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Lilla 
     Livet
   Informationstidning för personal inom barnhälsovård

   

Nummer 9 - oktober 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

Under rubriken "Kost och fysist aktivitet", hittar du information från dietisten:
https://intranat.regionvarmland.se

/Gunilla

https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovardsprogrammet-samt-lokala-anvisningar
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovardsprogrammet-samt-lokala-anvisningar
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Lilla Livet är utgiven av Centrala 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
Mirja Augustsson, dietist/verksamhetsutvecklare, 010-831 67 25 
mirja.augustsson@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:mirja.augustsson%40regionvarmland.se%20?subject=
mailto:barnhalsovardsenheten@liv.se
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RSV-säsongen
Som ni alla vet är RSV-säsongen ovanligt tidig och intensiv. 

Folkhälsomyndigheten går ut med generella råd att det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot 
RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader. Samtidigt är det viktigt med socialt stöd och 
sammanhang för nyblivna föräldrar. Följande råd riktar sig till vårdnadshavare och andra perso-
ner som har nära kontakt med spädbarn under sex månader: 

 •  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel 
 •  Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför 
äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på 
symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.

Barn- och ungdomsmedicin Värmland har utformat en informationsbroschyr som vi skall dela ut 
vid besök på BVC och en affisch som skall anslås på varje enhet. I dagsläget finns ingen översatt 
broschyr och tyvärr inte heller någon översatt information på 1177.se. Affischen finns översatt till 
engelska, arabiska och somaliska.

Broschyr och affischer finns på teams, gå in på Allmänt och på Informationsmaterial RSV

/Helena

Rensning av gamla ” Planerade vårdåtgärder”
Barnhälsovården har fått ett uppdrag att rensa bort gamla bokningsunderlag (ej bokade och boka-
de) ur vårt journalsystem.

Jag hoppas att ni kommit igång med arbetet. Vi har stött på problem kring att ta bort gruppbok-
ningar, och trots hjälp från Cosmic så är ingen lösning funnen. Så dessa bokningsunderlag kan ni 
lämna nu initialt och fokusera på de patientbaserade bokningsunderlagen.  

/Helena



4

Ny rutin inom barnhälsovården
Stöd för att handleda ny kollega inom barnhälsovården
När en ny BHV-sjuksköterska börjar på BVC ansvarar en erfaren BHV-sjuksköterska för introduk-
tionen,  som stöd för det är nu en rutin är framtagen.

RUT-23008 Stöd för att handleda en ny kollega inom barnhälsovården

/Cristina

På vår sida på intranätet under rubriken "Barnhälsovårdsprogrammet och lokala anvis-
ning" under "Informationsmaterial för barnhälsovården" finns:

Testmaterial vid utvecklingsbedömningar
Den här sidan beskriver beställningsförfarande på det material som används på BVC vid utveck-
lingsbedömningar 0-4 år. 

/Gunilla              

Väntetid på psykologmottagningen för 
föräldra- och barnhälsovård
Psykologmottagningen har under de senaste åren haft tydligt förlängda väntetider. I nuläget är si-
tuationen åter extra ansträngd på grund av långtidssjukskrivningar. Vi arbetar hårt, just nu bland 
annat med kökortningsinsats på helger, med att möta patienternas behov. Vi ser dock att förlängda 
väntetider kommer att kvarstå ytterligare tid framåt. I den belastade situationen behöver vi prio-
ritera så att de ärenden som bedöms ha störst behov får kortast väntetider. Om ni ser att situation 
eller mående försämras hos remitterade patienter är vi därför tacksamma om ni kontaktar oss med 
den informationen, så att vi kan se om en omprioritering behöver göras.

Vi behöver ibland hänvisa till annan instans när frågeställningen inte primärt rör psykologmot-
tagningens uppdrag, som är stöd i föräldraskap, blivande föräldraskap eller i föräldrasituationen. 
Vid avvisning av remiss försöker remissgruppen i största möjliga utsträckning ha en dialog med 
inremitterande för att inhämta kompletterande information vid behov eller skapa begriplighet i 
varför vi avvisar. 

