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Lilla 
     Livet
   Informationstidning för personal inom barnhälsovård

   

Nummer 4 - april 2021

Länkadress till vår sida på nya intranätet
Lägg gärna den här sidan som favorit så går den lätt att hitta

https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa

/Gunilla

https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa
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Lilla Livet är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare, 010-831 59 39 
helena.lofwenhamn@regionvarmland.se 
Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare 010-831 66 76 
cristina.gilla@regionvarmland.se
Gunilla Svedlund, assistent 010-831 67 06 
gunilla.svedlund@regionvarmland.se
Besöksadress:
Älvgatan 39 
652 30 Karlstad
010-831 67 06
e-post: barnhalsovardsenheten@regionvarmland.se
Adress till:
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård 
Föräldrastödsmottagningen
Centralsjukhuset
Bryggaregatan 7
651 85 Karlstad

mailto:Helena.Lofwenhamn%40regionvarmland.se%20%0D?subject=
mailto:cristina.gilla@liv.se
mailto:gunilla.svedlund@liv.se
mailto:barnhalsovardsenheten@liv.se
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Barn och sol
Barn mår bra av solljus, frisk luft, att leka och att röra sig ute i naturen, men på vilket sätt är då bra 
vistelse i solen? Barnhälsovården har en viktig uppgift i att främja hälsosamma solvanor genom 
samtal och vägledning vid hälsobesök. Även förskolans och skolans utemiljö har visat sig ha stor 
betydelse för hur mycket UV-ljus som barn exponeras för. 

I Rikshandboken finns solråd, användande av solkräm, betydelsen av solljus och tips om barnet 
bränner sig.  

De yngsta barnen har nästan inget skydd alls mot UV- strålar och bör undvika att vistas i direkt 
sol. Bästa skyddet för barnen är skugga, kläder och solskyddsmedel.rikshandboken-bhv.se

Mer information och material kan skrivas ut finns på Region Värmlands hemsida, där finns även 
en E-utbildning: ”Så påverkar solen hälsan” som är en bra grund för att kunna informera och ge 
råd gällande solvanor. regionvarmland.se/solvanor

/Cristina

Symtom av pollenallergi under pandemin hos 
barn och unga
Under våren ökar besvär hos barn och unga kring pollenallergi. Det är viktigt att de som har be-
svär med astma och allergi på grund av pollen inte drabbas av mer frånvaro än andra från försko-
la och skola.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typ-
iskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som t.ex antihista-
min.

Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, där-
för kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicine-
ring för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet/ungdomen 
återgår till skolan som vid fall av förkylningssymtom.

Det är viktigt med en öppen dialog med föräldrar kring symtom och aktuell medicinering vid en 
känd pollenallergi. folkhalsomyndigheten.se

/Helena

https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barnsakerhet/barn-och-sol/
https://www.regionvarmland.se/solvanor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forskolor/
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 24

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och 
rätt till sjukvård och rehabilitering.
Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdo-
mar, undernäring och avskaffa traditionella hälsofarliga sedvänjor. 
Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.

Omvärdera ”Uteblivet besök”
En kort film som är framtagen i ett samarbete inom Nottingham City Council, för att uppmärk-
samma behovet av att agera, när ett barn inte kommer på ett planerat besök någonstans inom häl-
so- och sjukvården. Kan med fördel användas när till exempel nya arbetssätt för insatser för barns 
hälsa ska planeras och genomföras. Den kan även ge inspiration inför samtal om bedömningar 
avseende ansökningar eller orosanmälningar till socialtjänsten.

Önskar du se filmen med svensk textremsa klickar du på CC längst ner i högra hörnet.

https://vimeo.com/515944319

/Cristina

Allvarliga tillbud orsakade av morotsstavar
Livsmedelsverket har fått kännedom om flera allvarliga tillbud orsakade av morotsstavar som 
getts till barn yngre än 2 år. Livsmedelsverket har nu ändrat sina råd på hemsidan och uppdate-
rat broschyren ”Bra mat för barn 1-2 år” livsmedelsverket.se. I de äldre tryckta broschyrerna finns 
tips om att ge just morotsstavar till barnet i väntan på mat. 

Livsmedelsverket vill därför att personal inom barnhälsovården uppmärksammar föräldrar på 
kvävningsrisken av att ge morotsstavar till små barn. 

