska 
  
För att hjälpa fler föräldrar med annat modersmål än svenska att hitta 
program som passar har UR tagit fram en affisch att dela ut på Sveriges 
alla barnavårdscentraler. Affischen är tänkt att stötta och inspirera familjer 
att se fler barnprogram på svenska. Via den hittar man direkt till serien 
Djuren på Djuris, och sedan vidare till fler program för de minsta på UR Play.  
 
Maria Lind 

 

Ny medarbetare på Centrala Barnhälsovården (CBHV) 
Jag heter Johanna Karlhager och är logoped och arbetar sedan januari 
2022 40% som verksamhetsutvecklare i Centrala BHV-enheten. Övrig 
tid arbetar jag som logoped på Logopedmottagningen på USÖ. Jag har 
varit logoped i 13 år, först några år inom Barn- och ungdoms-
habiliteringen och hörselhabiliteringen här i regionen och de senaste 
fyra årens på Logopedmottagningen. Det känns väldigt roligt att få 
börja jobba inom CBHV och jag ser fram emot att få ha kontakt med er! 

Johanna Karlhager 
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Böcker på BVC 
 
Nyfödd 
”Hela fina jag” är beställd och 
skickas nu ut till er. 

2, 5 år 
Pixie boken ”Bockarna Bruse” 
byts ut mot  ”Julia hämtar 
strumpor” 

Maria 
 
 

mailto:maria.lind@regionorebrolan.se
mailto:leif.ekholm@regionorebrolan.se
https://www.ur.se/wp-content/uploads/2021/10/UR_bvc_2021.pdf
https://urplay.se/serie/218528-djuren-pa-djuris
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UKRAINA 
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Med anledning av det är nu många människor på 
flykt från Ukraina och en del av flyktingarna kommer till Sverige. Migrationsverket har kontaktat kommunerna i 
Örebro län för att bereda boendeplatser och ett omhändertagande som ligger inom kommunernas uppdrag. 
  
Region Örebro län arbetar under regional ledning och följer utvecklingen samt analyserar situationen. Region 
Örebro län kommer att ta om hand de flyktingar som kommer till länet i enlighet med det samhällsuppdrag 
regionen har. 
  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att nyanlända från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- 
och sjukvård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling 
av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.  
 
Ukraina har under flera år haft en låg vaccinationstäckning och omfattande utbrott av mässling fram till 2019. 
Särskilt viktigt är att tillse skyddet mot mässling, polio och kikhosta. Vaccination mot pneumokocker saknas i 
Ukrainas program och bör erbjudas. Ukraina tillhör länder med ökad risk för både tuberkulos och hepatit B.  
 
Information på Folkhälsomyndigheten (länkar) 

• Information med anledning av den rådande situationen i Ukraina  
(innehåller bl.a. publikationer på ukrainska och ryska, tex. ”Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat”) 

• Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer 
• Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina 

 
Läs även i Rikshandboken: Med anledningen av situationen i Ukraina  
 
Vårdkedja 
Efter att familjen har registrerats av Migrationsverket erbjuder Asyl och invandrarhälsan (AIH) hälsoundersökning. 
Den omfattar en Vaccinationsanamnes med formulär Vaccinationer asylsökande/nyanlända. Provtagning utförs 
med HBsAg och ovaccinerade med PPD (under 2 år) eller IGRA (2 - 6 år). AIH bedömer behovet av BCG-vaccina-
tion. Dokumentation skrivs i NSC Cross och formuläret skannas in. BVC administrerar v.b. BCG-vaccination. 
  
 
 Nyfödda och de yngsta barnen kan erbjudas BHV-besök inklusive vaccinationer innan hälsoundersökning på AIH.  

 Friska barn kan vaccineras utan föregående hälsoundersökning.  

  
 
Prioriterade vaccinationer 

• Vaccination mot mässling (MPR)  från 12 månaders ålder  
- vid osäkerhet om barn fått MPR vaccination: erbjud en dos.  
 

• Vaccination mot difteri–stelkramp–pertussis–polio–hib–hepatit b  
- vid osäkerhet om barn fått vaccination, erbjud en dos 6-valent vaccin  
  och fortsätt sedan komplettering utifrån individuell bedömning. 
 

