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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:
Hus 77
Lasarettsgatan 
653 51 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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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 sjuk-
domar, undernäring och avskaffa traditionella och hälsofarliga sedvänjor. Gravida 
och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. 

Senaste nytt kring Svevac
Med covid-19-pandemin har förutsättningarna förändrats. Flera regioner har behov av att fortsätta använda 
Svevac för att kunna registrera vaccinationer och rapportera dem till det nationella vaccinationsregistret. I 
samråd med regionerna har Inera därför beslutat att förlänga användningen av Svevac. ( inera.se )

Helena 

Ny medarbetare
Hej! 

Jag heter Alicia Ohlsson och är leg psykolog och fil. dr. i psykologi som är åter 
i tjänst på Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård efter mitt 
doktorandarbete på Stockholms universitet. 
Jag har forskat om ledarskap och organisationsutveckling och frågor relatera-
de till stress och återhämtning i arbetet och familjelivet de senaste 10 åren på 
Försvarshögskolans ledarskapscentrum och under min tid som doktorand på 
Stockholmsuniversitet. 
Ursprungligen kommer jag från USA och flyttade till Sverige år 2007 med min 
svenska man som jag träffade i USA efter hans utbildning. Nu bor vi, tillsammans med vår tre söner, ute på 
Hammarö och trivs väldigt bra med närheten till naturen. 
Utöver mitt kliniska arbete på mottagningen kommer jag att jobba 40% som verksamhetsutvecklare för barn, 
unga och familjehälsa. Jag är glad över att vara tillbaka i tjänst i Region Värmland och ser fram emot att kunna 
jobba praktiskt igen med patientärenden och även att få möjlighet att lyfta blicken med verksamhetsutveckling 
för frågor rörande barn och familjehälsa. Jag ser fram emot att träffa er i arbetet!

Hälsningar, 
Alicia

Verksamhetsutvecklare för familjecentraler i 
Värmland
Kerstin Ekblom, verksamhetsutvecklare för familjecentraler i Värmland, kommer att vara tjänstledig från och 
med 1 mars. Ersättare är Emma Bryngfors Nilsson som har lång erfarenhet av familjecentralsarbete. Emma 
är sedan många år tillbaka varit samordnare på familjecentralen i Forshaga och även projektledare i region 
Värmland för kulturtolk/doula. Emmas kontaktuppgifter: Telefon: 010-831 67 15, e-post: emma.nilsson@
regionvarmland.se

/Kerstin

( https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/svevac/#section-4299  ) 
mailto:emma.nilsson%40regionvarmland.se?subject=
mailto:emma.nilsson%40regionvarmland.se?subject=
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Frågor och svar
Fråga:
Jag har en fråga angående  registrering  av BCG vaccination. Vart hämtar ni uppgifterna? Är det från BB, 
inskrivnings samtalet, teambesöket 4 v eller från BUM där de fått  sin vaccination?
Det är ju lite noga om det tas ur Cosmic.  

Svar:
Alla våra kvalitetsdata utgår från att barnet är anslutet till en specifik  BVC-enhet.

Vi tar ut kvalitetsdata kring BCG-vaccination på två sätt.
Dels från BHV-journalen och sökordet ”Vaccinationsplanering”, om man valt ” Indikation för BCG vid 6 
mån” eller ” Indikation för tidig BCG” , där vi tänker att detta är vår bedömning att ett barn har ökad risk  för 
tuberkulos.
Sedan tar vi ut data av genomförd BCG-vaccination genom  åtgärdskod. Denna plockar vi upp oavsett vilken 
verksamhet som utfört vaccinationen, och kan också särredovisas vart den utförts. 

/Helena

Fråga:
Hur skall jag vaccinations-rapportera ett barn född 2018 i Algeriet? Modern har ingen dokumentation, men 
uppger att barnet fått sina vaccinationer i hemlandet. Jag har kontrollerat WHO;s vaccinationslista  över barn 
födda 2018. Oralt poliovaccin ges vid 2,4,12 mån, men sen ger de DTwPHib ,och det är då jag blir osäker. Vad 
betyder de olika förkortningarna?

Svar:
När man går in på WHO´s sida who.int och tittar på ett lands vaccinationsprogram, så om man låter mus-
pekaren vila på förkortningen tex DTwPHib  så kommer det fram en förklaringstext på engelska.  Difteri, 
tetanus , pertussis och hemofilus. IPV betyder i.m. poliovaccin och OPV betyder oralt poliovaccin.

/Helena

Samtycke inför remissförfarande till annan 
vårdinstans
Vid remittering till annan vårdinstans ska vårdnadshavares samtycke inhämtas. Om en vårdnadshavare inte 
samtycker till att remiss skickas, kan den andra vårdnadshavaren vända sig till socialtjänsten i den kommun 
som barnet är folkbokfört och anhålla om att frågan prövas i socialnämnden. Socialnämnden kan besluta om 
att vård får ges utan en eller båda vårdnadshavares samtycke. De behöver underlag från vården med en be-
dömning av vilka konsekvenser som kan bli följden av att barnet inte får den rekommenderade vården, t.ex. 
att viktigt stöd i barnets fortsatta utveckling uteblir eller försenas, att viktig bedömning av barnets utveckling 
och funktioner uteblir. Om ingen av vårdnadshavarna samtycker till remittering, får man som vårdgivare ta 
ställning till om en orosanmälan ska göras, utifrån vilka konsekvenser man bedömer att den uteblivna 
vårdinsatsen kan få för barnet. 

