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Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare, 010-831 59 39 
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Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare 010-831 66 76 
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mailto:mirja.augustsson%40regionvarmland.se%20?subject=
mailto:barnhalsovardsenheten@liv.se
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Efterregistrering av historiska vaccinationer i  
Svevac
Det har kommit en del frågor om att det inte går att registrera vaccinationer som barnet fått tidiga-
re av en annan vårdgivare så därför kontaktades Inera som svarade följande: 

Det går bra att registrera historiska vaccinationer i Svevac utan att veta batchnummer. Detta gör 
du genom att klicka på Vaccination och sedan på fliken Tidigare vaccination högst upp på sidan. 
Där kan du registrera vaccinationer utan att veta specifikt vilken vårdgivare som gett vaccina-
tionen eller satsnummer. Observera att dessa vaccinationer inte kommer att skickas vidare till 
Nationella vaccinationsregistret.

Eftersom vi i år får använda Nationella vaccinationsregistret som grund för redovisning av vac-
cinationsstastiken så kommer det bli ett visst bortfall i detta hänseende.

/Cristina

Kodningsmall Barnhälsovård - 
nya koder är inlagda 
INS-11727-v.12.0 Kodningsmall Barnhälsovård

Kodningsmallen för BHV är reviderad och nya KVÅ-koder är inlagda för:
Samordnad individuell plan (SIP): Upprättande av SIP, AU124, uppföljning av SIP, AW010 och 
medverkan i SIP, UU501.

För mer information om SIP finns en övergripande riktlinje : 
RIK-17644-v.2.0 Samordnad individuell planering (SIP)

Vi planerar för en utbildning anpassad till vår verksamhet king samverkan enligt SIP. 

Ytterligare en KVÅ-kod är inlagd: Externt informationsutbyte XS005, som vi vill att ni endast an-
vänder för kontakt via BBIC. Detta för att vi ska kunna ta ut statistik för era samverkanskontakter 
enligt BBIC.

/Cristina

FN:s konvention om barnets rättigheter

Artikel 22
Barn på flykt har rätt till skydd och hjälp oavsett om det 
kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan 
person.

Så pratar du med ditt barn om invationen av 
Ukraina
Barnpsykologen Anna Lindgren Fändriks:  - P4 Värmland | Sveriges Radio

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=11727
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=17644
https://sverigesradio.se/artikel/barnpsykologen-om-invasionen-av-ukraina-sa-pratar-du-med-ditt-barn
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Fråga och svar
Fråga: 
Vilket material skall jag beställa hem för inhalationsbehandling vid en anafylaxi?

Svar:
Spacern ”Optichamber Diamond” . Andningsbehållaren har artikelnummer 733084. Andnings-
mask finns i tre storlekar. Small (0-18 mån)  artikelnummer 733081. Medium (1-5 år) artikelnum-
mer 733082. Large (över 5 år) artikelnummer 733083.
Beställs via Raindance och jag tycker att ni kan ha alla storlekarna på mask tillgängliga hos er.

/Helena 

Fråga:
Hur är det med registrering i Svevac och skyddade personuppgifter?

Svar:
Personer med skyddade personuppgifter kan hanteras i Svevac. Då en ny person registreras med 
person- eller samordningsnummer ska användare alltid använda funktionen Sök i folkbokförings-
registret för att få aktuell och rätt information om personen. När en person med sekretessmarke-
ring söks fram i Svevac visas först ett varningsmeddelande i ett popupfönster för att uppmärk-
samma användaren. Under Aktiv person står det SKYDDADE PERSONUPPGIFTER i stället för 
personens för- och efternamn.
RUT – 21639 Registrering av vaccination mot covid-19 i Svevac

/Monica Ask
Informationssäkerhetssamordnare Hälso- och sjukvård 

Ny titel till vår 8-månaderssamverkan 
Nu byter vi ut en av titlarna som delas ut som gåvobok i vår 8-må-
naderssamverkan. Det är Gunga högt! som fasas ut eftersom vi fått 
signaler från er inom barnhälsovården att den inte fungerar optimalt 
att arbeta med under ert språksamtal med barn och föräldrar. Den nya 
titeln är Muuu, säger kon av Dick Bruna.

De böcker som redan köpts in måste användas tills de tar slut i förrå-
den och sen när det är dags för biblioteken att köpa in nya så är det 
Muuu, säger kon som kommer att köpas in, tillsammans med Knacka 
på!. Några bibliotek, tex Kristinehamn, har slut redan nu. 

Det kommer alltid att vara så att det delas ut olika titlar utifrån hur många ex biblioteken har kvar 
när vi byter titel. Det som är viktigt är att alla BHV-sjuksköterskor har med sig två olika titlar på 
hembesöken. Och med jämna mellanrum måste vi hitta nya titlar - utifrån att dom tar slut hos för-
lagen eller att någon signalerar att titeln behöver bytas ut av någon anledning. Den nya titeln kan 
jag inte tänka mig att någon inte gillar. Det är barnbibliotekarier som tillsammans med pedagoger 
i förskolan som röstat fram den.

