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Går det att förebygga
matallergi genom tidig
introduktion?
Nej, säger Livsmedelsverket och
Barnläkarföreningens delförening för allergi och
lungmedicin efter sin genomgång av nuvarande
forskning.
Det finns ingen evidens som visar att matallergi kan
förebyggas genom att låta barn avstå från att äta fisk, ägg,
mjölk och jordnötter före ett års ålder. Däremot är det bra att
introducera sådan mat första året eftersom den bidrar med
viktig näring.

Bildstöd på flera språk
Bildstöd för barnhälsovården ligger samlade under KomHit
Kommunikationsstöd i vårdsituationer på Central
barnhälsovårds ingångswebbsida. Här hittar ni,
Besök hos sjuksköterska och läkare
Vaccination mindre barn
Vaccination större barn
Att sluta med blöja
Inbjudningar till 18 mån, 2,5 år, 3, 4 och 5 år.
Ni glömmer väl inte att anmäla er till
utbildningseftermiddagen den 25 och 26 september.
Syftet med utbildningen är att få mer kunskap om att använda
bildstöd och att kommunicera tillsammans vårdgivare, tolk
och familj.
Ni anmäler er här, eftermiddagen är kostnadsfri

Här finns mer att läsa,
Hanteringsrapport och
vetenskapligt underlag
Låt barn smaka all mat
första året,
pressmeddelande från
Livsmedelsverket
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Barnrättsdagarna 2019
I år var temat barn i utsatta situationer kopplat till våld,
separationer & vårdnadstvister samt barn i kontakt med
socialtjänsten. Forskning presenterades som visar att
grupperna till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men
tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och
sammanhang, samverkan och vikten av delaktighet.
Filmade föreläsningar och presentationer från dagarna.

Hur kan kunskap om barnets första
1000 dagar omsättas i praktik?
Föreläsning med Anna Sarkadi från inspirationsdag utökade
hembesök Göteborg. Anna pratade om vikten av tidiga
insatser men också hur vi kan arbeta praktiskt. Föreläsningen
finns filmad i två delar, del 1 och del 2.
Under dagen berättade också Linda Wentzel, BHVsjuksköterska och Marianne Hannerz, föräldrastödjare om
sina erfarenheter av att arbeta med utökade hembesök i
Hjällbo, Angered. Deras presentation hittar ni här.

Informationsblad om Hepatit A
Informationen om hepatit A för professionen och
informationsblad till familjer på flera språk finns på
Smittskydd Västra Götaland.

Regional medicinsk riktlinje
Spädbarnsmisshandel
Riktlinjen är reviderad och det som är nytt är gällande
samverkan och ansvar av involverade myndigheter samt
tydliggörande gällande diagnoskoder och KVÅ kod. Riktlinjen
är anpassat utifrån verksamheter där hälso- och sjukvården
träffar spädbarn.
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Screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist
(SCID) i PKU-provet
SCID är en allvarlig, ärftlig sjukdom som innebär att immunförsvaret hos det nyfödda barnet
fungerar dåligt eller inte alls. Vanliga infektioner kan bli livshotande. Socialstyrelsen
rekommenderar att screening för SCID införs. Det innebär att antal sjukdomar man kontroller
för i PKU-provet utökas. En lagändring, som innebär att PKU-screeningen ska utökas till att gälla
även andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar, börjar gälla 1 juli, 2018/19:SoU19

Tidpunkt för BCG vaccination av vissa
barn under nyföddhetsperioden på
BB
I samband med att screening av nyfödda för svår kombinerad
immunbrist införs i juli ändrar Folkhälsomyndigheten
rekommendationer om vaccination mot tuberkulos.
Ändringarna gäller tidig vaccination som hittills har
rekommenderats vissa barn under nyföddhetsperioden på BB.
Denna vaccination rekommenderas att ges vid 6 veckors
ålder, då svar från screeningen för medfödd immunbrist
hunnit komma. Folkhälsomyndigheten kommer att utreda om
även tidpunkten för vaccination vid 6 månaders ålder, som
gäller för de flesta barn som hör till riskgrupp för TB, ska
ändras framöver.

