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Lilla 
     Livet
   Informationstidning för personal inom barnhälsovård

   

Nummer 8 - september 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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Rutinmässiga hembesök inom barnhälsovården 
under Covid-19 pandemin
Efter beslut i början av juni så ska rutinmässiga hembesök genomföras hos nyfödd och vid 
8 månaders ålder. 
Besökande BHV-sjuksköterska ska före hembesöket säkerställa att familjen man ska möta är frisk 
och inte befinner sig i karantän. Endast vårdnadshavare och familjens barn bör vistas i hemmet i 
samband med hembesöket. Riktlinjer gällande hygien och skyddsutrustning ska följas på samma 
sätt som vid ett mottagningsbesök. Personalkläder, arbetsbussarong rekommenderas. Möjlighet 
ska finnas till att bära handskar och skyddsförkläder under hela besöket.

/Helena

Lokala besöksrestriktioner 
VO Barn, unga och familjehälsa
Rutiner för att minska smittspridning vid besök. 

• Endast bokade besök erbjuds på mottagningarna.
• Gruppverksamhet får endast genomföras digitalt. Undantag ska beslutas av verksamhetschef.
• Alla besökare ska vara symtomfria och inte ha varit i kontakt med någon som har covid-19 

under de senaste 14 dagarna. Besökare ska inte varit utanför Norden de senaste sju dagarna.
• Antalet besökare begränsas: En vårdnadshavare får följa med barn på besök. Om besökare 

behöver följeslagare ska mottagningen kontaktas före besöket. Samma regler om symtomfrihet 
för besökare gäller även följeslagare. Antalet följeslagare är begränsat till en (1) per patient.

• Mottagningar kan, vid identifierat behov, bjuda in båda vårdnadshavarna/blivande föräldrar 
till mottagningsbesök.

• Om inte avstånd kan hållas (tvåmetersregeln) i väntrum och allmänna utrymmen ska mun-
skydd finnas tillgängliga för besökare.

• Handsprit ska finnas lättillgängligt och tagytor ska rengöras med ytdesinfektionsmedel.

RUT-23065  Gäller 2021-09-28 - 2021-10-10.

/Helena

Dags att söka kursen i BHV på Blekinge 
Tekniska Högskola
Nu är det möjligt att söka kursen ”Barnhälsovård, team och förbättringsarbete för att främja barns 
hälsa” på Blekinge Tekniska Högskola. Se länken bth.se

Kursen kommer att ges på 25% över ett helt år (istället för som sist på 50%). Kursen består både av 
självstudier och förinspelade föreläsningar samt av träffar i realtid med basgrupper, föreläsningar 
och workshops. Detta ska förhoppningsvis göra det lättare för de som väljer att läsa kursen samti-
digt som de arbetar. Kursplatserna är 30 till antalet och de fördelas mellan specialistläkare, specia-
listsjuksköterskor och psykologer. 

/Johanna Tell
Bitr universitetslektor, Fil. Dr

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=23065
https://www.bth.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/20221/H5728/


4

Material från Transkulturellt Centrum
Transkulturellt Centrum, Region Stockholm har tagit fram två bildmaterial: "Mata med nappflas-
ka" och "Mjölkbilden". Detta material får användas nationellt. Materialet kommer att plastas in och 
skickas ut till er på mottagningen.
/Gunilla

Riksmaten småbarn
Nu drar Livsmedelsverket igång sin sjätte undersökning om svenska folkets matvanor. I Riksma-
ten småbarn kommer matintaget hos barn i åldrarna 9 månader, 1,5 och 4 år att undersökas. Totalt 
handlar det om 3000 barn och syftet är att ta reda på hur mycket näring och skadliga ämnen små 
barn i Sverige får i sig. Även fysisk aktivet kommer mätas. Läs mer om Riksmaten småbarn hos 
Livsmedelsverket.se. 

/Mirja

Brist på bröstmjölk
Det saknas bröstmjölksdonatorer, påminn gärna era nyblivna mammor som har mer mjölk än det 
egna barnet behöver. 
Telefon nummer till mjölkköket för mer information är 010-831 44 25 mellan kl  7-15.30. 

/Ulrica Gustafsson 
Avd 11 CSK

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/mat-och-naring/nu-ska-fyraaringarnas-matvanor-undersokas?ll=1
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Testmaterial vid utvecklingsbedömningar

Vid beställning av testmaterial vid utvecklingsbedömningar så är det lite förändringar från tidiga-
re. Beställning via hemsidan leklar.se eller kundtjanst@lekolar.se eller via telefon 0479-199 00.

