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Tjänsteställe, handläggare
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Tjänsteanteckning

BVC
VC – verksamhetschefer
Närsjukvårdsområde – områdeschefer
Lena Adolfsson
Karolina Stridh

Barnhälsovård under Covid-19-pandemin
Lokala allmänna råd för att förhindra smittspridning i Örebro län
Folkhälsomyndigheten har infört lokala allmänna råd som syftar till att förhindra
spridningen av covid-19 i Örebro län. Beslutet är taget i samråd med smittskyddsläkare i Region Örebro län och gäller från och med tisdagen den 3 november.
Nödvändiga kontakter som besök på BVC och hembesök av barnhälsovården kan
genomföras. Personer som har symtom som kan vara Covid-19 ska undvikas (se även
Nyfödda barn, 0-6 månader, måste värnas oberoende av föräldrarnas hälsotillstånd).
Arbetssätt BHV
• Som personal inom BHV kan du arbeta som vanligt om du är frisk och
symtomfri.
• Basala hygienrutiner inkl visir eller munskydd vid ansiktsnära vård ska följas
• Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska, inga syskon bör medfölja
(om det är möjligt).
• Bägge föräldrar bör erbjudas följa med vid besök på BVC.
Under en övergångstid t o m den 24 november rekommenderas att enbart en
förälder följer med för att BVC ska kunna planera för lokala förutsättningar att
emot bägge föräldrar.
• Separata väntrum för BVC.
• Använd, om det är möjligt, telefon/video vid behov av uppföljning.
• Föräldragrupper och liknade aktiviteter i grupp ställs in tills vidare.
• Om det nyfödda barn 0-6 månader är sjukt och behöver bedömas med
anledning av exempelvis påverkat allmäntillstånd, dålig viktuppgång, ikterus
etc. remitterar BVC med akut remiss till Barnmottagning USÖ och
telefonkontakt till sjuksköterska på barnmottagningen (tfn: 21085) eller
med telefonkontakt till Barnmottagningen Karlskoga (tfn: 66004).
• Hembesök erbjuds om familjen är frisk enligt barnhälsovårdsprogrammet.
Om det inte är möjligt sker besöket på BVC.

Postadress
Region Örebro län
Centrala barnhälsovårdsenheten
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: barnhalsovarden@regionorebrolan.se/bhv

www.regionorebrolan.se/bhv

Besöksadress
Eklundavägen 11, Örebro
Tel: 019-602 70 37
Organisationsnummer: 232100-0164
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Nyfödda barn, 0-6 månader, måste värnas oberoende av föräldrarnas hälsotillstånd
• Barnet bör då inbjudas till BVC, eller annan lämplig lokal, med den friskaste
föräldern eller annan anhörig på separat tid då andra familjer inte finns i
lokalen, företrädesvis sent på eftermiddagen.
• Hembesök (se nedan) rekommenderas enligt barnhälsoprogrammet men
överväg även hembesök vid andra besök om det kan vara ett alternativ.
Hembesök vid konstaterad eller misstänkt covid-19 infektion hos förälder
• Kortärmad arbetsdräkt (inga klockor, ringar eller långa naglar)
• Ring på dörrklockan och ta ett par steg bakåt, för avstånd när föräldern
öppnar dörren.
• Föräldern klär av barnet.
• Desinfektera händer och underarmar och ta på plastförkläde och visir
(engångs) i hallen.
• Föräldern lägger barnet på vågen och lyfter upp det när vägningen är klar.
Håll avstånd.
• BVC-sköterskan desinfekterar sina händer och sätter på sig handskar för att
sprita av vågen med ytdesinfektion. Stoppa ner vågen i väskan.
• Förälder lägger barnet på lämpligt underlag.
• BVC-sköterskan tar av handskar och desinfekterar sina händer
• BVC-sköterskan undersöker barnet kliniskt (utan handskar)
• Föräldern klär på barnet
• Desinfektera händerna och ta av förkläde. Desinfektera händer och
underarmar.
• Visiret tas av genom att fatta bandet i nacken och dra det uppåt över
huvudet.
• Kasta allt i en soppåse, som lämnas hos familjen.
• Desinfektera händer och underarmar och ta på ytterkläderna.
• Gå ut.
• Desinfektera händerna.
Gäller t.v. och utifrån aktuell pandemisituation

Vänliga hälsningar
Leif Ekholm
Barnhälsovårdsöverläkare
Medicinskt ansvarig
Maria Lind
Vårdutvecklare
Centrala barnhälsovårdsenheten
_______________________________
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LÄNK till Centrala BHV-enhetens utskick och rekommendationer om Covid-19
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