/Cristina

https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B
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Språkfyran
Det har påtalats svårigheter att testa med Språkfyran när visir och munskydd behöver användas. Önske-
mål finns om att få använda Taltestet/Värmlandstestet tills vidare.
Det innebär en viss extra utmaning att få kontakt och testa barn när visir och munskydd används. Logoped- 
enheten ser en stor fördel i att BHV-sjuksköterska ändå försöker genomföra testning med Språkfyran vid 
4-årskontrollen istället för det tidigare taltestet/Värmlandstestet. Vi har ett stort inflöde på remisser när det 
gäller barnspråk och för närvarande håller vi inte vårdgarantin. Det är närmare ett års väntetid på remisser 
som har lägst prioritet, vilket frågeställningen uttalsvårigheter har. När testning gjorts via taltestet/Värm-
landstestet är de oftast endast uttalssvårigheter som fångas upp. Barn med bredare språkliga svårigheter ris-
kerar därför att missas eller att remissen bedöms ha låg prioritet. Vi bedömer att det är möjligt att genomföra 
Språkfyran med visir och munskydd. Är det så att barnet inte hör på grund av detta kan instruktioner ges 
igen. Klarar inte barnet av testuppgift 21-30, non-orden, och misstanke finns om att det beror på att de inte 
riktigt hört bör man istället gå på helhetsbilden. Framkommer inga övriga språkliga svårigheter i testning 
eller under besöket och barnet har ett bra uttal i spontantal behöver ingen remiss skickas till logoped. 
Vid frågor kring testförfarande gällande Språkfyran hänvisas till powerpointpresentationen, filmen om språk-
fyran och/eller den inspelningen som gjorts av själva presentationen av Språkfyran.

Det upplevs vara många barn som lärt sig mycket engelska via surfplatta men uppvisar brister i svenska 
och sitt modersmål.
Många små barn har en stor exponering för engelska i spel och barnprogram, föräldrar har ofta en önskan om 
att deras barn ska bli flerspråkiga på engelska med surfplattan och tv:ns hjälp. Det är dock en stor skillnad på 
att se engelska barnprogram om man är flerspråkig med engelska som ett av språken, jämfört med om man är 
enspråkig och ser engelska program. I en app eller ett tv-program kan barnet förstås lära sig vad saker heter; 
barnet kan få veta att det är ett “blue train” och en “red car”, men det betyder inte att barnet kan använda 
orden funktionellt. Att veta att en bil är en “red car” innebär inte att man kan använda ordet korrekt eller föra 
ett samtal med någon på engelska. 
Språk lärs in i samspel med andra människor, ett barn behöver respons på det hen säger för att utvecklas 
språkligt. Ett barn där föräldrarna talar engelska kommer få höra samma ord i många olika kontexter vilket 
gör att ordet kan generaliseras till många olika situationer och fyllas med innebörd. Den engelska expone-
ringen i en familj med annat språk kommer att vara för liten för att faktiskt ge barnet en funktionell engelska. 
Dels kommer exponeringen för det/de språk som faktiskt talas i familjen bli mindre ju mer barnet sitter och 
tittar på engelska barnprogram. För vissa barn spelar det ingen roll, det de hör av sitt förstaspråk är tillräck-
ligt. För andra barn är det inte tillräckligt och deras förstaspråk blir istället torftigt. För flerspråkiga barn finns 
redan flera andra språk i familjen och exponeringstiden delas redan mellan dessa språk. För de här barnen 
rekommenderas starkt att man tar bort alla engelska tv-program och appar.

Hur kan vi stötta dessa familjer? 
Fördelaktigt att vid varje BVC-besök från födsel betona vikten av att föräldrar använder sitt modersmål. Om 
barnet har mycket skärmtid ge förslag på lämpligt innehåll, där språk som talas är modersmål eller svenska. 
Uppmuntra förälder att sitta med barnet, kommentera och tillsammans prata om vad man ser. Utgå från 
Logopedenhetens broschyr ”Hitta språket” som finns på flera språk. 

På vilket språk ska gåvobok till föräldrar delas ut?
Det rekommenderas att i första hand lämna ut en bok på det språk som föräldrar är starkast på då detta gör 
det lättare att vara en god språklig modell. För att högläsningen ska fungera som språklig träning behöver 
den som läser ha god kunskap i språket för att kunna fånga upp för barnet nya ord, läsa mellan raderna och 
utveckla vidare.