Övriga vaccinationer 

• BCG-vaccination erbjuds till barn upp till sex år som inte tidigare vaccinerats mot tuberkulos  

(läs mera om BCG-vaccination i detta nr av BHV-aktuellt) 

 

.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/migration-och-halsa/ukraina/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-och-ungdomar--/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/42c69cb906b84a779d7122716ede1a96/beslutsunderlag-rekommendation-smittskyddsinsatser-personer-fran-ukraina.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/aktuellt-i-barnhalsovarden/med-anledningen-av-situationen-i-ukraina/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/barnhalsovarden/dold-sida---lank-hit-fran-regionala-tillagg---barnhalsovarden/asylsok-och-andra-grupper-av-invandrade-barn-vaccinationsanamnes-och-ordination-formular2.docx


 
 

 

 

3 
 

Ukrainas vaccinationsprogram 
Ukrainas program inkluderar inte vaccin mot rotavirus och mot pneumokocker och därför rekommenderas 
komplettering enligt svenska barnvaccinationsprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänk på: 

• Ukrainas vaccinationsschema innebär 3 primärdoser (2,4,6 mån) vilket motsvarar det svenska 
programmets 2 primärdoser (3, 5 mån). En påfyllnadsdos behövs minst 6 mån sista primärdosen. 

• Möjligheten att ge fler än två vaccinationer samtidigt, ex en i varje ben och en i armen. 
• Behörig sjuksköterska får ordinera kompletterande vaccinationer utan särskild läkarordination.  
• Vaccinationer som BVC ger dokumenteras i Growth med barnets reservnummer. 

 
Efterregistrera vaccinationer givna i Ukraina (eller i annat län/annat land) 
Rekommenderas i Growth för en översikt av barnets tidigare vaccinationer och vaccinationsplanering.  

1. Öppna Vaccination (”medicin-flaskan”) 

2. Välj Registrera 

3. Markera Efterregistrera vaccinationer och tryck OK 

4. Öppna fliken Registrera vaccination 

5. Ange Datum och tid för ett tillfälle när vaccinationen/vaccinationerna är given/givna.  
Om inte exakt datum finns ange en uppskattad tid.  
Är vaccinationen/vaccinationerna given/givna vid en specifik ålder (se Ukrainas program)   
- välj ”snurrpil” (datum efter ålder i veckor/månader/år) 

6. Markera alla sjukdomar för det/de vaccin/vacciner som gavs vid ett vaccinationsdatum (p.5) 

7. Signera  

8. Flera vaccinationer med andra vaccinationsdatum, välj en ny flik via ”+” 

9. Signera och stäng om inte flera vaccinationer/datum ska efterregistreras. 

Hör av er om ni har frågor! 
 
Leif Ekholm 
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Situationen i Ukraina är skrämmande för både barn och vuxna  
Som vuxna kan vi räkna med att många barn känner till det som händer i omvärlden. Barn är olika och reagerar 
dock på olika sätt. För barn med tidigare erfarenhet av krig eller flykt kan oron exempelvis bli annorlunda jämfört 
med barn som inte har den erfarenheten. Därför är det viktigt att vuxna möter barn utifrån det som barnet ger 
uttryck för att det behöver och tänker på. Utgå exempelvis inte från att barn oroar sig för samma sak som en 
vuxen kanske gör just nu.  
 
En viktig sak när man möter barns oro är att kunna svara på deras frågor på ett sätt som gör tillvaron trygg och 
begriplig, det är ledstjärnan för hur, och om vad, vuxna ska prata. Informationen som barnet får måste vara 
sådan som kan hjälpa barnet och som barnet kan förstå och samtalet måste därför vara anpassat efter barnets 
ålder och mognad. 

 
Rådet till föräldrar ska vara att säga saker som lugnar och ger barnet hopp! 
 

1. Ta barnets rädsla på allvar.  Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. De kan ha en 
helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vuxna har. 

2. Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar. Kom ihåg att skilja på dina 
och barnets känslor. Överför inte din egen oro på barnet och ge inte barnet mer information än det 
efterfrågar, men visa att det går bra att fråga om barnet undrar något. 

3. Säg saker som ger barnet hopp. Försök förmedla att det är vuxna som har ansvar att hitta lösningar. 
Förklara att många i världen arbetar just nu för att få ett slut på den svåra situationen i Ukraina. Säg att 
vuxna experter inte är oroliga för att det ska bli krig i Sverige. 

4. Försök att ta paus från nyhetsrapporteringar. Begränsa samtal om kriget när barn lyssnar och låt 
inte TV:n stå på. Undvik vuxendiskussioner om Ukraina när barn är i närheten. 

5. Om föräldern själv är orolig. Uppmuntra föräldern att prata med någon annan vuxen eller söka stöd. 
Det kan vara svårt att lugna barn om man själv är för orolig. 

 
Länkar: 
BRIS Angående kriget i Ukraina 
 
RÄDDA BARNEN Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina  
 
KRISINFORMATION:SE Kriget i Ukraina 
 
 
Här finns information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt på ryska och ukrainska för utskrift. 