/Gunilla

Tandborstappen Rocka Munnen
Tandborstappen Rocka Munnen vände sig från början till barn från 6 år och uppåt. Nu finns det ett 
nytt spel som Folktandvården Sverige tagit fram som barn från 2-3 års ålder klarar av, 
Nu kan även de yngsta barnen Rocka munnen (folktandvardenstockholm.se)

/Cristina

Språkväskor på BVC
 
Det har blivit slitage på språkpåsar och språkväskor. Påsarna går att laga, alternativt köpa in nya 
ex av - men - språkväskorna går varken att laga eller köpa nya ex av eftersom dom tyvärr inte 
finns till försäljning längre.
 
Därför vill stadsbiblioteket i Karlstad att alla språkväskor (dom stora röda) skickas/lämnas till 
stadsbiblioteket i Karlstad, Sandra Nelson. Skriv hennes namn på försändelsen eller meddela det 
när dom överlämnas. Sandra kommer att gallra (kassera) de språkväskor som passerat bäst-före 
datum och istället lägga in språkväskorna från BVC för utlån i systemet. Det betyder alltså:

 • språkväskorna kommer att finnas för utlån på biblioteken i några år till - så länge dom   
  inte går sönder
 • men BVC ska inte ha en språkväska för marknadsföring till föräldrarna utan får istället  
  visa språkpåsen för föräldrarna. 

/Annica Arvidsson, Biblioteksutvecklare
annica.arvidsson@regionvarmland.se
010-833 10 89

Nationell amningsvecka
Vecka 42 är nationell amningsvecka och arbetsgruppen Livets tråd har hand om regionens Instagramkonto 
under denna vecka, som kommer att handla om amning i vårdkedjan. Magdalena Eriksson och Nina Stani-
zewski, deltagare i Livets tråd, kommer att skriva inlägg och lägga upp bilder. 

/ Cristina

Broschyr: 
Barn har rätt till en upp-
växt utan våld
Broschyren Barn har rätt till en uppväxt utan våld finns 
nu på flera olika språk: engela, somaliska och arabiska. 
Broshyren finns att beställa från gunilla.svedlund@
regionvarmland.se.

/Gunilla

https://www.lekolar.se/
mailto:kundtjanst%40lekolar.se?subject=
https://www.folktandvardenstockholm.se/om-oss/nyheter/2021/nu-kan-aven-de-yngsta-barnen-rocka-munnen/
mailto:annica.arvidsson%40regionvarmland.se?subject=
mailto:gunilla.svedlund%40regionvarmland.se.?subject=
mailto:gunilla.svedlund%40regionvarmland.se.?subject=
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Frågor och svar

Fråga:
Har en nyförlöst mamma som har en latent tuberkulos vilket upptäcktes under graviditeten. 
Ska pojken vaccineras enligt vanliga rutiner? Behöver prover tas innan vaccination?

Svar:
Spädbarn är särskilt mottagliga för tuberkulossmitta. Det är viktigt att upptäcka och behandla tu-
berkulos hos gravida kvinnor och deras familjer. Graviditet kan innebära en ökad risk att insjukna 
i tuberkulos och att reaktivera en latent tuberkulos framför allt efter förlossningen (post partum). 
Aktiv tuberkulos under graviditet innebär en ökad risk för smittöverföring till fostret. Vid latent 
(vilande) tuberkulos (LTBI) är personen frisk och kan inte smitta varken fostret eller någon annan 
person. LTBI kan behandlas under graviditeten eller post partum för att förhindra en reaktivering 
till aktiv smittsam tuberkulos.
Inga prover behöver alltså tas på barnet och det skall absolut BCG-vaccineras.

BCG-vaccination VÅR-06554-v.6.0 
Tuberkulosscreening och handläggning vid graviditet/förlossning RUT -14959 
/Helena

Fråga:
Är det någon fara att använda kallpressad olja till barn som är yngre än 6 månader? Anledningen 
till att vissa föräldrar vill ge detta är för att, vid behov, hålla tarmfunktionen i gång på sina flask-
matade bebisar. Kan kallpressad olja innehålla bakterier?

