Nyhetsbrev april 2019

Central barnhälsovård
Västra Götalandsregionen
2019-04-16

Vaccinationsveckan
24 – 29 april 2019
Temat under årets Vaccinationsvecka i Sverige är
Vaccin funkar och Vi skapar skyddet tillsammans.
Vaccinationsveckan är en del av world immunization week,
som uppmärksammar temat vaccines work (#vaccineswork).
Under veckan kommer fokus att ligga på några utvalda
sjukdomar som går att förebygga med vaccination. Fakta om
mässling, HPV, polio, vattkoppor, hepatit B och stelkramp
kommer att lyftas fram.
Det är fritt för er att använda Folkhälsomyndighetens
material.

Bild, Folkhälsomyndigheten

Syftet är att sprida kunskap och fakta om sjukdomar som går
att förebygga med vaccination, och att synliggöra och stärka
hälso- och sjukvård i sin kommunikation.
Det här händer under Vaccinationsveckan 2019:


Den 24 april anordnar Folkhälsomyndigheten konferensen Vaccindagen för yrkesverksamma
inom vaccination.



Samma dag publiceras en nyhetstext på www.folkhalsomyndigheten.se där årsrapporten för
Vaccinationsprogrammet 2018 med aktuell statistik presenteras.



Under veckan kommer det att publiceras ett antal inlägg på Twitter och Facebook under
#vaccinfunkar #vaccineswork, som kopplar an till årsrapporten. Dela eller återpublicera gärna
inläggen, eller använd som inspiration för egna inlägg.
Länk till grafiskt material att använda, här finns bilder, filmer och affischer

Ange källa
Om du använder Folkhälsomyndighetens grafiska material ska källa anges enligt
källa: Folkhälsomyndigheten eller bild: Folkhälsomyndigheten.
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Nu är det vår och solen börjar titta fram. Därför är det åter
dags att lyfta budskapet sunda solvanor. Sunda solvanor är en
cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är
att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen.
Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen
malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken
att drabbas av hudmelanom senare i livet.
Ni kan beställa affischer och flyers kostnadsfritt, på CBHVs
webbsida.
Finns mer att läsa på Rikshandboken kring barn och sol.

Rapport från utbildningsdagen
En Puff för språket
Nu har årets utbildningsdag i samverkan med Kultur i
Väst varit i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla.
Malin Nilsen, universitetsadjunkt på institutionen för
pedagogik, kommunikation och lärande, föreläste om små
barns användning av surfplattor, mobiler och datorer både i
utbildningssyfte och i hemmiljö. Särskild tonvikt lades på
frågor om barns språkliga utveckling och kopplades till vad
forskningen säger är viktiga faktorer för barns användning av
digital teknik. Malin gav även exempel hämtade från sin egen
forskning. Deltagarna fick utbyta tankar, kring konkreta tips
och idéer som sen kan användas i respektive verksamhet
utifrån tema samverkan kring små barns språkvärld.
Du har möjlighet att ta del av bilder från föreläsningens via
Kultur i Västs webbsida. Där finns en ljudupptagning som
gjordes i Göteborg och en länk till Malins presentation längst
ner på sidan.

Här hittar du de samverkans idéer som kom fram från
respektive verksamhet.

För dig som vill läsa mer
om digitala medier finns:


Digitala medier
på
Rikshandboken



Statens medieråds
bildmaterial

Bildmaterialet kan fungera som
underlag för samtal och
diskussion och kan användas i
föräldragrupper och i samtal
med föräldrar.



Små barn med
surfplattor lär
sig inte vad de
vuxna tror
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Silvernitratstickor
Orosanmälan gällande
barn och unga
Blanketten anmälan om barn och unga som
far illa har bytt namn till Orosanmälan
gällande barn och unga. Uppdaterad
blankett finns på CBHVs webbsida under
utsatta barn.

Av flera olika anledningar går det för
närvarande inte att beställa
Silvernitratstickor.
Ansvariga på Sortimentsrådet Läkemedel
i VGR arbetar med frågan.
Vi återkommer så snart vi har mer
information i frågan.

Råd till kvinnor som har
pollenallergi och ammar
Uppdaterad information finns på CBHVs webbsida under
Riktlinjer/Amning

Uppdaterade råd kring nitrat
och rödbetsjuice
Idag gör många föräldrar Smoothie till sina barn
vilket ofta är ett bra sätt att äta mer frukt och
grönsaker.
Ett par saker bör dock beaktas med tanke på
nitratinnehållet i olika grönsaker.
Vänta med att ge större mängder gröna
bladgrönsaker, som salladsblad, ruccola, spenat samt
rödbetsjuice tills barnet fyllt ett år. Öka sedan
mängden efter hand. De här grönsakerna innehåller
mycket nitrat som kan omvandlas till nitrit i kroppen.
Hos barn under ett år kan nitrit hindra transporten av
syre i blodet.
Länk till pressmeddelande Livsmedelsverket

Disputation 17 maj
Lägesbetingad skallasymmetri:
Preventionsstrategier på BVC
Nonsynostotic plagiocephaly:
Prevention strategies in child health
care.
Freda Lennartsson är
distriktssköterska och doktorand på
Göteborgs universitet och går upp
med sin avhandling den 17 maj
klockan 9.00.
Mer information hittar du här.
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Feltryck i den engelska versionen av
hälsoboken med tryckår 2016
Det finns ett feltryck där vaccinationer registreras i den
engelska versionen av hälsoboken. Det står felaktigt att
barnet vid 18 månader får pneumococcus dose I, det skall stå
rubella (german measles). Felet skall korrigeras i nästa tryck.
Fram till dess går inte den engelska versionen av hälsoboken
att beställa från regiontryckeriet.
Vi meddelar via nyhetsbrevet när beställningar åter kan göras.

Webben – en väg mot jämlik
barnhälsovård
En förutsättning för jämlik hälsovård är att det finns tydliga
spelregler för barnhälsovården och att de som arbetar inom
barnhälsovården känner till dem, konstaterar Johanna Tell
som är fil.dr. och barnhälsovårds-samordnare i Region
Blekinge.
Johanna har i sin avhandling undersökt vilken barnhälsovård
som erbjöds i Sverige före implementeringen av det nya
nationella BHV-programmet, samt implementering och
användning av webbaserade nationella riktlinjer för
barnhälsovården.
I avhandlingen finns många frågeställningar. Hur ska man se
till att banhälsovården verkligen är jämlik? Vilka faktorer
bidrar till en jämlik barnhälsa? Vilka förutsättningar behöver
sjuksköterskor inom barnhälsovården för att kunna göra det?
Avhandlingen visar bland annat att BHV-sjuksköterskor och
verksamhetsutvecklare ser på Rikshandboken som ett
betydelsefullt verktyg, en resurs för lärande och en
bidragande faktor till en jämlik barnhälsovård. Studiernas
resultat visar på en positiv tendens i riktningen mot målet
med att Rikshandboken bidrar till en jämlik och rättvis
barnhälsovård av hög kvalitet.

Länk till avhandling

Du kan läsa mer i
Omvårdnadsmagasinet