 

Ukrainska 
Information till föräl          

  

ryska Information 
till förälder eller vux        

 
 
Lena Dahlgren Rutfjäll 
 

 
  

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/angaende-kriget-i-ukraina/
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget
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BCG-vaccination på BVC 
 

BCG- vaccination vid 4-8 veckors ålder på BVC 

PKU ska vara taget med negativt resultat från SCID-screening. Alla PKU är klara och utsvarat inom 2 veckor. 
Barnläkare på BB dokumenterar inte på FV2. BHV-sjuksköterskan ordinerar. 

• Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög risk för tuberkulos*  
 
Kompletterande BCG-vaccination på BVC 

• Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög risk för tuberkulos*  
• Rekommenderas till nyanlända barn från länder med hög risk för tuberkulos* (t.ex. Ukraina) och  

provtas av AIH vid hälsoundersökning. För BCG-vaccination av ovaccinerade gäller att för:  
- barn <2 år ska TST vara 0 mm 
- barn 2-6 år (t.o.m. så länge barnet är inskrivet på BVC) ska IGRA vara negativ  
 
BVC behöver således inte sätta TST (PPD) innan BCG-vaccination av nyanlända barn.  

 
BHV-sjuksköterska 

• Behörig BHV-sjuksköterska har ordinationsrätt för BCG av barn i riskgrupp för TB. 
• Använd gärna Checklista inför vaccination mot tuberkulos (och rotavirus). RHB: Checklista, Manual 
• Vaccination dokumenteras i BHV-journal Growth. 

 
*Länder kan saknas på FHM aktuella lista tex. länder som är i krig/konflikter och BCG-vaccination kan behöva 
erbjudas även om landet inte finns med på listan. 
 
Läs mera om BCG-vaccination på RHB och regionalt PM för Örebro. 
 
 
Leif Ekholm 
 

Amning och Rökning 

Örebro, med BHVsystem som startade 1977, har levererat statistik på amning och rökning sedan 1987 till 
Socialstyrelsen. 2019 blev BHV-dokumentationen i vårt län uppdelad i pappersjournal/ BHVsystem och i BHV-
journal Growth. Förutom svårigheter att sammanställa statistik ut två olika system så har bortfallet ökat, dvs 
uppgifter som inte har blivit dokumenterade. Socialstyrelsens publicering av amning och rökning har därför inte 
sedan 2019 presenterats med resultat från Örebro. 
 
T.ex. bortfall för amning barn födda 2017, med BHVsystem, var för hela länet endast 3%. I årets uttag varierar 
bortfallet för hela länet barn födda 2020 mellan 15% (vid 1 v) och 59 % (vid 12 mån). En BVC har 97% bortfall.  
 
För rökning barn födda 2020 varierar bortfallet på länsnivå mellan 25% och 44%. En BVC har 77% bortfall. 
 
Örebro kan inte redovisa några resultat 
Det kommer inte heller i år levereras uppgifter om amning och rökning till Socialstyrelsen från region Örebro. 
Dokumentation har för stort bortfall, både i Growth och i BHVsystem. Risken är stor att det ser likadant ut nästa 
år (barn födda 2021 har dokumentation i bägge systemen). Vi på CBHV tar samtidigt på oss ett ansvar för att inte 
ha kvalitetssäkrat detta tillräckligt.  

https://www.rikshandboken-bhv.se/globalassets/rhb/media/dokument/vaccination/checklista-infor-vaccination-mot-tuberkulos--och-rotavirusinfektion.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/Orebrolan/vaccination/manual-for-checklista-infor-vaccination-mot-tuberkulos--och-rotavirusinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
https://www.rikshandboken-bhv.se/Orebrolan/vaccination/bcg-vaccination/


 
 

 

 

6 
 

BVC som för barn födda 2020 enligt Socialstyrelsens rapportfil har ett godkänt bortfall 
 
Amning 1 vecka Lindesberg, Karolina, Odensbacken, Brickebacken, Lillån, OP, Haga, Lekeberg, Kumla 
 2 mån Kopparberg, Lindesberg, Odensbacken, OP, Varberga, Kumla 
 4 mån Odensbacken, Kumla 
 6 mån Odensbacken 
 8 mån (Ingen BVC) 
 12 mån (Ingen BVC) 
   
Rökning 4 veckor Kumla 
 8 mån (Ingen BVC) 

 
”Bäst i klassen”: Odensbacken (4 ok) och Kumla (4 ok) följt av Lindesberg (2 ok) samt OP (2 ok) 
 
Viktigt 
BVC rekommenderas att BVC dokumentera i alla gråblå markerade fält i Growth - som amning och rökning etc. 
Flikarna har ofta en text som beskriver att under denna flik finns särskild dokumentation, tex ”Hälsostatus 
Amning”. Utdata från de gråblå fälten skickas till myndigheter, redovisas i årsrapporter och är viktiga för 
kvalitetsutveckling av barnhälsovården. 
 