Vi är medvetna om att ni medarbetare på BMM och BVC påverkas av situationen när era remit-
terade patienter inte får en snar kontakt på psykologmottagningen. När ni ser att patientsäkerhet 
äventyras eller det finns risk för annan negativ konsekvens för patienten på grund av väntetid till 
Psykologmottagningen, önskar vi att ni gör en avvikelse i AHA. Detta för att omfattning och kon-
sekvenser av de förlängda väntetiderna ska bli tydliga inom verksamhetsområdet.

Vid behov av stöd i ärenden finns konsultation att tillgå, både den som sker regelbundet i grupp 
och enskild konsultation som kan bokas i tidboken i Cosmic. 

/Eva

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=23008
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Kontaktlista för stödverksamheter i Värmland 
(BHV) 

På teams finns ett dokument över stödverksamheter i Värmland. Skriv ut PDF-filen som heter 
"Kontaktlista BHV Värmland", som ligger i teams och fyll i de telefonummer som är viktiga för ert 
område. 
Vägen till dokumentet är den här:

/Gunilla

På vår sida på intranätet under rubriken "Barnhälsovårdsprogrammet och lokala anvis-
ning" under "Informationsmaterial för barnhälsovården" finns:

Boken ”Leva med barn” med sidhänvisningar
Boken Leva med barn har delats ut till alla nyblivna föräldrar under många år, den har reviderats 
flera gånger för att vara aktuell. För att praktiskt använda boken kan sidhänvisningar till olika 
ämnen som samtalas om vara en hjälp.

/Cristina

Förskrivning av tyngdtäcken vid 
sömnsvårigheter
Målgruppen är barn med kognitiva funktionsnedsättningar som ger gravt nedsatt sömnfunktion 
och dygnsrytm. En kartläggning behöver göras för att kunna bedöma om kraven för en förskriv-
ning av tyngdtäcke uppfylls utifrån målgrupp och kriterier. Tyngdtäcke är ej förskrivningsbart till 
barn under 3 år.
För stöd till kartläggning finns bra material på nedan länk till ” Hjälpmedel, habilitering och reha-
bilitering” 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet - Region Värmland vård-
givarwebb (regionvarmland.se)

Remiss till arbetsterapeuterna skickas till deras remisskansli som du hittar under  ”Lägg till flera 
alternativ” i Region Värmland  ” Division HHR” –” Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset” eller 
så väljer du fliken ”Välj flera” och skriver in ”Arbetsterapi remisskansli” i sökrutan.

/Helena

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/hjalpmedelsservice/riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalpmedel-barn-och-unga/04-hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-hjalpmedel-for-stimulering-av-sinnen-och-kanslighet
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/hjalpmedelsservice/riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalpmedel-barn-och-unga/04-hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-hjalpmedel-for-stimulering-av-sinnen-och-kanslighet
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Amningspärmar
För några år sedan skickades det ut pärmar till BVC innehållande diverse information om amning. Pärmarna 
var tänkta som väntrumsinformation. Innehållet är inaktuellt, kasta bort pärmen och hänvisa i stället till 1177.
se, Amningshjalpen.se, Babybaby.se  eller litteratur så som "Lättare att amma" och "Amning i nöd och lust".

/ Cristina

FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 25 
Handlar om barn som inte bor hemma
hos sina föräldrar.
Den myndighet som har ansvar för barnet
ska se till att barnet får bra vård eller behandling.

Artikel 26 och 27 
Handlar om barnets rätt till trygghet.
Familjer ska få hjälp så att barnet har det bra
även om föräldrarna är fattiga, sjuka eller arbetslösa.
En förälder som inte bor med barnet ska
också ta ansvar för sitt barn.
Det kan vara att betala så att barnet får mat,
kläder, bostad och annat som barnet behöver.

