Nyhetsbrev januari 2019

Central Barnhälsovård
Västra Götalandsregionen
2019-01-24

Utbildning till
huvudinstruktör i S-HLR
inom barnhälsovården
Vill du vara en viktig del i arbetet med att föräldrar
ska kunna hjälpa sina barn om olyckan är framme?
Barnhälsovården i Västra Götalands målsättning är att alla
barnfamiljer som är inskrivna i barnhälsovården, ska bli erbjudna att
få utbildning i HLR barn inom barnets första fyra månader. Det är en
del i vårt arbete med ökad jämlikhet i hälsa.
Syfte: Utbildningen syftar till att föräldrar ska få ökad insikt i hur
allvarliga tillstånd förebyggs och kunna hjälpa barn som satt i
halsen, slutat andas eller i värsta fall drabbats av hjärtstopp.
Rekrytering: Vill du bli huvudinstruktör och vara med och bygga
upp en organisation så att alla föräldrar får tillgång till kunskapen?
Vi behöver fyra-sex barnhälsovårdssjuksköterskor som redan är
instruktörer i S-HLR barn och som vill bli huvudinstruktörer.
Du kan gå utbildningen fredagen den 8 mars eller måndagen den
18 mars, kl. 8.00–16.30.
Meddela vilket kurstillfälle du söker i första hand och skicka
ansökan till: Petra.jufalk@vgregion.se senast 18 februari 2019
Huvudinstruktörsutbildningen hålls av Gunilla Solton, Redaktör för
S-HLR barn och Barn-HLR, Svenska HLR-rådet och HLR-koordinator
på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Pediatriskt Kliniskt
Träningscenter.
Vid frågor kontakta: Veronica.Bohlin@vgregion.se

Utbildning för dig som är
BHV-sjuksköterska och
instruktör i S-HLR
Fredag 8 mars
eller
Måndag 18 mars
Kl. 8.00 - 16.30

Meddela vilket kurstillfälle du
söker i första hand och skicka
ansökan till:
Petra.jufalk@vgregion.se
senast 18 februari 2019
Vid frågor kontakta:
Veronica.Bohlin@vgregion.se

Material på flera språk
Goda råd om barns tänder
Finns nu översatt på ytterligare fyra språk, ryska, spanska, thai och
turkiska.

Äta, växa och må bra
Broschyren ”Äta, växa och må bra” är översatt till sju språk;
arabiska, engelska, somaliska, persiska, dari, tigrinja och polska. I
samband med översättningen har broschyren även fått en ny bild
på framsidan men i övrigt är det inga förändringar i innehåll och
budskap.
Samtliga broschyrer, på både svenska och övriga språk, finns att
beställa från mikaela.johansson@vgregion.se
Till broschyren finns även ett ”skrivbordsunderlägg” samt
handledning. Denna finns på vår hemsida under fliken ”Mat och
levnadsvanor”.

Beställning av material att fråga om
våld i nära relation
För er som inte har möjlighet att beställa material via
Marknadsplatsen finns en länk till beställningsportalen för VKVs
marknadsmaterial. Här kan affischer, föräldraformulär, hjälpkort
mm beställas.

Nu finns information om
språkstörning hos barn och vuxna på
1177
Länk till 1177

Uppdaterade regionala medicinska
riktlinjer (RMR)
RMR, Barn under 18 år som far illa eller
riskerar att fara illa inklusive barn som har
bevittnat/upplevt våld - indikationer och
handläggning
Länk till RMR

RMR, Våld

i nära relationer - indikationer och
handläggning
Länk till RMR
Riktlinjerna är uppdaterade, i enlighet med regionfullmäktiges
beslut 2018-04-10 § 82, med information om att all hälso- och
sjukvårdspersonal ska utbildas i att rutinmässigt ställa frågor om
våld, och att åtgärdskod (KVÅ-kod) ska användas vid
journalföring av dessa tillfällen. Riktlinjen är också kompletterad
med information om åtgärder för att förhindra direktåtkomst till
journaluppgifter via 1177 för att kunna skydda våldsutsatta
patienter, eller vid misstanke om hotbild.

Ny regional medicinsk riktlinje (RMR)
RMR Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga
berättigade
Länk till RMR
Det här är en ny RMR som ersätter dokumentet
Hälsoundersökning, barn och unga under 18 år.

Barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete
Må bra med Bamse – föräldrar tycker till om specialutgåvan
Artikel att läsa i VGR fokus.
Familjecentralens matkasse - matkassen för hela familjen
Information och en ny utvärderingsrapport.

Södra Älvsborg
Matkasse-event på Familjecentralerna i Södra Älvsborg
våren 2019
Under våren kommer det att fortsätta anordnas matkasse-event på alla familjecentraler i Södra
Älvsborg. Vid dessa event kommer dietisterna Julia & Tina att presentera och dela ut
Familjecentralens matkasse. En mini-föreläsningar på olika teman kommer att hållas.
Provsmakning, inspiration och tips utlovas samt utdelning av recept och tygkassar. Tipsa gärna
era familjer om eventen!
Varmt välkomna önskar barnhälsovårdsdietist Julia Backlund och mödrahälsovårdsdietist Tina
Dahlberg i samverkan med familjecentralerna.
Borås kommun
Boda Familjecentral
Norrby Familjecentral
Sjöbo Familjecentral

Tid
7 februari kl.10.30
9 april kl. 10.00
21 februari kl.10.00

Tema
FC-matkasse + Frukost
FC-matkasse + Frukost
FC-matkasse + Frukost

Ulricehamn kommun
Ulricehamn familjecentral

20 mars kl.10.00

FC-matkasse + Små barns
mat, matintroduktion

Marks kommun
Skene familjecentrum, Prisman

29 januari kl.10.45

FC-matkasse + Små barns
mat, matintroduktion

Herrljunga kommun
Herrljunga familjecentral

21 mars kl.10.00

FC-matkasse + Frukost

Vårgårda familjecentral

20 februari kl.13.30

FC-matkasse + Små barns
mat, matintroduktion

Lerum kommun
Gråbo familjecentral

22 januari kl.10.00

FC-matkasse + Bra mat för
hela familjen, inköp,
planering

Alingsås kommun
Alingsås familjecentral

12 mars kl.10.00

FC-matkasse + Små barns
mat, matintroduktion

Vårgårda kommun

Tidsåtgång: ca 1,5 timme.