Jag vill också passa på att påminna om andra livsmedel som utgör en kvävningsrisk för barn 
under 4 år:
 • Korv – dela korven på längden eller servera skurna i fjärdedelsslantar istället
 • Äppelklyftor eller andra hårda frukter/grönsaker
 • Hela vindruvor
 • Hela körsbärstomater
 • Hela jordnötter och andra nötter, var även försiktig med stora tuggor av nötsmör 
 • Popcorn     
 • Skumgodis ex: skumtomte, marshmallows   
 • Hårda chips    

/Mirja Augustsson
Leg. Dietist och Verksamhetsutvecklare 
Barn, unga och familjehälsa

https://vimeo.com/515944319
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar
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Frågor och svar
Fråga:
Jag har en fråga, jag har nu vid 2 tillfällen fått brev från försäkringskassan till BVC och de begär 
uppgifter om familjer om de är sammanboende eller inte.

Försäkringskassan vill veta detta för att bedöma rätt till ersättning, de hänvisar till socialförsäk-
ringsbalken paragraf 14 kap 110.

Ska denna begäran från försäkringskassan scannas in eller sparas? 

Svar:
Man kan tillämpa motsvarande som gäller i Rutinen ”Dokumentation av begäran om journalko-
pior” i bifogat dokument, punkt 5, även om det inte gäller begäran om journalkopior utan endast 
om en viss uppgift. I så fall ska begäran från FK alltså skannas. http://canea.liv.se/Document/
Document?DocumentNumber=15499 

/Isabel Edgren, regionjurist

Patienter med skyddade personuppgifter i 
Cosmic
Rutinen är nu reviderad och förtydligad gällande ” journal på nätet” och anslutningsöversikten.
Se nedan utdrag .

”Presentation via 1177.se och NPÖ 
I dagsläget publiceras inte någon vårdinformation som relaterar till patienter med skyddade per-
sonuppgifter varken till Journalen 1177.se eller till Nationell Patientöversikt (NPÖ). Det vill säga 
patienter som har skyddade personuppgifter via folkbokföringen.”

”Anslutningsöversikten" 
Anslutningsöversikten kan användas då den endast presenterar namn och personnummer för 
korrekt hantering i vården, inga kommentarer får göras i fritextfält som kan röja patientens vistel-
seort.” Vida RUT-06670

/Helena

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=15499
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=15499
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=6670
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Generell licens på Tetanol PUR för grundvacci-
nation mot Tetanus inom barnhälsovården 
Vaccinationen ges i tre doser, 2 primärdoser med 4-6 veckors intervall, och därefter en boosterdos 
efter 6-12 månader.
Produktresumen finns översatt till svenska, och länk kommer att finnas på vår hemsida under 
”Vaccination”. Kan endast beställas i 10-pack.

/Helena

Rekommenderade läkemedel 
till barn 2020-2021
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-
vard/l/lakemedel

Kommentarer till ämnesområdet förstoppning :
Klyx är förstahandsbehandling. Förslag på engångskateter : 
Tappningskateter Lofric classic, ch14, 20cm. ( Artikelnr 3053226, 
leverantörsartikelnr; 4031400).
Resulax är restnoterat och Microlax rekommenderas ej till barn 
då de är lokalt irriterande.

Gällande behandling med makrogol, så är förstahandsvalet i rekommenderade läkemedel baserat 
på effekt  resp. ekonomiska aspekter.  Preparaten innehållande salt kan ur smaksynpunkt ogillas 
av vissa barn. Forlax junior är godkänd from 6 mån, till skillnad från tex Movicol junior som är 
godkänd from 1 år. Men man har längst erfarenhet av Movicol junior till små barn. Recepten skall 
markeras med OBS! när ni förskriver under godkänd ålder.

För ordination av makrogol till barn under 6 månader finns ett förskrivningsstöd i ” ePed” som 
syns längst ut i högermarginalen i läkemedelsmodulen.( Barnläkemedelsinstruktion anpassad till 
Movicol junior.) Länk till ”E-ped rimlighetskontroll” Vida RUT-18494

/Helena 

https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel
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Gåva i samband med besök
 
Ny riktlinje "Kvalitetssäkrat material för uppmuntran och bekräftelse"

Inom hälsovård, sjukvård och tandvård i Region Värmland ger vi som möter barn i vår verksamhet 
gärna gåvor vid olika besök. För att barnet ska uppleva en gåva värdefull är det av stor betydelse 
att vi gör en avvägning och bedömning när barnet behöver stärkas eller bekräftas med en gåva. Vi 
ska inte använda gåvor slentrianmässigt vid alla besök.
 
Gåvorna har tidigare köpts in från företag som inte kunnat deklarera kvalitet, hållbarhet och säker-
het. De har inte alltid varit åldersanpassade och barnen har kunnat välja fritt ur ett stort sortiment. 
Detta har utgjort en stor säkerhetsrisk då även små barn fått små saker som gåva.

