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Daganteckning - BHV-journal Growth 
Daganteckning skall endast användas i de fall när man inte kan knyta informationen 
till ett sökord, vilket är mycket ovanligt.  
 
Fliken daganteckning kommer att tas bort och ersättas med hälsostatus i 
extrabesöken. Daganteckning kommer endast att kunna läggas till via (+) fliken. 
 
Daganteckning syns endast i läs och inte i flikarna  
Daganteckning renderar inte heller till gröna eller röda ”pluttar” vilket gör det svårt 
att följa barnets hälsa och utveckling. 
 
Maria Stark 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Årsrapport? 
P.g.a. övergång till BHV-journal Growth och avveckling av BHVsystem har inga 
Årsrapporter varit möjliga att publicera sedan verksamhetsår 2019. Kvalitets-
utveckling med verksamhetsuppföljning av BVC har därmed kraftigt begränsats. 
 
En diskussion är påbörjad om anslutning till nationella barnhälsovårdsregistret BHVQ. 
 
Leif Ekholm 
Barnhälsovårdsöverläkare 
 
 
Barn-och ungdomsmottagning 
När BVC har behov att konsultera ärenden med medicinska frågeställningar  
som inte BVC-läkaren/barnkonsultläkaren kan eller har möjlighet att handlägga  
kan BVC ringa någon av barnmottagningarna i länet.  
 
Obs! Nedan telefonnr. är endast för internt bruk och ska inte lämnas ut! 

• Stora Holmen 23003 
• Karlskoga 66004 
• Lindesberg 85395 

 
Vid akut behov av medicinsk rådgivning/handläggning, kontakta: 

• Dagbakjour barnkliniken USÖ  21567 

Leif Ekholm 
Barnhälsovårdsöverläkare 
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Andra språk 

• -en påminnelse! 
 
Information om hälsa 
och sjukvård finns 
översatta till flera andra 
språk på 1177.se 
• och nu även till  
ryska och ukrainska. 

 
Länk: 
1177 in other languages 
 
Maria Stark 
Verksamhetsutvecklare 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/barnhalsovarden/?E-4084=4084#accordion-block-4084
http://www.bhvq.se/
https://www.1177.se/en/orebrolan/other-languages/1177-in-other-languages/
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Navelgranulom 
 
Navelgranulom är en relativt vanlig åkomma som oftast självläker. 
 

Diagnos ställs utifrån den kliniska bilden. Om det finns osäkerhet bör läkarbedömning göras på BVC. Ovanliga 
differentialdiagnoser är fistel, cysta eller navelpolyp. Navelgranulom brukar inte vara svårt att skilja 
från navelbråck.  
 
Navelgranulomet behandlas de första tre veckorna med att granulomet hålls rent genom tvätt med bomullspinne 
indränkt med fysiologisk koksaltlösning 2-3 gånger dagligen. 
 
Om granulomet finns kvar efter tre veckor av tvätt kan BVC pröva behandling med bordssalt. Muntlig och 
skriftlig information om tillvägagångssätt bör ges till föräldrarna.  Använd gärna det metodstöd för behandling och 
information till föräldrarna som är framtaget av region Stockholm. Högst två behandlingsomgångar med bordssalt 
med en veckas uppehåll emellan rekommenderas. 
 
Om upprepad bordssaltbehandling inte heller ger läkning kan i sista hand behandling med silvernitrat bli aktuell. 
Silvernitrat är starkt frätande och det är viktigt att skydda omgivande hud för att undvika brännskadeliknande 
irritation (följ produktbeskrivning!). Behandling med silvernitrat kan upprepas ett par gånger med minst en 
veckas mellanrum. 
 
Leif Ekholm 
Barnhälsovårdsöverläkare 
 
 
Nytt kunskapsstöd om små barns språkutveckling 
 
Generellt föräldrastöd till familjer inom barnhälsovården kan stödja kommunikations- och språkutvecklingen bland 
de yngsta barnen. Det som främjar barns utveckling generellt har också positiv effekt för barn med behov av 
förstärkt stöd. 
 
