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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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Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd
Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla 
föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 utvecklas ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i 
huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Det stödjer också 
genomförandet av den nationella strategin. Samverkan sker med Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF). 

Viktiga utgångspunkter i uppdraget är:
 • ett jämställt föräldraskap
 • barnets rättigheter
 • jämlikhet och jämställdhet.

På hemsidan finns flera filmer om föräldraskapsstöd. Vad föräldraskapsstöd innebär men även 
vad barn och vuxna tycker om föräldraskapsstöd.
I filmerna får du ta del av barns, föräldrars och yrkesverksammas tankar och verklighet. 

Använd dem gärna vid arbetsplatsträffar, föräldramöten, konferenser eller andra forum där för-
äldraskapsstöd diskuteras.
Filmerna har tagits fram i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskap.
Föräldraskapsstöd | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

/ Cristina

Nya regler om fastställande av föräldraskap 
den 1 januari 2022 
Syftet med de nya reglerna är att - med utgångspunkt i principen om barnets 
bästa - åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. 
Förutom i föräldrabalken sker även en del förändringar i de författningar som 
handlar om rättsgenetiska undersökningar. 

Läs hela nyheten på mfof.se Nya regler om fastställande av föräldraskap den 1 
januari 2022 - MFoF

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en 
enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta nyblivna föräldrar som är folkbokförda i 
Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter 
barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i 
denna e-tjänst. 

Affisch digitalföräldraskapsbekräftelse.pdf (mfof.se)

/ Cristina

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/samhalle/social-hallbarhet/foraldraskapsstod.html
https://mfof.se/5.2b11f53317ce9d5066445a7e.html
https://mfof.se/5.2b11f53317ce9d5066445a7e.html
https://www.mfof.se/automatiskt
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FN:s konvention om barnets rättigheter

Artikel 9
Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är 
för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa 
båda två regelbundet.

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister
Den 1 juli 2021 har nya bestämmelser trätt i kraft i föräldrabalken (FB), som syftar till att stärka 
barnrättsperspektivet i vårdnadstvister.

Cirkulär 21:37 (SKR.se)

/Cristina

Administrering av vaccing mot rotavirus-
infektion - uppdaterade råd
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina råd om vad man ska göra om barnet spottar eller kräks 
upp rotavirusvaccinet. I tidigare skrivningar stod att en ny dos kan ges vid samma vaccinationstill-
fälle.

Nu gäller följande: En ny dos ska inte ges om barnet spottar eller kräks upp vaccinet utan dosen 
räknas som given dos. 

Uppdaterade texter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rota-
virus/mer-om-rotavirusvaccin/

/Tiia Lepp
Folkhälsomyndigheten

Presentationer från 
Nordiska Amningsveckan 2021
finns nu tillgängliga på Vårdgivarguiden 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/amning/konferenser

/ Cristina

https://skr.se/download/18.383c76a17d622d377b5923a/1638867280414/Cirkul%C3%A4r%2021_976%20Ett%20st%C3%A4rkt%20barnr%C3%A4ttsperspektiv%20i%20v%C3%A5rdnadstvister.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/amning/konferenser
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Att prata om våld på BVC
Grattis till barnhälsovården i Region Stockholm som har vunnit Kvinnofridspriset 2021 för att de 
infört en rutin att prata om våld på BVC. Roligt att det har uppmärksammats. Som en del av priset 
har de gjort en kort reportagefilm på 2 min. Till viss del kan det kännas igen då vi ställer frågor på 
ett snarlikt sätt i Värmland. 

 https://youtu.be/WYKFubXIR6g 

/Cristina

Rebecca - 
e-utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
Som en del i den nationella veckan ”En vecka fri från våld” introducerar Region Värmland en 
webbutbildning som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig till dig 
som arbetar med hälso- och sjukvård eller tandvård och handlar bland annat om hur du kan agera 
om du möter en utsatt patient.
Webbutbildningen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt köns-
stympning. Du får lära dig vilka konsekvenser våld har på hälsan och hur viktigt det är med ett bra 
bemötande av vården. Du får också reflektera över hur du själv kan agera när du möter en individ 
som är utsatt för våld och förtryck. Utbildningen tar även upp dina skyldigheter som vårdanställd 
och vilka möjligheter som finns att samverka med andra aktörer. Målet med utbildningen är att du 
efteråt ska känna dig tryggare i mötet med våldsutsatta personer.

Länken nedan finns i utbildningsplattformen: 
Via den här länken hittar du utbildningen

Region Värmlands intranät: 
Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck och vart du kan vända dig

/ Cristina

Trygga möten och hantering av gåvor
Inom regionen har vi enats om att begränsa antalet gåvor som delas ut till barn vid olika besök.

En riktlinje finns nu framtagen för kvalitetssäkrat material utifrån ett barnsäkert, pedagogiskt och 
ett hälso- och miljösäkert perspektiv.

