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Lilla Livet är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare, helena.lofwenhamn@
regionvarmland.se
Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare cristina.gilla@regionvarmland.se
Gunilla Svedlund, assistent gunilla.svedlund@regionvarmland.se

Besöksadress:
Hus 77
Lasarettsgatan
653 51 Karlstad
010-831 67 06
e-post: barnhalsovardsenheten@regionvarmland.se
Adress till:
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård
Föräldrastödsmottagningen
Centralsjukhuset
Bryggaregatan 7
651 85 Karlstad

Socialstyrelsen kartlägger barnhälsovården
som verksamhetsområde
Barnkonventionen § 24 barn har rätt till bästa möjliga hälsa

I en förstudie som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten genomfört visade det sig att företrädare för
barnhälsovården ser ett behov av en nationell kartläggning av barnhälsovården som verksamhetsområde.
”Vad gör vi, skiljer det sig åt mellan landets regioner.”
OBS! Kartläggningen bygger på enkätundersökningar. En av dem riktar sig till BVC i hela landet.
Målet är att ge underlag för att diskutera insatser och prioriteringar, jämföra förutsättningar och utmaningar

samt att dela erfarenheter i arbetet med barnens hälsa. Syftet är i förlängningen att öka jämlikheten i
barnhälsovården och stärka förutsättningarna för en jämlik hälsa hos barn. Kartläggningen kommer att presenteras i en rapport som Socialstyrelsen publicerar under 2020.

Vi har skickat en mailadress/BVC till socialstyrelsen. Ni som får enkäten tillsänt er skall tillsammans med era
kollegor fylla i och skicka in den. Detta blir en viktig rapport som kommer att ha en positiv påverkan på vårt
arbete.
Det är viktigt att ni fyller i enkäten!!
Cristina

Samtycke vid gemensam vårdnad
Vid remiss till Barn- och familjehälsan i barnets namn behövs båda vårdnadshavarnas samtycke om de har
gemensam vårdnad. Vid enskild vårdnad behövs inte det. Detta gäller vid all hälso- och sjukvård (utom
akutvård). Utifrån detta kommer vi att göra ett förtydligande i remissmallen till Psykologmottagningen för
föräldra- och barnhälsovård, där ni får ange om ni har inhämtat samtycke till kontakt på mottagningen med
svarsalternativen: ”ja”, ”nej” och ”ensam vårdnad”.
Samtycke behöver inte inhämtas om en förälder önskar stöd i sitt föräldraskap och remissen skrivs på föräldern.
Om en av vårdnadshavarna motsätter sig vård för barnet, kan den andra föräldern vända sig till Socialnämnden för ett beslut kring om barnet ska erbjudas vård mot den andra förälderns önskan.
Eva Nahnfeldt
Tf enhetschef
Barn- och familjehälsan

Coronavirus
Utifrån situationen kring det nya coronavirus som sprids i Kina är det viktigt att vi alla inom sjukvården ger
bra information och skapar trygghet. Det är en hög belastning på 1177 och akuten pga oro, och vi behöver
alla hjälpa till.
Smittskydd har en aktuell sida med hänvisning till Folkhälsomyndigheten, som kontinuerligt uppdaterar sin
information. Läs via bifogad länk så ni alla är välinformerade/ ” rättinformerade”.
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/
Coronavirus/
/Helena
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Hantering av uppgifter i patientkortet och
rutiner vid skyddad identitet
Hantering av uppgifter i patientkortet
http://livlinan.liv.se/globalassets/global/organisation/omrade-oppenvard/barn-unga-och-familjehalsa/3.-utfora/hantering-av-uppgifter-i-patientkortet.pdf
Rutiner vid skyddad identitet , och att man skall använda anslutningsöversikten.
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=6670
/Helena

FN:s konvention om barnets rättigheter
Källa: En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Artikel 23
Handlar om barn med funktionshinder.
Länderna ska se till att barn med funktionshinder får bra liv.
Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt.
Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att
människor har råd att ta emot hjälp.
Länderna ska tillsammans lära sig mer om hur de ska hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.

Våra nya 010-nummer
Från den 5 mars har vi nya telefonnummer
Cristina Gillå 010-831 66 76 det interna kortnumret 166 76. Mobilnummer 070-335 45 46 , skrivs in som
0703354546 eller +46703354546.
Gunilla Svedlund 010-831 67 06, det interna kortnumret 167 06. Mobilnummer 0722-40 93 91, skrivs in som
0722409391 eller +46722409391.
Helena Löfwenhamn 010-831 59 39, det interna kortnumret 159 39.
/Gunilla

Information om kvalitetsregister, BHVQ
Information om kvalitetsregister, BHVQ ska lämnas till alla vårdnadshavare och ska noteras i journalen om
de deltar eller avböjer (Patient/närstående informerad, Avböjt deltagande). Det ska helst göras i samband med
Inskrivning av nyfödd, för att få med alla historiska kvalitetsdata till BHVQ.
Blanketter med information till vårdnadshavare, med en länk där de kan få ytterligare information finns att
skriva ut på Barnhälsovårdens hemsida under Planering, Uppföljning, BHVQ.
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/modra--och-barnhalsovard/modra--och-barnhalsovard/Barnhalsovard/
planering-och-uppfoljning/bhvq/
/Cristina