Svar: 
Det förekommer ingen risk för bakterier eller parasiter i kallpressade oljor enligt Livsmedelsverket 
och man kan ge både kallpressad oliv- och rapsolja till bebisar från 6 mån ålder. 
Varför man inte ska ge olja till bebisar innan 6 mån ålder är för att det kan bli fel proportioner med 
näringsämnen i bröstmjölken eller bröstmjölksersättningen. Bröstmjölk och bröstmjölksersättning 
är anpassade utifrån spädbarnets behov och tillsätter man olja (eller annan ingrediens) störs balan-
sen av olika näringsämnen och det kan göra att barnet inte växer som det ska. 
Det finns ingen evidens för att olja hjälper mot förstoppning. Då är det bättre att först se över pul-
vermängden, prova en annan ersättning och/eller lägga till laktulos. 
/Mirja

Fråga:
Jag har fått frågan om vi kan plocka fram leksaker i väntrummen på BVC? Nu när öppna försko-
lor på familjecentraler får ha verksamhet kan det bli knepigt när BVC, som finns nära, inte kan ha 
några leksaker?
/Cristina

Svar:
Vi tycker att man kan vänta med det. Barnen är ovaccinerade mot covid  och dessutom är det 
många andra infektioner som tar fart under hösten. Ur vårdhygienisk synpunkt är det viss skill-
nad på öppna förskolor och BVC. BVC får ändå räknas som vårdlokaler och då är det motiverat att 
inte ha leksaker i väntrummet. Det är oftast bara en kort stund barnet vistas i väntrummet på BVC 
och då borde det gå bra utan leksaker. Jag har samrått med våra hygiensköterskor som också är av 
samma åsikt.
/Elisabeth Skalare Levin
Smittskydd Värmland

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=6554
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14959
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 40
Handlar om barn som är misstänkta för något brott.
Länderna lovar att behandla barnet bra
och att ge barnet en rättvis rättegång.

Artikel 41
Handlar om att länderna gärna får göra mer än det 
som står i konventionen
för att ge barnet rättigheter

Artikel 42
Handlar om att länderna lovar att se till
att både barn och vuxna vet  vilka regler
som finns i barnkonventionen.

Artiklarna 43-54
Är regler för hur länderna ska göra
för att följa barnkonventionen.

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för 
tandvård
Nu ingår även barntandvård i de nationella riktlinjerna med ett större fokus på hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande åtgärder. I riktlinjerna rekommenderas en utökad samverkan mellan 
tandvården och barnhälsovården.

Pressmeddelande - Flera nyheter när riktlinjer för tandvård presenteras (anpdm.com)

/Cristina

Bilder som aktiviteter i väntrum på BVC
Bilder har skickats ut i mail som ni kan 
skriva ut i färg och A4-format och sätta 
upp i väntrummen på BVC. 

/Cristina 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47405E4A7446475E4A79454459/414A50407045425C4A7544445F4271
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Konsultationstider med psykolog på psykolog-
mottagningen för föräldra- och barnhälsovård
Det finns möjlighet för medarbetare på BVC och BMM att själva boka telefonkonsultation med 
psykolog. 
Nedan finns en kort manual hur du går tillväga för att boka en tid med psykolog. Vid frågor är du 
välkommen att kontakta mottagningen på telefon 010-831 43 93.
Tidboken heter ”Konsultation med psykolog” och hämtas upp i tidboken. 

1. Hämta upp tidboken, välj 5 dagar för veckan, se nedan. 

2. De tider som finns för konsultation är en notering. I noteringen finns ock-   
så namnet på den psykolog som ringer upp dig. 
3. Markera noteringen, högerklicka och ”Ändra tidsnotering” där det står Konsulta-
tion 

4. Ändra noteringen ”Konsultation” och skriv in mottagning, namn och telefonnummer, exempel-
vis: BVC Karolinen, Margareta Mattsson, 190 09 och ”Spara”

5. Den psykolog som ansvarar för konsultationen ringer upp dig på avtalad tid.

/Eva Nahnfeldt
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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 är planerad till 13 och 
20 oktober kl 9-13. Se även 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  

  
Oktober EPDS-utbildning
  6 oktober, kl 9-12
  För nyanställda eller för er som inte deltagit tidigare
  Webbanmälan

  * Introduktion av nyanställda
  19 oktober

November * BHV-dagar 
  23-24 november, digitalt via teams
  Inbjudan är utskickad
  

http://Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar 
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-traningscentrum-KTC/Motiverande-samtal---MI/
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://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUMkhUQkhHRjQ2SURJRlFVMlZGUUtSRDFYUi4u