För att leva upp till Agenda 2030 och målet om en hållbar konsumtion, det vill säga att tillfreds-
ställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov, behöver antalet gåvor begränsas. 
Gåvor bör därför användas restriktivt och vara hållbara utifrån såväl ett miljömässigt som socialt 
och ekonomiskt perspektiv. 

Det finns olika verksamheter som möter barnet i olika situationer där det ibland kan vara befogat 
att förstärka mötet med en gåva som t.ex. vid olika undersökningar eller behandlingar. Därav finns 
det i riktlinjen länkar i inköpsportalen till det material som upphandlats i regionen.

RIK-22293-v.3.0 Trygga möten med barnet och hantering av gåvor

/Cristina

https://www.youtube.com/watch?v=WYKFubXIR6g
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5206
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5206
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5206
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/h/halsoframjande-och-forebyggande-arbete/vald-i-nara-relation/hedersrelaterat-vald-och-fortryck
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=22293
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Att ge Klyx med hjälp av nelatonkateter
Nu har det kommit en ny patientinformation från Ferring. Vi har beställt ett stort antal och de 
kommer skicka ut till alla BVC. 190514_KLYX_A5.pdf (medicininstruktioner.se)

För att enklare administrera Klyx till ett barn bör ni förse familjen med 1-2 katetrar (Lofric classic 
ch 14 ; 20 cm  artikelnummer 3053226 bör finnas i erat bassortiment på mottagningen). Om man 
ger del av förpackning kan resterande mängd användas följande 2 dagar.

Så här står det i Rikshandboken ”Vid akuta besvär kan undantagsvis rektalt smörjande lavemang, 
som Resulax eller Klyx användas som löser upp avföringen och underlättar tarmtömning. Rekom-
menderas inte till barn under ett år utan läkares ordination. För att hindra läckage kan barnets 
skinkor pressas mot varandra under någon minut, för att förhindra att läkemedlet rinner ut. Hos 
barn under tre år införs tuben endast halva sin längd.”

Men vi rekommenderar att man påbörjar en förstoppningsbehandling med Klyx som engångsdos, 
vilket kan upprepas följande två dygn. Om besvären inte varit så långdragna eller uttalade kan 
Resulax vara tillräckligt. I ”Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022” finns en doserings-
tabell för Klyx utifrån barnets ålder (barndosering saknas i FASS-text). Vi avråder från Microlax då 
det är mer irriterande för slemhinnan. För de allra minsta barnen skall man konsultera sin BVC-
läkare innan Klyx förskrivs.

/ Helena

UR tipsar om språkutvecklande barnprogram 
på svenska 
Många barn i förskoleåldern som har ett annat modersmål än svenska behöver komma ännu 
mer i kontakt med det svenska språket. Nu hjälper UR barnavårdscentraler att tipsa familjer om 
språkutvecklande barnprogram på svenska
UR tipsar om barnprogram på svenska via landets barnavårdscentraler - UR

Affischen kan laddas ner på UR_bvc_2021.pdf

/Helena

https://media.medicininstruktioner.se/Assets/Document/999/190514_KLYX_A5.pdf
https://www.ur.se/aktuellt/ur-tipsar-om-barnprogram-pa-svenska-via-landets-barnavardscentraler/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.ur.se/wp-content/uploads/2021/10/UR_bvc_2021.pdf
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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

Översättningsappen Care to Translate Clinic
Appen Care to Translate Clinic är ett komplement till språktolk i vården när 
enklare fraser behöver översättas, till exempel vid oplanerade kontakter.

Appen har en mängd fraser på olika språk, organiserade i spellistor för olika 
verksamheter.  För oss finns Spellistor från Clinic Värmland BVC. Men verksam-
hetens ”superuser” kan lägga till fraser efter önskemål. Valda fraser spelas upp i 
tal på språket som valts. 
För att använda appen behövs en telefon. Verksamheter som har ipad mini kan 
använda dessa.
Regionen använder betalversionen av appen. Det finns en gratisversion "Care to 
Translate" med färre spellistor som kan vara lämplig för allmänheten.
Observera att appen finns i regionens appkatalog, men ett fel gör att alla inte 
kan logga in i appen därifrån. Ladda i stället ner via direktlänken Appen Care to 
Translate i Google Play eller App Store. Du kan också ladda ner appen genom 
att skanna QR-koden.

Användarnamn och Lösenord:
 

/Helena

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://sverigesradio.se/barnradion
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
https://caretotranslate.com/sv/
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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

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

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
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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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
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

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 
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
  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. 
  Utbildningsplattformen  

Februari Språk och hörsel, introduktion av nyanställda 
  22 februari, heldag
  Inbjudan är utskickad

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://www.regionvarmland.se/Jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-traningscentrum-KTC/Motiverande-samtal---MI/
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx

