Hej,
Tack för frågan – som är svår med många dimensioner och går inte att så enkelt att svara på...
CBHV uppfattning är att FHM lokala allmänna råd ska följas - men hur beror bl.a. på lokala
förutsättningar. Alla involverade ska vara utan symtom och det finns anledning att särskilt ha
kontrollerat det innan besök. För själva barnen är risken för Covid-19 sjukdom mycket liten.
Vårdnadshavaren och personal är oftast inte riskpersoner. Personal kan använda skyddsutrustning.
Viktigt att väntrum organiseras på bästa möjliga sätt. Hembesök kan i många fall innebära totalt sett
en mindre smittrisk när transporter och lokaler mm vägs ihop. Föräldragrupper bör inte genomföras.
Alla BVC har inte en vårdskuld då en del BVC fungerade tämligen väl under våren och sommaren men
det finns även många som har en skuld fr a av de lite äldre barnen – så utrymmet att bygga på en
vårdskuld ytterligare är begränsad med risk tex för att 5 - års barnen inte är klara innan övergång till
elevhälsan. Risk finns även att barn med särskilda behov inte får dessa tillgodosedda i tid.
Erfarenheterna från i våras då barnhälsovården hade vissa begränsningar i programmet med
prioritering av de yngre barnen visade att en del BVC ändå fortsatte med i stort sett ett ordinarie
program – om förutsättningar fanns resursmässigt och det fungerade väl utan vad åtminstone vi
känner till med någon särskild smittspridning..
Med hänsyn tagit till riktlinjerna i FHM lokala allmänna råd så är det CBHV:s allmänna
rekommendation att om det är resursmässigt möjligt så följs barnhälsovårdens nationella program,
föräldragrupperna undantagna. För enskild BVC måste anpassning ske utifrån en sammanvägning av
de lokala förutsättningar som föreligger.
Länk: CBHV Covid -19
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Ämne: Begränsa antalet besökare och medföljare?
Hej!
Har fått frågan från mina Barnmorskor och BVC sköterskor kring begräsningar av medföljande på
besök samt hur vi skall kunna hantera trängsel i väntrum / lokaler.
Direktiven vi fått centralt är att man helst ser att man kommer ensam. Lite svag text. Se länk.
Vi har redan anpassat väntrum för att inte blanda gravida med övriga.
Verksamheten är redan pressad då vårdskuld med bl.a. extra cytologprover är inbokade.
Nyss diskuterat frågan vid ledningsgrupp NÖS och ombedd att maila er för få BHV:S och MHV:s syn
på det hela?
Frågan handlar alltså om hur vi kan bedriva en säker vård där vi minimerar riskerna att patienter och
besökare inte ska smitta varandra.
https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/Nyheter-Corona/Besokinom-sjukvarden-begransas/
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