Kallelse till 8 mån besöket
Bilagan till kallelse 8 månader finns nu i Cosmic.
Bilagan ligger på BHV-enhetens hemsida http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/modra--och-barnhalsovard/
modra--och-barnhalsovard/Barnhalsovard/rutiner-och-riktlinjer2/2-METODER-PA-BVC/halsobesok/
/Gunilla
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Projekt kulturtolk/kulturdoula
Projektet kulturtolk/kulturdoula kommer att fortsätta under 2020.
Projektet startade 2017 och riktar sig till utomeuropeiska kvinnor/familjer.
Det finns i nuläget 13 kulturtolkar varav 10 av dem också är kulturdoula.
Det finns flera olika språkgrupper representerade. Anslag om vilka som
finns och kontaktuppgifter har skickats ut till berörd personal. Att använda
kulturtolk och kulturdoula är kostnadsfritt.
Kulturdoula är en kvinna som kan vara med kvinnan/paret före under
och efter förlossning. Hon fungerar som ett stöd för kvinnan/paret. Vill
man ha en kulturdoula så meddelar man det hos sin barnmorska som
förmedlar kontakten. Barnmorska informerar om att kulturdoula finns.
Kulturtolk kan användas i olika gruppverksamheter på BVC, BMM
och på familjecentraler. Till exempel föräldrautbildning, föräldrakurs,
babymassage, temainformationer m.m. Kulturtolk/doula får inte ersätta
telefontolk.
Vid frågor/funderingar kontakta gärna mig.
Emma Bryngfors Nilsson
Projektledare kulturtolk/kulturdoula
072–5675045
emma.nilsson@regionvarmland.se

Akut brist på bröstmjölk!
Vi har för tillfället brist på donatorsmjölk och behöver fylla på i frysarna, för att kunna ge den bästa maten till
de för tidigt födda och sjuka nyfödda barnen.
Till er som möter nyblivna mammor med barn under 3 månader på BVC och känner till att mammor har gott
om bröstmjölk:
Informera om att det finns möjlighet att donera bröstmjölk till avd 11 Neonatalvård/Mjölkbanken på CSK!
Tack på förhand! /Personalen avd 11

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

BVC-podden från barnhälsovården Region Stockholm
Nu är snart 90 stycken poddavsnitt publicerade!
För att underlätta att hitta bland alla dessa avsnitt är de nu sorterade i kategorier
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
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Info från Livets tråd - Aktuellt om amning
Amningskurser till blivande
föräldrar
Representanter från Amningshjälpen, barnsjuksköterska Margareta Billebo och barnmorska Nina Stanizewski 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.
Amningskurser är planerade:
Mars BMM, Mörmo Gård, Skoghall, Sunne och Arvika.
April: BMM Kolvgatan, Karlstad.
Maj: BMM Grums
Blivande föräldrar anmäler sig till Sensus.se.

Arbetsgruppen ska bland annat verka för metodutveckling,
utbildning och utvärdering i
framförallt amningsfrågor för
all personal i hela vårdkedjan
och verka för att en gemensam
amningspolicy hålls aktuell.

Om du är intresserad av att ha en kurs på din BMM,
kontakta Ingela, ingela.larsson@regionvarmland.se
eller Cristina, cristina.gilla@regionvarmland.se

Arbetsgruppen ska också verka
för ett bra fungerande samarbete och kommunikation mellan olika vårdgivare, i samråd
med berörda chefer.

Boktips

Medlemmar i Livets tråd
Anette Andersson
Astrid Ekeberg
Camilla Besterman
Cristina Gillå
Elin Boström
Eva Norberg
Helena Donborn
Ingela Larsson
Madeleine Pizarro Torrijos
Katarina Sefton
Margareta Billebo
Nina Stanizewski

Blogg-tips
Bra information om amning till
blivande och nyblivna föräldrar
finns på www.babybaby.se

Amning i nöd och lust är ett bra stöd vid
amningsrådgivning. 1 ex per mottagning
skickas ut till er.
Vårdprogrammet amningskomplikationer
Vårdprogrammet amningskomplikationer är utbytt
och vi använder Stockholms
läns vårdprogram.
Den finns för nedladdning
via länk
https://vardgivarguiden.se/
globalassets/kunskapsstod/
vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
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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 familjen.

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

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 (Livlinan)

BHV-enheten anordnar eller stöder:

				

Region Värmland erbjuder:		
			* Startutbildning Cosmic

Utbildningen finns i kompetensverktyget 		

			

			Motiverande samtal, MI
			Anmälan
April			
Introduktion för nyanställda inom VO barn, unga och familjehälsa
			Den 8 april
			information kommer
Kommande utbildning under våren
			Utbildning i barnkonventionen
			
För all personal inom Barn, unga och familjehälsa
			Mer information kommer
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