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Lilla 
     Livet
   Informationstidning för personal inom barnhälsovård

   

Nummer 11 - november 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 Barnhälsovården i Värmland
Kontaktuppgifter till Centrala Barnhälsovården
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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HOBS Hälsa Oberoende av Storlek  
Här kommer länkarna till de olika filmerna som HOBS har tagit fram. 
Den första länken är till filmen om nolltolerans mot viktstigma som 
visades för er under BHV-dagarna. 

Öka din kunskap (hobs.se)
Den andra länken här är till en utbildningsfilm med tillhörande pa-
tientfall och diskussionsfrågor som vänder sig till personal inom BVC. Kolla gärna in även denna 
utbildning. Filmen är på tre minuter och hela utbildningen tar drygt 15 min att genomföra. Syftet 
med utbildningen är att uppmärksamma hur olika situationer som uppstår i ert arbete kan uppfat-
tas av de barn och familjer ni möter, och hur ert samarbete skulle kunna utvecklas.

Utbildning – BVC och primärvård (hobs.se)
Utöver dessa filmer finns mycket annat bra och läsvärt på HOBS hemsida. HOBS riktar sig till 
alla med intresse för hållbar hälsa, både privatpersoner och yrkesverksamma.  Privatpersoner kan 
bland annat hitta information, utbildning, material och chatta med andra. Det finns också olika 
forum bland annat ett som riktar sig till föräldrar eller anhöriga till barn som har övervikt eller 
fetma.

/Mirja

Nya rutiner vid misstänkt komjölks-
proteinallergi
 • RUT-16171.v.4.0 Handläggning av misstänkt komjölkproteinallergi inom barnhälsovår-
den
 • RUT-16181-v.4.0 Komjölksproteinfrikost till ammande mammor

/Mirja

BHV-dagarna 23-24 november
Stort tack för ert deltagande och engagemang. Era synpunkter och frågor bidrog till en levande 
diskussion under våra dagar.  

Temat var hälsosamma levnadsvanor och övervikt. Sara Ask föreläste om ”Konsten att prata mat 
med småbarnsföräldrar”. Inom detta område presenterades även material och underlag för att ha 
hälsosamtal på generell och indikerad nivå inom barnhälsovården. 

Dag två innehöll bland annat en presentation av Anna Lindgren Fändriks forskningsstudie med 
preliminära resultat av delstudie 1, ”BHV-sjuksköterskors upplevelse och erfarenheter av 2½-års 
språkscreening” och bibliotekssamordnaren Annica Arvidsson informerade om 8-månaderssam-
verkan och lästipslistan.

Presentationerna har skickats ut till er som deltog. Vill du ta del av dem så hör av dig till Gunilla 
Svedlund.   

/ Cristina

https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/858
https://www.hobs.se/zone/utbildning-for-bvc-och-primarvarden/inside/212
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16171
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16171
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16181
mailto:gunilla.svedlund%40regionvarmland.se?subject=
mailto:gunilla.svedlund%40regionvarmland.se?subject=
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Dokumentation av Enskilt föräldrasamtal 
Så här gör du när sökordet "Föräldrasamtal vårdnadshavare 2" saknas i din journalmall:

Markera knappen ” Lägg till sökord”, men välj fliken ” Mallar”. Markera  ”3 månader  BHVQ” och 
dubbelklicka. Alla sökord som ligger i  den journalmallen hamnar då längst ner i anteckningen. Där 
ingår sökordet ”Föräldrasamtal vårdnadshavare 2” . Endast det sökord man skriver på blir kvar i 
journalanteckningen. Välj inte mallen ”4 månader BHVQ” för då får man problem med det tving-
ande sökordet ”Amning 4 månader” som ingår i den journalmallen.

/ Helena 

Folder om språkpåsens innehåll
Denna folder beskriver innehållet i alla språkpåsar som finns att låna på bib-
lioteken. Den kan skrivas ut och lämnas till föräldrarna som de sedan kan ta 
med till biblioteken. Foldern finns även hos logopeder och biblioteken.

/ Cristina

Barn och familjestöd informerar
Önskar ni fler informationsbroschyrer angående telefonrådgivning kan man beställa via mottagningens mejl-
adress: barnochfamiljestod@regionvarmland.se 

/ Marita Nilsson
Barn och familjestöd

https://intranat.regionvarmland.se/4.19969f617c380e4d82316df.html
https://intranat.regionvarmland.se/4.19969f617c380e4d82316df.html
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 30
Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt 
till sitt språk, sin kultur och religion. 

Föreningen för familjecentralers främjande
Jag kan med glädje meddela att Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) har fått en tidig 
julklapp!

Vi har blivit tilldelade Stiftelsen Allmänna Barnhus Stora pris 2021

Motivering 
Familjecentraler är en samverkande plats för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa är. 
En arena för att nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Föreningen för familjecentralers 
främjande, FFFF, vägleder och bidrar till utveckling av den unika mötesplats som familjecentralen 
är. Genom FFFF:s engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka skyddsfaktorer, 
minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.

Utdelningen av Stora Priset live-sänds via Stiftelsen Allmänna Barnhusets Facebook-sida den 1 
december kl. 13:30 – 14:45
Följ sändningen via vårt Facebook-event: https://fb.me/e/1cQdifoLw

2020 var det Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) och barnrättsexperten Simo-
ne Ek som fick del av priset.

/Emma Bryngfors Nilsson
Verksamhetsutvecklare för familjecentraler Värmland

Avhandling kring prevention av obesitas hos 
förskolebarn
Disputation med Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Region Skåne, 14 december kl 13.00. 
Avhandlingen behandlar prevention av obesitas genom förebyggande arbete med hälsosamma 
levnadsvanor inom barnhälsovården. 

Disputationen kan följas via streaming Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/66276445816?pwd=d-
GlhL25ReU5CeWVLNjlBdlRhNjlYdz09
Länk till digitala avhandlingen: A Child-Centred Health Dialogue for the prevention of obesi-
ty: Feasibility and evaluation of a structured model for the promotion of a healthy lifestyle in 
preschool children and their families in the Swedish Child Health Services — Lund University

/ Helena

Artikel ur Dagens Nyheter 2021-11-26

Svenska kyrkan framförde en offentlig ursäkt till det samiska folket för de 
övergrepp och diskriminering som kyrkan historiskt utsatt samerna för.

Läs hela artikeln dn.se
/Cristina

https://lu-se.zoom.us/j/66276445816?pwd=dGlhL25ReU5CeWVLNjlBdlRhNjlYdz09 
https://lu-se.zoom.us/j/66276445816?pwd=dGlhL25ReU5CeWVLNjlBdlRhNjlYdz09 
A Child-Centred Health Dialogue for the prevention of obesity: Feasibility and evaluation of a struc
A Child-Centred Health Dialogue for the prevention of obesity: Feasibility and evaluation of a struc
A Child-Centred Health Dialogue for the prevention of obesity: Feasibility and evaluation of a struc
https://www.dn.se/sverige/sametingets-ordforande-svenska-kyrkan-behover-ga-fran-ord-till-handling/ 
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Tio steg som främjar amning
Socialstyrelsen har uppdaterat foldern – Tio steg som främjar amning. 

De baseras på WHO:s originalversion från 2018. Kärnan är fortfarande densamma, nämligen att 
skydda, främja och stödja amning.
En enkel tabell förklarar nu hur stegen som främjar amning kan implementeras i hälso- och sjuk-
vård och varför det är viktigt. 
De två första stegen tydliggör att det krävs grundläggande principer och rutiner på strategisk 
ledningsnivå och de övriga åtta är verksamhetsnära åtgärder som stöd för den vårdpersonal som 
möter och vårdar nyblivna mödrar och spädbarn. 

Tio steg som främjar amning (socialstyrelsen.se)

/ Cristina

Nytt avsnitt om hälsosamma matvanor i 
Rikshandboken
Hälsosamtal om matvanor - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Det finns nu ett alldeles nytt avsnitt om hälsosamma levnadsvanor i Rikshandboken. Avsnittet är 
tänkt som stöd i samtal om matvanor på BVC och innehåller:
 • Tredelningen
 • Bakgrund till matens koppling till hälsa
 • Åldersanpassad vägledning utifrån BVC-besöken
 • Tips på verktyg och material

Texterna är skrivna av Julia Backlund, dietist Central Barnhälsovård VGR och Anna Kempe, dietist 
Barnhälsovårdens utvecklingsstab Region Jönköpings län. 
Ett mycket bra underlag och ni känner igen en hel del från våra BHV-dagar. 

/Mirja

Publicerad artikel 25 oktober 2021:

Svenska BHV-sjuksköterskors erfarenheter av 
att möta mammor som utsätts för våld i nära 
relationer. 
Särskilt roligt är att artikeln bygger på intervjuer som genomförts med BHV-sjuksköterskor i Värm-
land och Örebro.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2021.1988043

/ Cristina

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7596.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/amning-och-nutrition/mat-och-dryck/halsosamtal-om-matvanor/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2021.1988043
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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

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

/Gunilla

Frågor och svar
Fråga:
Jag har fått en fråga från föräldrar att förskolan önskar intyg från BVC så att barnet kan få anpassa-
de maträtter. Han är väldigt selektiv i sin mat och och flera gånger i veckan äter han inte på försko-
lan. Ska jag skriva intyg där jag bekräftar föräldrarnas ord och förskolans observation?

Svar:
Nej, du ska inte skriva ett intyg. 

På vår hemsida under Barnhälsovård, BVC och rubriken "Kost och fysisk aktivitet" så hittar du 
"Länsövergripande riktlinjer för specialkost" som är kommunernas rutin kring detta. Jag och även 
barnmedicin har varit deltagita i framtagande av rutinen.

Om barnet har en matintolerans och behöver specialkost till exempel på grund av allergi eller celia-
ki så ska behandlade läkare skriva intyg.
I ditt fall med anpassad kost så ska förskola/skola komma överens med föräldrarna. Eventuellt kan 
man från BVC skriva intyg vid tillfällen då barnet växer dåligt eller har tydliga egna svårigheter 
som ännu ej tagits om hand inom BUH/BUP eller Barn- och familjestöd.  

/ Helena

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://sverigesradio.se/barnradion
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
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

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-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/
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
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. 

Förnärvarande anordnas inga kurser i Värmland men andra regi-
onener anordnar "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 februari 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  

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

