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Vad händer med
statsbidraget?
Här kommer en lägesrapport kring satsningarna som
har gjorts gällande barn – och olycksfallsprevention.

Barnsäkerhet
Central barnhälsovård har i samarbete med ”Vägen ut - Karins
döttrar” utvecklat och tagit fram en barnsäkerhetsväska,
snarare kallad ”produktmatta” med säkerhetsprodukter och
en cykelhjälm, som inom kort kommer att levereras till de
BVC-enheter som i höstas beställde.
Dessa produkter kan användas av BHV-sjuksköterskan som
hjälpmedel/verktyg vid förslagsvis föräldragruppsträffar
alternativt vid 8 månaders hembesök. Praktiskt och
informativt kan dessa visas för föräldrar och deras barn.
Produktmattan innehåller elva artiklar som är; möbelankare,
hörnskydd, barnstolsrem, fönsterwire, låd- och skåpregel,
provcylinder, klämskydd (dörr), sladdhållare, vridbart
kontaktskydd, bild på hällskydd och dörrkil.

Hjärt- och lungräddning
Ytterligare ett utbildningstillfälle ”Huvudinstruktör S-HLR barn
inom barnhälsovården” planeras den 3 september
klockan 8-16, se bifogad länk för mer ingående information.

Uppmärksamma barn i risk för
kvinnlig könsstympning
Inför sommarledigheter vill vi påminna er om att vara extra
uppmärksamma på barn i risk för att utsättas för kvinnlig
könsstympning. Målsättningen med det förebyggande arbetet
inom barnhälsovården är att barn och unga inte utsätts för
könsstympning samt att tillgodose de utsattas rätt till adekvat
stöd och vård. Lär mer om barnhälsovårdens uppdrag på
Rikshandboken. För att stärka vårdnadshavare att i kvinnlig
könsstympning är olagligt finns skriftlig information på
arabiska, engelska, somaliska och svenska. Information om
hedersrelaterat våld och förtryck finns på
http://www.hedersfortryck.se/som drivs av Länsstyrelsen
Östergötland. Läs också informationsbrev inför sommaren
från Länsstyrelsen Västra Götaland. För råd och vägledning
kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon
010-223 57 60.

Barn med medfödd
hörselnedsättning

Vid misstanke om att ett
barn far illa eller riskerar att
fara illa gör orosanmälan till
Socialtjänsten
Vid misstanke om brott gör
en polisanmälan,
telefonnummer 114 14
Är situationen akut ring
istället 112
Det är olagligt att inte
avslöja om man vet att en
könsstympning kommer att
ske (SFS1982:316)

Ny regional
medicinsk riktlinje

Det har kommit en ny regional medicinsk riktlinje gällande barn
med medfödd hörselnedsättning och handläggningen under första
levnadsåret.
Nyheter ur innehållet:
 Inflyttade barn som inte genomgått neonatal
hörselscreening ska efter tre månaders ålder remitteras till
hörselvården, inte till BB.
 Det betonas i dokumentet vikten av att BVC får information
efter hörselutredning, om förälder medger det.
Regional medicinsk riktlinje Medfödd hörselnedsättning - tidig
diagnostik och habilitering finns på websidan under Riktlinjer Västra
Götaland/hörsel. Flödesschema finns som bilaga 1.
Här hittar ni också en reviderad Rutin för remittering av barn från
barnhälsovården till hörselundersökning i VGR utarbetad i samråd
med Habilitering & Hälsa.

Utbildning kring barns
hörsel och nya RMR
kommer att erbjudas i alla
delar i regionen,
preliminärt under senare
delen av 2019.

Fortsatt hög anslutning till
vaccinationsprogrammet för barn
Folkhälsomyndighetens årsrapport visar att anslutningen till
det allmänna vaccinationsprogrammet för barn var fortsatt
hög under 2018. Omkring 97 procent av alla 2-åringar har ett
gott skydd mot flera svåra sjukdomar, inklusive mässling,
difteri och stelkramp. Västra Götaland ligger väl i nivå med
de nationella siffrorna.
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018, Årsrapport

Årsrapport 2018
Barnhälsovård i
Västra Götaland
Vi är glada och stolta att kunna
presentera årets rapport.
Välkomna på presentation, mingel
och bubbel den 19 juni klockan
14.30 på Kungsgatan 11 i
Göteborg.
Anmäl er här

Vaccinera mot Hepatit A inför
resa
Inför semester och resa utomlands är det ett bra
tillfälle att informera om vaccination mot hepatit
A till dem som behöver, till exempel familjer som
besöker släkt och vänner utomlands.
Förskolebarn kan sprida smittan vidare till andra
barn och pedagoger när de kommer hem.
Det finns information om Hepatit A för personal
och informationsblad till föräldrar att ladda ner på
Smittskydd Västra Götalands hemsida.
Inom kort kommer informationsblad på flera
språk.

Information till föräldrar som har barn som väntar
på neuropsykiatrisk utredning
I VG region har vi barn som väntar på neuropsykiatrisk utredning. Det har
framkommit önskemål från BHV- sjuksköterskor om att få information och råd att
lämna till föräldrar under väntetid, dokument finns under riktlinjer/hörsel på
websidan.
Om Ni har frågor om innehåll i dokumentet, kontakta BHV öl Maria Jansson,
maria.k.jansson@vgregion.se eller logoped Eva Sandberg,
eva.sandberg@vgregion.se

Mässling i Europa
Mässling ökar även fortsatt i globalt och även i Europa. Inför
resa utomlands är det därför bra att rekommendera
mässlingvaccination till alla som tidigare inte blivit
vaccinerade.
Se även Nyhetsbrev från Smittskydd VGR maj 2019.
Vid ökad smittrisk, inklusive resor utomlands, kan den första
dosen MPR-vaccin tidigareläggas för barn. MPR-vaccinerna är
i Sverige registrerade för användning från 9 månaders ålder,
men på speciell indikation (t.ex. vid pågående utbrott eller
resa till område med pågående utbrott) kan vaccin ordineras
redan från 6 månaders ålder genom så kallad off-labelförskrivning. Barn som vaccineras med MPR-vaccin före 12
månaders ålder ska erbjudas den ordinarie dosen vid 18
månaders ålder. Forskning tyder på att ett bättre
vaccinationssvar kan uppnås ju äldre barnet är vid vaccination,
den kliniska betydelsen i det enskilda fallet är dock oklar.
Från 12 månaders ålder kan behörig sjuksköterska ordinera
och administrera vaccinet. Dosen räknas in i
barnvaccinationsprogrammet
För barn under 12 månaders ålder krävs en läkarordination.
MPR-vaccin har indikation från 9 månader i FASS men kan ges
off-label till barn från 6 månaders ålder. Dosen räknas inte in i
vaccinationsprogrammet utan måste upprepas efter 12
månaders ålder.
Barn under 6 månader rekommenderas inte MPR-vaccination.
Ett visst skydd finns via maternella antikroppar. Medfödda
allvarliga immunbristsjukdomar har i regel visat sig vid 6
månaders ålder, men inte nödvändigtvis mycket tidigare

Försäkring för
skador orsakade av
läkemedelsanvänd
ning utanför
godkänd indikation
(s.k. Off label)
VGR har från och md 2019-0429 tecknat en försäkring (LÖF,
Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag) för skador
orsakade av
läkemedelsanvändning utanför
godkänd indikation.
Försäkringen gäller även för
barn.

Uppdaterade bedömningsmallar vid vegetarisk kost
Det är bra att äta mycket grönsaker och många föräldrar vill idag ge sina barn vegetarisk kost.
Dietistenheten i Västra Götalandsregionen erbjuder nu stöd till de föräldrar som väljer att ge
barnen mat som inte innehåller, kött, fisk, ägg eller mjölkprodukter. På centrala
barnhälsovårdens websida finns två bedömningsmallar som hjälp för att ni skall kunna se vilka
familjer som kan erbjudas extra stöd, samt information till föräldrar om vegetarisk kost, B12
och andra näringsämnen.
Bedömningsmall vid vegetarisk kost (6-12 månader)
Bedömningsmall vid vegetarisk kost (1-5 år)
https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram
riktlinjer för fysisk aktivitet, stillasittande beteende och
sömn till barn under fem år
Att uppnå god hälsa innebär att göra det som är bäst för hälsan redan från början. Om man
etablerar hälsosam fysisk aktivitet och sömnvanor tidigt i livet så formar det ens beteende
upp i vuxen ålder. WHO vill att långvarig skärmtid och stillasittande byts mot mer aktiv lek
samtidigt som barnen får tillräcklig med sömn med god kvalitet. Enligt WHO kommer
tillämpning av rekommendationerna i riktlinjerna under barnets första fem år att bidra till en
bättre motorisk och kognitiv utveckling och en livslång hälsa.
Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of
age

Enskilt föräldrasamtal
Dokumentationsstöd för Enskilt föräldrasamtal finns nu
upplagt på vår hemsida under Riktlinjer -Enskilt
föräldrasamtal. Där finner ni även ett informationsblad om
besök på BVC som kan lämnas till föräldrar. Bladet beskriver
att barnhälsovården erbjuder stöd till alla pappor och
mammor.
Dokumentation vid Enskilt föräldrasamtal och vid åtgärd
Information till föräldrar om besök på BVC

Nya översättningar av samtalsguiderna
Nu finns samtalsguiderna för enskilda föräldrasamtal
översatta till 13 språk på Rikshandboken. Med eller utan
stödord.

Konferenser och utbildningar
Hösten 2019

Stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter rättigheter och möjligheter
Hur kan vi stärka föräldraskapsstödet? Detta är en konferens
för dig som i ditt arbete möter föräldrar som har kognitiva
svårigheter och för dig som är beslutsfattare och vill ta del av
aktuell kunskap.
Information och anmälan

Värna våra yngsta
Späda barns rätt till hälsa och utveckling. En konferens om
stöd till de yngsta barnen och deras föräldrar.
Information och anmälan

Utbildningar som central
barnhälsovård arrangerar
Här presenteras ett axplock av höstens utbildningar.

Kom Hit
Utbildning om bildstöd i barnhälsovården. Genom att nå och
möta alla barn och föräldrar kan vi arbeta för att utjämna
olikheter i hälsa. Information och anmälan

En förälder blir till
Du som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar
samt små barn och deras familjer är varmt välkommen till en
introduktionsdag av verktyget, En förälder blir till.
Information och anmälan

Bildstod.se

Amningsutbildning för er som arbetar i
Göteborg och Södra Bohuslän, Skaraborg och
södra Älvsborg
Tvådagars utbildning om amning och bröstmjölk för personal i
hela vårdkedjan. Utbildningen är den 23 oktober och 4
november. Information och anmälan kommer ut på websidan
inom kort.
Fyrbodal har amningsutbildning i samverkan med NÄL.

Bas- och metodutbildning Våld i nära
relationer
Utbildning kring att ställa frågor om våld. Utbildningen är den
24 oktober. Information och anmälan kommer ut på websidan
inom kort.

Göteborg
Föräldrafrågeformuläret M-CHAT (20
frågor) finns nu på olika språk.
Frågeformulären finns under fliken Hälsobesök 2,5 år, lokalt
Göteborg och under fliken Kommunikation, språk och tal
under fliken flerspråkighet.

Håll utkik på Central
barnhälsovårds websida
under Möten och
utbildningar.
Sidan uppdateras
kontinuerligt med nya
möten och utbildningar.
Ni är alltid välkomna att
höra av er om ni har
önskemål eller
funderingar kring
utbildningar.