I Region Värmland har därför ett beslut tagits att det ska finnas ett enhetligt sortiment av  gåvoma-
terial som är ett urval av SKR:s upphandling. 
Mer information finns att läsa i riktlinjen, där finns även länkar till de företag där gåvomaterialet är 
upphandlat.  Vida RIK-22293

/Cristina

Till dig som tänker börja som BVC-läkare eller 
är ny i ditt uppdrag
Kolla in vår rutin ” BHV-läkare inom Region Värmland” gällande introduktion ,handledning och 
fortbildning. Kontakta mig gärna om frågor finns. 
Vida RUT-21920

/Helena
helena.lofwenhamn@regionvarmland.se

Barn- och familjestöd informerar
Ni kan beställa broschyrer från Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård angående rådgivnings-
telefon. Beställning kan göras på barnochfamiljehalsa@regionvarmland.se

/Marita Nilsson

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=22293
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21920
mailto:helena.lofwenhamn%40regionvarmland.se?subject=
mailto:barnochfamiljehalsa%40regionvarmland.se?subject=
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BVC-podden från barnhälso-
vården Region Stockholm
Nu finns nya poddavsnitt publicerade! Några aktuella om coronaoro.
För att underlätta att hitta bland alla dessa avsnitt är de nu sorterade i kate-
gorier som tex. ”Amning” eller ”Att vara en familj”. Förhoppningsvis kan det 
vara till hjälp för er när ni själva ska lyssna eller när ni ska rekommendera ett specifikt avsnitt till 
en förälder. 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/ 

/Helena

Vaccin för oss närmare varandra
Varje år under den sista veckan i april uppmärksammar WHO den goda 
effekten av vaccinationer världen över. Årets tema syftar i första hand på 
att vaccin ger förutsättningar till en god hälsa och ett längre liv när färre 
slipper drabbas av infektionssjukdomar. Vaccin räddar liv och skyddar mot 
svåra sjukdomar. Läs mer på: https://www.who.int/news-room/events/
detail/2021/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2021
I Sverige är sjukdomarna som alla barn erbjuds skydd mot under god kontroll, och vaccinationer-
na mot covid-19 har redan gett effekt i form av sjunkande dödstal bland de äldsta.

Folkhälsomyndigheten gör följande insatser 26 april-2 maj: 

Nyhetstext på webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vacci-
nationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/

Affischen Vaccin funkar uppdaterad: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccin-fun-
kar/

Nyhetstext på Twitter: 
WHO:s vaccinationsvecka ”Vaccin för oss närmare varandra” 
#vaccinfunkar #vaccineswork
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vacci-
nationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/

/ Helena

Bebispodden
https://sverigesradio.se/barnradion

/Emma

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vaccinationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vaccinationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccin-funkar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccin-funkar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vaccinationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/whos-vaccinationsvecka-vaccin-for-oss-narmare-varandra/
https://sverigesradio.se/barnradion
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Skärpta restriktioner i Region Värmland 
För barnhälsovården gäller nu som för övriga i regionen att använda visir och munskydd om avstånd inte kan 
hållas, samt även en begränsning av hembesök.

Länk till hembesöksrutin.

/Helena

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon 
i familjen har Covid-19
Länk till Folkhalsomyndigheten.se 

Att skydda varandra i Covid-19 tider
Det är viktigt att vi alla gemensamt upprätthåller den basala vårdhygienen och därför har vi skri-
vit en hygienrutin anpassad till BHV, Vårdhygien inom barnhälsovården

/Helena

Vilka barn skall provtagas för covid-19?
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid 
varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare 
att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i 
förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsråd-
givning kontaktas ordinarie vårdcentral eller 1177. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal 
fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning. Covid-19 provtagningsanvisning för barn 
och unga VÅR-20756 (Vida) 

/Helena

När får barnen återgå till barnomsorgen och  
eller komma till BVC? 
Om inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterliga-
re 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför 
hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, 
kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovan-
stående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 
sjukvården eller 1177. 