/Annica Arvidsson
Bibilioteksutvecklare

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21639
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Information från förlossningsavdelningen
 • Om en födande är positiv med covid, så får hon ha med sig sin covidpositiva partner under   
  förlossningen. Förutsättningen är att partnern mår bra och använder munskydd.
 • Om en födande är frisk, behöver även hennes partner vara frisk. Om partnern är covidpositiv   
  kan hen inte följa med till förlossningen. En partner med symtom behöver testa sig med negativt  
  provsvar innan hen följer med till förlossningen.
 • From 9/2 kommer vi tillåta att kvinnor har med sig sin friska partner även vid bedömningar   
  på förlossningen. 
 • Vi kommer även tillåta att man vid behov får ha med sig 2 friska stödpersoner under förlossningen. 
 • Just nu råder brist på antigentester, vilket innebär att vi inte kommer antigentesta partners på   
      förlossningen. Alla medföljande kommer istället ombedas använda munskydd i närvaro av personal.

/Charlotte Stenström
Avdelningschef
Kvinnosjukvården/Förlossningen

Bebispodden
https://sverigesradio.se/barnradion

/Emma

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 katego-
rier 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

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

/Gunilla

https://sverigesradio.se/barnradion
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
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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
Förskolebarn rekommenderas precis som vuxna att stanna hemma vid nytillkomna symtom på 
luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Bar-
net kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntill-
stånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom 
från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar 
för andra omkring en vecka eller längre. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå 
tillbaka till förskolan.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.Vid behov av sjukvårdsrådgivning 
kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral. I samband med smittspårning kan andra rutiner 
förekomma. folkhalsomyndigheten.se

/Helena

Länkadress till vår sida på intranätet
Under rubriken "Barnhälsovård/BVC" finns våra lokala anvisningar 
https://intranat.regionvarmland.se 

Information från dietisten finns under "Kost och fysisk aktivitet".

Lägg gärna den här sidan som favorit så går den lätt att hitta.

/Gunilla 

Informationsmaterial från utbildningar
På den här sidan på intranätet hittar ni informationsmaterial från utbildningar https://intranat.
regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalso-
vard-bvc/informationsmaterial-fran-utbildningar

/Gunilla

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/
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/barnhalsovard-bvc/informationsmaterial-fran-utbildningar
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovard-bvc/informationsmaterial-fran-utbildningar
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovard-bvc/informationsmaterial-fran-utbildningar
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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
Astrid Ekeberg 
Camilla Besterman 
Cristina Gillå
Eva Rickman
Helena Donborn  
Ingela Larsson
Katarina Sefton 
Madeleine Pizarro Torrijos
Magdalena Eriksson
Nina Stanizewski
Suzanna Sundström 
Ulrica Gustafsson
Ulrika Huatorpet Nilsson

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
Råd om flaskmatning (INF-16187)  

Kyl och frys
Nu finns det kyl och frys på förlossningsavdelningen där det finns 
möjlighet att förvara urmjölkad bröstmjölk RUT-20838 Handmjölk-
ning hos gravida med diabetes

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
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20838
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20838
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Fortbildning/Utbildning 
För dig som är verksam inom barnhälsovården oavsett yrkesgrupp och tidigare erfarenheter. 

Introduktion till dig som nyställd eller när du behöver fylla på kunskapsförrådet.  

Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av Centrala Barnhälsovården och är 

obligatorisk för att du ska få rätt kompetens och kunna utföra ditt uppdrag.

 Vid deltagande i utbildningar ska förankring med närmaste chef göras.  

 

Region Värmland erbjuder: 
  * Startutbildning Cosmic 
  regionvarmland.grade.se/ 
  * Motiverande samtal, MI - datum våren 2022
  8 och 9 mars samt 12 april
  17 och 18 mars samt 27 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. 
  Utbildningsplattformen  
Kommande utbildningar:
Mars  * Webbinarium om bröstmjölksersättningar
  25 mars kl 11-12 alternativt 12 april 13-14
  Anmälan

  Tobaksutbildning, introduktion av nyanställda 
  31 mars
  Inbjudan är utskickad

April  * Yrkesträffar BHV, digitalt via teams, länken kommer att skickas
  31 mars, kl. 9-12, 31 mars, kl. 13-16, 1 april, kl. 9-12, 7 april, kl. 9-12,  
  8 april, kl. 9-12 
   Anmälan
  
  * Våld i familjen, introduktion av nyanställda 
  27 och 29 april
  Inbjudan är utskickad

  * Samtalsmetodik och sccrening med EPDS, introduktion av nyanställda 
   29 april
  Inbjudan är utskickad

Maj  Amning och nutrition, introduktion av nyanställda
  30 maj
  Inbjudan kommer 

https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=526 
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/m/motiverande-samtal-mi
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUNzRSQUk5QUNOQ0UyVE5QN1NRSVpRSDlTVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUNktKTE1QNkxGSDNBNEZGVDNSUjVPSDNFNS4u