Enkät till gravida och nyblivna mammor
Det börjar komma in data från enkäterna som skickas till gravida och nyblivna mammor, dock är svarsfrek-
vensen låg från kvinnor som är utlandsfödda. Det är viktigt att även få ta del av deras synpunkter på vården 
omkring barnafödande. Två av tre delenkäter går ut efter förlossning, vid 8 veckor samt 1 års besöket. Därför 
är barnhälsovården en mycket viktig informationskanal. 

Material till stöd
På regionens webbplats Vårdgivarwebben finns en samlingssida med information och material om Gravidi-
tetsenkäten: 
Graviditetsenkäten - Region Värmland (regionvarmland.se)

Här finns bland annat: 

 • Folder som tagit fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Foldern finns på svenska, 
  engelska, arabiska, persiska, finska, franska, spanska och somaliska. Den svenska versionen har   
  skickats ut, övriga språk finns för beställning på webbsidan.
 •  Lathund för inloggning. Kvinnorna måste aktivt logga in på webbplatsen 1177.se, samt fylla i sina   
  kontaktuppgifter för att ha möjlighet att besvara enkäten och lathunden beskriver de olika stegen.
 •  Presentationsmaterial som vänder sig till dig som möter kvinnorna. Materialet berättar mer om   
  enkäten.

Uppmana gärna kvinnorna att logga in, ange sina kontaktuppgifter samt slå på aviseringar på 1177.se, så får 
enkäten en så bra svarsfrekvens som möjligt.

/ Cristina

http://1177.se
http://1177.se
https://www.amningshjalpen.se/
http://www.babybaby.se/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/modra--och-barnhalsovard/graviditetsenkaten
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BVC-podden från barnhälso-
vården Region Stockholm
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

Bebispodden
https://sverigesradio.se/barnradion

/Emma

Artikel från:
National Library om Medicine, 10 maj 2021

Nationell svensk undersökning visade att barnhäl-
sovårdens rutinmässiga immuniseringsprogram var 
motståndskraftiga under den tidiga COVID-19-pan-
demin https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973264/

Barnvaccinationsprogrammets hållbarhet under tidiga covid-19 pandemin i Sverige 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccina-
tionsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/

/Helena

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

/Gunilla

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://sverigesradio.se/barnradion
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973264/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
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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, Hygien inom barnhälsovården Vida RUT-21868

/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

Så länge bör förskolebarn stanna hemma
Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn 
som ska vara helt utan symtom.
Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar 
lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan 
feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande 
inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.
Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på 
covid-19.
För barn i grundskolan rekommenderar vi testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte 
testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma 
rekommendationer som för förskolebarn. folkhalsomyndigheten.se

/Helena

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://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21868
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/
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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/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

/Cristina

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

Så funkar coronaviruset 
(film från 1177.se) https://www.youtube.com/watch?v=3BO6aROhaZ4

/Helena

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-di
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-di
http://www.lasrorelsen.nu/2020/04/coronavirus-en-bok-for-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=3BO6aROhaZ4
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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
Nina Stanizewski 
Ulrica Gustafsson

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

Livets tråd hemsida

Amningskurser till blivande 
föräldrar
Representanter från Amningshjälpen, barnmorska Nina Stanizewski och 
barnmorska Magdalena Eriksson anordnar kostnadsfri fortbildning 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 se sensus.se

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
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/livets-trad-arbetsgrupp
http://sensus.se
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 - datum våren 2022
  16 och 17 ebruari samt 17 mars
  8 och 9 mars samt 12 april
  6 och 7 april samt 3 maj
  Anmälan och information på regionvarmland.se

  * 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. 
 
  Amning, stöd i amningsstarten finns i Utbildningsplattformen  

November * BHV-dagar 
  23-24 november, digitalt via teams
  Inbjudan är utskickad
  
  Nätverksträff för region Värmlands barnrättsombud
  30 november, heldag
  Inbjudan har skickats ut

December Introduktion av nyanställda (inom verksamhetsområdet)
  15 december, eftermiddag

http://Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar 
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/m/motiverande-samtal-mi
https://www.regionvarmland.se/Jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-traningscentrum-KTC/Motiverande-samtal---MI/
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/anstallning-och-utbildning/barnhalsovard/utbildningar/
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx

