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Postadress 

Region Örebro län 

Barnhälsovårdsenheten 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: barnhalsovarden@regionorebrolan.se/bhv 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 11, Örebro 

Tel: 019-602 70 37 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Barnhälsovården, Annica Olofsson 2020-03-16  

   

 

Barnhälsovården under Coronaepidemin 

Under närmsta tiden behöver hälso- och sjukvården göra tillfälliga 

omprioriteringar i sin verksamhet. Mot bakgrund av detta föreslår vi 

följande rekommendationer för Barnhälsovården under perioden 

200316-200329. 

 

Fokus på de yngsta 

Barnhälsovårdens verksamhet bör fokusera på de yngsta barnen 

(under 6 mån) under den angivna tidsperioden. Barn under 6 mån 

behöver fortfarande tillgång till Barnhälsovård även under rådande 

omständigheter.  

 Första hembesöket. Om inte möjligt görs besöket på  BVC.  

 Teambesök med läkare och sjuksköterska vid 4 veckor. 

 Besök vid 6 veckor med vaccination Rotarix. 

 Besök vid 3 mån med vaccination Hexyon, Synflorix, Rotarix. 

 Besök vid 5-6 mån med vaccination Hexyon, Synflorix.  

Teambesök med läkare endast vid särskilda medicinska skäl. 

 Vaccination med M-M-RVAXPRO vid 12 eller 18 mån ålder.  

 Övriga besök skjuts upp t.v. om inte särskilda skäl föreligger. 

Personal och barn/familjer stannar hemma vid luftvägssymtom 

och/eller feber. Vid hembesök ska BVC försäkra sig om att ingen i 

familjen är förkyld och/eller feber.  
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Tillägg 

Vid första hembesöket/besök på BVC skall prioriteras vilka barn 

som bör komma till BVC innan 4 v. teambesöket för vägning och 

bedömning. Om inte besök kan genomföras enl. barnhälsovårds-

programmet ska kontakt tas över telefon för att kontrollera att det 

går bra med det nyfödda barnet och att amningen fungerar. I 

möjligaste mån bör även alla andra besök under barnets första år, 

inklusive riktade besök, göras via telefon för avstämning kring hur 

barnet mår.  

Gruppträffar och icke-akuta möten ställs in under denna tidsperiod. 

 

 

Centrala BHV-enheten återkommer när det finns skäl till nya 

ställningstaganden. Hör gärna av Er till oss under tiden om ni har 

några frågor! 

 

 

Leif Ekholm  

Barnhälsovårdsöverläkare 

 

Maria Lind 

Vårdutvecklare 

 