/Linda Rinnemo
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Barnhälsovården tar över ansvaret för 
BCG-vaccination av barn 0–6 år 
Under 2020 har Folkhälsomyndigheten publicerat nya ” Rekommendationer för preventiva insatser mot 
tuberkulos”. Denna innehåller vissa förändringar jämfört med rekommendationerna anno 2007 gällande 
BCG-vaccination. Folkhalsomyndigheten.se

Vaccination rekommenderas till barn upp till 6 år med familjeursprung från ett land med ökad eller hög 
TB-förekomst. Även till barn och ungdomar upp till 18 år som löper ökad risk att utsättas för smitta genom 
aktuell TB hos en nära anhörig / hushållskontakt, eller inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i 
ett land eller område med hög TB-förekomst där barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

Eftersom man utökat PKU-testet med screening för SCID (immunbristsjukdom) rekommenderar man 
BCG-vaccination redan vid 6 veckors ålder. Att vaccinationen nu ligger i nyföddhetsperioden (0–6 mån) och 
är ett levande vaccin ställer särskilda krav på att ta ställning till om det föreligger kontraindikationer.

Tidigare har öppenvårdsmottagningarna inom Barn och ungdomsmedicin haft ansvaret för BCG-vaccination. 
Fördelat på mottagningarna i Karlstad, Arvika och Kristinehamn har ca 550 BCG utförts årligen 2018/ 2019 
på barn 0–6 år. 

Behovet av BCG-vaccination varierar i regionen. Vissa BVC-enheter har remitterat mer än 35 % av sina 
nyfödda för BCG, medan andra enheter har en mycket liten andel nyfödda som behöver BCG. Utifrån detta 
har de olika BVC-områdena anpassat sina utbudspunkter. För de BVC-enheter som drivs i privat regi gäller 
nedan:

Område Utbudspunkt 1 Utbudspunt 2 Privata mott Hänvisas till

K-D Norra Rud Kronoparken BVC Vålberg Grums
  
K-D Södra Grums/Mörmogård Kolvgatan Åttkanten Kolvgatan
  
V-land Norra Hagfors/ Torsby Sunne/ Munkfors Kasernhöjden Kolvgatan

V-land Västra Arvika Säffle Svea BVC Säffle
  
V-land Östra Filipstad Kristinehamn Töcksfors Arvika

Ansvaret för BCG-vaccination övertar barnhälsovården från och med barn födda 2021-01-01, och de som 
från och med 2021 behöver kompletterande BCG-vaccination. Detta innebär att BUM under 2021 kommer 
BCG-vaccinera parallellt med BHV på de barn som sedan tidigare är remitterade till BUM.
Rutinen ” BCG-vaccination inom Barnhälsovården” beskriver mer kring kontraindikationer, dokumentation, 
informationsmaterial och hur man rent praktiskt skall ” remittera” barnet till utbudspunkterna. Finns i Vida 
(RUT-21478)

/Helena

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-tb/
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21478
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21478
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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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Rikshandboken
- Nyhetsbrev Prenumerera på senaste nytt från Rikshandboken direkt i din inbox:
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/

/Gunilla

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

Bibliotek i Värmland
Information till föräldrar
Jag har fått frågan om vi kan hänvisa föräldrar till bibliotek för utlåning av språkpåsar, jag har kollat upp detta 
och den möjligheten finns.  Det ser visserligen olika ut vad det gäller öppettider men servicen ska finnas så att 
föräldrarna kan kontakta sitt lokala bibliotek för utlåning. Bifogar länken till Bibliotek Värmland där ni kan 
söka fram ert lokala bibliotek och skriva ut informationen för att ha den till hands och ev. att ni även sätter upp 
den i ert väntrum.  bibliotekvarmland.se

/Cristina

Psykologmottagningen för föräldra- och barn-
hälsovården informerar
Det går bra att beställa fler broschyrer från Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård angående 
rådgivningstelefon. Beställning kan göras på barnochfamiljehalsa@regionvarmland.se

/Marita Nilsson

https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/lokala-anpassningar-av-biblioteken-pga-covid-19
mailto:barnochfamiljehalsa%40regionvarmland.se?subject=
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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

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/
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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.
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     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. 
  
För närvarande är inga amningskurser planerade i Värmland.  

Vårdprogrammet amningskomplika-
tioner är utbytt och vi använder Stock-
holms läns vårdprogram. 

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 revi-
derad. 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://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
 Utbildningen finns i kompetensverktyget   
   
 Motiverande samtal, MI 
 Information, datum och anmälan
   
 * Amning, stöd i amningsstarten
 Nu finns webbutbildning Amning, stöd i amningsstarten i Kompetensverktyget    
 Utbildningen 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. 
 https://liv.netcompetence.se/Courses/View/8432

 För närvande jobbar vi fram en Värmlandsmodell, 
 information kommer när den är klar
 
 
April
 Introduktion av nya medarbetare
 13 april
 Information kommer
  
 

http://Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar 
https://liv.netcompetence.se/dashboard
https://www.regionvarmland.se/Jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-traningscentrum-KTC/Motiverande-samtal---MI/
https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-tranings
https://liv.netcompetence.se/Courses/View/8432 
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/anstallning-och-utbildning/barnhalsovard/utbildningar/