/Helena

http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/rutiner-och-riktlinjer/2-METODER-PA-BVC/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/rutiner-och-riktlinjer/2-METODER-PA-BVC/
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
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Stöd och tips i Coronatider

Rädda Barnen: Tips och råd om corona
Corona sätter världen på paus. Barns behov pausar inte. 
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/
/Helena

Folkhälsomyndigheten: Om coronaviruset - för dig som är barn eller 
ungdom
Folkhälsomyndigheten har publicerat information till barn och ungdomar på deras webbplats.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/information-till-barn-och-unga/
/Cristina

Vaccinationer i coronatider
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av 
barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående covid-19 pan-
demi. Som vanligt bör vaccination uppskjutas om barnet har akut pågående infektionssjukdom 
(covid-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan och/eller feber. 
/Helena

Att prata med barn om corona-viruset
”Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 
För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver”.

Mer kring hur man gör, kan du läsa om på BRIS hemsida.
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/
/Helena

Barnbok om coronaviruset för äldre barn
En ny barnbok om coronaviruset för lite äldre barn. Boken är nyligen översatt till svenska och kan 
laddas ned kostnadsfritt. Den engelska versionen har redan en miljon nedladdningar.
http://www.lasrorelsen.nu/2020/04/coronavirus-en-bok-for-barn/

/Helena

Rikshandboken
- Nyhetsbrev Prenumerera på senaste nytt från Rikshandboken direkt i din inbox:
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/

/Gunilla

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/
http://www.lasrorelsen.nu/2020/04/coronavirus-en-bok-for-barn/
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
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Arabic

أسئلة عامة حيال الفريوس الجديد كورونا

 إذا كان لديك أسئلة حيال الفريوس الجديد

 كورونا وترغب بان يجيبك شخص يتكلم اللغة

العربية؟

أتصل عىل الرقم 8318010-010

 وانتظر املعلومات بلغتك. بإمكانك 10-12.

االتصال

Somali

Su`aalo guud ahaan ah oo ku saabsan 
cudurkan cusub ee koroona fiiruska.
Su`aalo maka qabtaa cudurkan cusub 
ee koroona fiiruska iyo ma rabtaa in-
aad jawaab ka hesho qof ku hadla afka 
Soomaaliga ? Wac 010-831 80 10 iyo 
sug in warbixin lagugu siiyo afkaaga 
hooyo. Adiga waad wici kartaa nambar-
kaan maalmaha la shaqeeyo saacada-
ha inta u dhexeysa 10-12.

Phone number for general questions about the new coronavirus

    010-831 80 10

Tigrinya

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና 
ቫይረስ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ሕቶታት 
ኣሎካ እሞ መልሲ ካብ ትግርኛ ዝዛረብ 
ክትረክብ ትደሊ? ናብ ቁጽሪ ተሌፎን 
010-831 80 10 ደዊልካ ነቲ ብቛን
ቋኻ ዝዛረብ ምረጽ። ናብዛ ቁጽሪ ኣብ ናይ 
ስራሕ መዓልታት ካብ ስዓት 10.00 ክሳብ 
ስዓት 12.00 ቅድሚ ቀትሪ ክትድዉል 
ትኽእል።

Dari

سوال های عمومی مربوط به ویروس جدید “کورونا“
 آیا در مورد ویروس “کورونا“ سواالتی دارید که می

 خواهید با یک مسئول دری زبان مطرح کنید؟ به
منرب )۰۱۰۸۳۱۸۰۱۰( زنگ

 بزنید و اطالعات به لسان خودتان را دریافت کنید.
 شام در طول روزهای عادی هفته از ساعت ۱۰ تا

۱۲ به این منرب زنگ زده

میتوانید.االتصال

Region Värmland’s phone number for general questions about the new coronavirus in different 

languages. Open on weekdays between 10am and 12pm. We can answer questions in Arabic, 

Dari, Somali and Tigrinya.



12

     Info från Livets tråd - Aktuellt om amning 
Livets tråd är en arbetsgrupp 
med representanter från hela 
vårdkedjan. Gruppen arbetar 
med omvårdnadsfrågor för att 
underlätta samarbetat mellan 
olika vårdgivare som möter 
den blivande och nyblivna fa-
miljen. 

Arbetsgruppen ska bland an-
nat verka för metodutveckling, 
utbildning och utvärdering i 
framförallt amningsfrågor för 
all personal i hela vårdkedjan 
och verka för att en gemensam 
amningspolicy hålls aktuell.

Arbetsgruppen ska också verka 
för ett bra fungerande samar-
bete och kommunikation mel-
lan olika vårdgivare, i samråd 
med berörda chefer. 