Ändringar i
rekommendationer om
vaccination mot tuberkulos
Läs på
Folkhälsomyndigheten

Kvinnlig könsstympning
Vi vill påminna om möjligheten att beställa
”könsstympningspass” som ett verktyg i det förebyggande
arbetet mot könsstympning. Alla som möter barn och unga
behöver vara extra uppmärksamma inför sommaren.
Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa
utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett
informationsdokument och som ett stöd i att stå emot
eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som
förespråkar sedvänjan.
Följande språk finns; albanska, amhariska, arabiska, dari,
persiska, engelska, franska, pashto, somaliska, spanska,
svenska, swahili, tigrinja, tyska.
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Vid frågor gällande
beställning, kontakta
teamsekreterare i respektive
CBHV-team
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Information om vaccin
Upphandling inom barnvaccinationsprogrammet
Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ B
och hepatit B
Västra Götalandsregionen är med i den nationella upphandling som gjorts av barnvaccin. Nya
avtal som leder till ett preparatbyte för VGR träder ikraft 1 september 2019. Detta innebär att
Hexyon® ersätter Infanrix®hexa. Hexyon® kan fr.o.m. 1 september 2019 beställas till avtalspris
antingen från RGL via Marknadsplatsen eller Hamlet (för de enheter som har avtal med Apoteket
AB) eller direkt från leverantören. Mer information kommer inför bytet.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
Från 1 januari 2019 har VGR avtal på M-M-RVAXPRO® för vaccination mot mässling, påssjuka
och röda hund. I enlighet med upphandlingsavtalet skall BVC alltid i första hand erbjuda M-MRVAXPRO® till alla barn men i andra hand, som vid önskan om ett gelatinfritt vaccin, kan Priorix®
erbjudas.

Vaccin mot hepatit B
Från 1 januari 2019 har VGR avtal på Engerix®B 10 µg/20 µg.

Rotavirusvaccin i nationella barnvaccinationsprogrammet
från 1 september 2019
Västra Götalandsregionen erbjuder sedan april 2016 kostnadsfri vaccination mot rotavirus till
alla nyfödda barn i ett regionalt vaccinationsprogram. Vaccinet kommer att ingå i det nationella
programmet från 1 september, vilket innebär bland annat att det omfattas av behörig
sjuksköterskas ordinationsrätt. Det upphandlade vaccinet är Rotarix®, d.v.s. det vaccin vi
använder redan idag.
Folkhälsomyndigheten har publicerat ett utbildningsmaterial och planerar ytterligare
information. Sedan tidigare finns fördjupad information om rotavirus på
Folkhälsomyndighetens hemsida och på Rikshandboken. Föräldrainformation finns på 1177,
översättningar endast på 1177 Region Jönköpings län.
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Göteborg/Södra Bohuslän och
Södra Älvsborg
FV2
CBHV har fortsatt samverkan för att få
informationsöverföringen att fungera från BB, BB-mottagning
och neonatal SU/Östra till BVC.
FV2 ska alltid skickas till BVC:





Barn som skrivs ut direkt från BB utan
uppföljningsbesök på BB-mottagningen
Barn till förälder som tackat nej eller uteblivit från
hörselscreening
Barn till föräldrar med tolkbehov
Vid oro för ett barn bör personalen ringa BVC och
skicka FV2

Vid saknad FV2 eller frågor, ring BB-mottagningen: 031-343 54
09. Om rutinen inte fungerar skriv avvikelserapport med kopia
till CBHV.

Amningsmottagning SU/Östra
Föräldrar kontaktar från och med nu amningsmottagningen
via VGRs app för digitala vårdmöten i mobilen. Det innebär att
telefonlinjen stängs och all kontakt sker via appen. Kvinnan
bokar ett videomöte med amningsmottagningen där det kan
finnas möjlighet att BHV-sjuksköterskan kan vara med, om
kvinnan vill det. Information finns på amningsmottagningens
webbplats.
Barnhälsovården har fortfarande möjlighet att kontakta
amningsmottagningen via hemligt telefonnummer 0313436889.
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Göteborg och södra Bohuslän
Tack för vårens områdesträffar
Vi kommer att sammanställa vad vi har pratat om i respektive
område och återkoppla till er efter semestrarna.

Besök på alla BVC

Besök på alla BVC av
verksamhetsutvecklare
och
barnhälsovårdsöverläkare

Barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetsutvecklare har
redan startat lite smått med att besöka enskilda BVC. Vi har
som målsättning att besöka alla enheter under en två
årsperiod. Syftet med besöket är bland annat att diskutera era
verksamheter utifrån BHV-statistiken, bemanning och
utbildning. Vi kommer att kontakta er för att boka in ett
besök.

Utbildning för BHV-personal om vaccination
mot rotavirus
Den 1 september 2019 kommer rotavirusvaccin att ingå i det
nationella vaccinationsprogrammet. Det innebär att det inte
längre krävs en läkarordination, utan ordination görs av BHVsjuksköterskan. CBHV erbjuder utbildning för BHVsjuksköterskor och BHV-läkare om vaccination mot rotavirus
den 29 augusti klockan 14.00 - 16.00 och den 30 augusti
klockan 8.30 – 10.30. Inbjudan och anmälan kommer inom
kort på webbsidan.
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Utbildning om
vaccination mot
rotavirus
29 augusti
och
30 augusti