Det framgår av ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Där beskrivs hur barnhälsovården (BHV), innan barnet 
passerat två års ålder, kan stödja och stimulera dess kommunikations- och språkutveckling. 
 
”När det kommer till att stödja och stimulera kommunikations- och språkutveckling bland de yngre barnen ligger 
det bästa i det enkla, det självklara och det vi gör i vardagen. Det handlar om att kommunicera, säger Gudrun 
Lundgren som arbetat med att ta fram kunskapsstödet.” 
 
Forskningen om vilken undersökningsmetod som är lämplig att använda för att bedöma vilka barn som inte 
utvecklar kommunikation och språk enligt förväntningarna, är otillräcklig. Mycket talar för att det är svårt att göra 
träffsäkra bedömningar under barnets första två år. 
 
”Att tidigt identifiera riskfaktorer eller om det finns misstanke om att barnet inte utvecklar kommunikation och 
språk som förväntat, behöver inte vara ett tecken på att svårigheter kommer att utvecklas eller bestå över tid, 
säger Gudrun Lundgren.” 
 
Här kan du läsa hela kunskapsstödet 
 
Johanna Karlhager/Maria Stark 
Verksamhetsutvecklare 

  

https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/hud/hud-nyfodda/navelgranulom/
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/navelbrack/
https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/barn--och-ungdomars-halsa/riktlinjer-for-bvc/barnhalsovarden/regionala-riktlinjer/somatik-och-barns-utveckling/navelgranulom
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-3-7794.pdf
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Sunda solvanor 
 
Barnhälsovården når näst intill samtliga barn 0-6 år och deras föräldrar under 
de mest riskfyllda åren avseende UV-strålning. Detta gör barnhälsovården till 
en betydelsefull, hälsofrämjande arena för samtal om olika faktorer som 
påverkar hälsan. Läs hela avsnittet i Rikshandboken. 
 
CBHV har ett antal vykort (nedan) som vi kommer att skicka ut till er, att dela 
ut frikostigt inför sommaren och även resten av året då resandet åter igen tagit 
fart. 
 
Maria Stark 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
Kemikalier i din vardag  
 
Arbets- och miljömedicin vill informera om att råden i broschyrerna nyligen är uppdaterade: 

• Så kan du minska kemikalierna i din vardag – Vardagsråd till dig som väntar barn” 
• ”Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag - vardagsråd till dig som förälder” 

Kemikalier förknippas ofta med giftiga och hälsofarliga ämnen, men alla kemikalier är inte farliga.  
 
Broschyrerna finns att ladda ner från vår hemsida under Barn och kemikalier.  
Materialet finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.  
 
Calle Eriksson 
kommunikatör, Arbets- och miljömedicin 
 
 
Bemanning psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård 
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård är bemannad hela sommaren. Under ordinarie psykologs 
semesterperiod kan BVC-sjuksköterskor komma i kontakt med Psykologenheten genom att maila till den 
gemensamma brevlådan primpsykmhvbhv@regionorebrolan.se och blir senast nästkommande arbetsdag 
kontaktad av någon av våra psykologer.  
 
Föräldratelefonen kommer även den vara bemannad hela sommaren och hit kan man hänvisa föräldrar för enklare 
rådgivning. Vid mer komplex problematik är det viktigt att ta kontakt med ordinarie psykolog eller den 
gemensamma brevlådan för en trygg och sammanhållen vård. 
 
Vi på Psykologmottagningen MBHV passar på att önska er alla en riktigt bra sommar! 
 
Jenny Jakobsson Lundin 
Enhetschef, Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård 
 
 
 
 
 
 

https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor--levnadsvanor/levnadsvanor/barn-och-sol/#section-21209
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kontakt-for-vardgivare/uso-kliniker-enheter/arbets--och-miljomedicin-uso/forskning-och-projekt/informationsmaterial/barn-och-kemikalier/
mailto:primpsykmhvbhv@regionorebrolan.se
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Centrala Barnhälsovårdsenheten önskar er alla  

en riktigt skön sommar och semester! 
 

Johanna, Lena, Hanna, Leif och Maria 
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