Medlemmar i Livets tråd
Anette Andersson 
Astrid Ekeberg 
Camilla Besterman 
Cristina Gillå
Eva Rickman
Helena Donborn  
Ingela Larsson
Katarina Sefton 
Madeleine Pizarro Torrijos
Magdalena Eriksson
Margareta Billebo
Nina Stanizewski 
Ulrica Gustafsson

Frågor och synpunkter:
cristina.gilla@regionvarmland.
se
Ingela.Larsson@regionvarm-
land.se

Livets tråd hemsidan

Amningskurser till blivande 
föräldrar
Representanter från Amningshjälpen, barnsjuksköterska Margareta 
Billebo och barnmorska Nina Stanizewski anordnar kostnadsfri fort-
bildning om amning till blivande föräldrar på BMM. Tidigare kurser har 
varit mycket uppskattade, såväl i Värmland som i övriga Sverige.
Kursen är ett komplement till befintlig amningsinformation och vänder 
sig till såväl första- som flerbarnsföräldrar. 

Amningskurs för blivande föräldrar - online: Kursen är den 4 maj och 
11 maj, kl. 8.30-12.30 och är kostnadsfri. Information och anmälan via  
1177.se - Fullbokad

Vi använder Stockholms läns vårdpro-
gram. 

Den finns för nedladdning via länk
https://vardgivarguiden.se/globa-
lassets/kunskapsstod/vardprogram/
brostkomplikationer/brostkomplika-
tioner-amning

Vårdprogrammet amningskomplikationer

Boktips
Bra information om amning till 
blivande och nyblivna föräldrar finns på 
www.babybaby.se

Blogg-tips

Amning i nöd och lust är ett bra stöd vid 
amningsrådgivning. 

Råd om flaskmatning

Informationsbladet: Råd om flaskmatning (INF-16187) är revide-
rad. Släng den gamla broschyren. 

mailto:cristina.gilla%40liv.se%0D?subject=
mailto:cristina.gilla%40liv.se%0D?subject=
mailto:Ingela.Larsson@liv.se
mailto:Ingela.Larsson@liv.se
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/arbetsgrupper/
https://www.1177.se/Varmland/barn--gravid/graviditet/besok-under-graviditeten-landstinget-i-varmland
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
http://www.babybaby.se
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16187
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Fortbildning/ Utbildning 
Vi planerar att ha kontinuerlig utbildning/fortbildning inom olika ämnesområden. 

De riktar sig till dig som är verksam inom barnhälsovården oavsett yrkesgrupp, som är nyanställd 
eller behöver fylla på kunskapsförrådet. 

Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av BHV-enheten och är obligatorisk  
för att du ska få rätt kompetens och klara av ditt uppdrag.

 Vid deltagande i utbildningar ska förankring med närmaste chef göras.  

Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar
 
 

    Region Värmland erbjuder:  
 * Startutbildning Cosmic 
   
  Motiverande samtal, MI utbildningen är pausad under våren -21
   
  * Amning, stöd i amningsstarten  
  Webbutbildningen är uppdelad i 6 delövningar. Alla övningar utom den som handlar om sena   
  prematurer hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning ska ha   
            kunskap om. Efter varje faktaavsnitt går du till länken självtest för att svara på ett antal   
  frågor. 
 
  Den 3 maj öppnar den nya Utbildningsplattformen och då kan du hitta 
  Amning, stöd i amningsstarten igen, på intranätet. 
 

Maj  Amningsfredag, 
  en amningsutbildning via Uppsala universitet, digitalt via zoom
  7 maj, information har skickats via mail

  * BHV-dag, digitalt via teams
  18 maj 
  Kl 9-12. Barn och flerspråkighet
  kl 13-16. Uppföljning av Språkfyran och BCG
  Länk till inbjudan Barn och flerspråkighet, Länk till Språkfyran och BCG
  Anmälan görs via länkarna till båda tillfällena
  
  Fortbildning om eksem  
  Erbjuds vid 3 tillfällen, välj lämpligt tillfälle, digitalt via teams
  17/5 kl. 13-15, 20/5 kl. 13-15, 27/5 kl. 13-15
  Länk till anmälan

Juni  Introduktionsutbildning av nya medarbetare
  * EPDS
  15 juni kl 9-16 och 16 juni kl 9-12
  Inbjudan har skickats ut
  
  Våld i familjen är flyttad till hösten
 

http://Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar 
https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-tranings
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/anstallning-och-utbildning/barnhalsovard/utbildningar/
https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBBfmbr3wH2ArgSwDiyavp6r5SXuhU_E3NcVEv7ZblkLfpH3ohvLXIVwEXasZzeR34cAvzA1&ln=swe
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/anstallning-och-utbildning/barnhalsovard/utbildningar/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUOU01Q05BVVVWSjJDT1k3QzA4RTJWN0tZTy4u