De gråblå fälten med s.k.  ”statistikuppgifterna” ska dokumenteras i en BHV-journal även om det inte tas ut 
statistik på dem. Uppgifterna fanns med även i gamla pappersjournalen. De gråblå fälten/variabler finns under 
flikarna Tillväxtmätning, Hälsostatus, Hälsoproblem och Vaccination.  
 
OBS! För barn födda i år 2022 är det lämpligt att de uppgifter om amning och rökning som dokumenterats i 
pappersjournalen efterregistreras/förs över till BHV-journal Growth. Om detta görs så bör Örebro kunna leverera 
valid data till Socialstyrelsen. 
 
Exempel på efterregistrering, Rökning 4 veckor:  

Lägg in besök 4 v och öppna besöket, markera Bokad tid/Spara, öppna flik Hälsostatus Rökning, ange Händelsetid 
efter ålder för besöket (viktigt), dvs 4 veckor i detta ex, och registrera uppgifterna om Rökning/Signera och stäng. 
(kalendern kan föreslå en dag för kort och uppger i så fall i detta exempel: Ålder 3 v – det har ingen praktisk 
betydelse och är en känd bugg som är anmärkt på) 
 
Dokumentera amning 
Amning i Growth  dokumenteras i princip på samma sätt som i pappersjournalen, dvs vilken typ av föda som 
barnet erhållit (de senaste 7 dagarna): 
 

- Bröstmjölk/Pyttesmå smakprov/1-2 mål annan kost/≥3 mål av annan kost/Uppgift saknas 

I BHVsystem angavs vilken typ av uppfödning som barnet erhållit (de senaste 7 dagarna): 
 

- Helt ammad/Övervägande ammad/Delvis ammad/Vet ej 
 
 
Leif Ekholm 
 

 
  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/barnhalsovarden/dokument/arsrapport-2018.pdf
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Statistik från BVC på uppgifter från Nationella vaccinationsregistret  
Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet har genom åren samlats in från alla BVC i landet. 
CBHV-enheterna har sammanställt vaccinationerna och skickat in dessa  tidigare till Smittskyddsinstitutet, SMI, 
och senare till Folkhälsomyndigheten, FHM. För Örebro har det uppstått problem med att leverera valida uppgifter 
under de senaste åren bl.a. då Örebro haft dubbla system (gamla BHVsystem och BHV-journal Growth) och FHM 
har därför under de senaste åren valt att inte publicera täckningsgraderna från Region Örebro.  
 
Parallellt med denna insamling har regionen även rapporterat till Folkhälsomyndighetens hälsodataregister 
Nationella vaccinationsregistret, NVR, som infördes 2013, och gäller vaccinationerna som erbjuds på BVC och i 
Elevhälsan. Huvudmännen är skyldiga att leverera vaccinationsuppgifter till NVR.  
 
Från år 2022 övergår Folkhälsomyndigheten till att enbart basera sin nationella statistisk på NVR. Den 
rapporterade vaccinationstäckningsgraden förväntas bli något lägre än de som rapporterades tidigare. 
Folkhälsomyndigheten beslut förändrar ingenting praktiskt för BVC i Region Örebro - datauttag sker helt 
automatiskt och direkt från BHV-journal Growth.  
 
De problem som tidigare funnits med validiteteten från regionen är förhoppningsvis över och FHM har nu i mars 
publicerat resultat från Region Örebro. 
 
Leif Ekholm 
 

Instruktion för att se av/ombokningar  som görs via 1177.se  
18 mars bytte menyvalet ”Visa av-/ombokningar” i navigatorn i NCS Cross namn till ”Webbtidbok”. Funktionen 
kommer att utökas och innehålla mer än de av- och ombokningar som har gjorts på 1177.se. Det kommer att 
tillkomma en flik, ”Webbtidbok inställningar” där det går att se vilket regelverk som är uppsatt för webbtidboken 
för respektive tidstyp. Det kommer att tillkomma ännu en flik, ”Digitala kallelser” som ska användas för digitala 
kallelser längre fram.  
 
 
 
 
 
 
 
Maria Lind 
 

Redigera signerad dokumentation BHV-journal 
• Inom 14 dagar kan man låsa upp en signering man själv gjort för redigering.  

Efter 14 dagar kontakta support för upplåsning.  
• En flik i taget kan låsas upp. 
• Bokningsflik kan låsas upp för redigering av Bokningsfliken eller för att lägga till en flik via plus (+). 
• Alla ändringar/rättningar samt vem som ändrat/rättat sparas, och visas under versioner. 
• För de BVC som tidigare arbetat i Tillväxt Vaccination och vill redigera information gjord i 

vaccinationsappen, se separat lathund för vaccinationsappen. 
• Läs mera Utbildningsmaterial Growth 

Leif Ekholm
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd%20beredskap/vaccinationer/nationella%20vaccinationsregistret
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=539280
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=534339
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