Nyhetsbrev februari 2019

Central Barnhälsovård
Västra Götalandsregionen
2019-02-25

Kom Hit

Boka utbildningsdag i
Göteborg
25 eller 26 september
Det är samma innehåll båda dagarna.

Du kan välja att

Välkomna till en utbildningsdag med temat.
September
Genom att nå och möta alla barn och föräldrar kan
vi
arbeta för att utjämna olikheter i hälsa.
septemer
När barnkonventionen blir lag ställs vi inför nya utmaningar
att stärka barnens rättigheter till bland annat delaktighet och
hälsa. Därför vill vi bjuda på inspiration och välkomna er till en
dag om hälsolitteracitet och bildstöd.

Alla barn har
samma
rättigheter och
lika värde

Hälsolitteracitet
Josefin Wångdahl, folkhälsovetare och forskare vid Uppsala
universitet kommer och berättar om hur vi kan arbeta för att
öka familjernas förmåga att ta till sig, förstå och använda sig
av de hälsobudskap som ges.

Bildstöd
Genom att använda bilder inför och under hälsobesök kan vi
göra barn och föräldrar mer delaktiga vid hälsobesöken inom
barnhälsovården. Tillsammans med Ingrid Mattsson-Müller
och Josefin Hansson från DART -kommunikations- och
dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
kommer vi att gå igenom och använda de bildstöd som vi har
inom barnhälsovården.
Dagen riktar sig till personal som arbetar med barnhälsovård i
hela Västra Götalandsregionen.
Mer information och anmälan kommer senare i vår, håll utkik
nyhetsbrevet.

Kostnadsfri heldag, Kom hit!

Bilder från www.bildstod.se

Alla barn har
rätt till hälsa,
liv och
utveckling

Alla barn har rätt
att uttrycka sin
mening och bli
lyssnade på
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Utbildningar
Det finns ett stort utbud av utbildningar att söka på
hemsidan, både lokalt och regionalt. Titta här.

Fem hembesök
istället för två
Tryckfel i hälsoböcker
Det har framkommit att det finns feltryckta exemplar av
hälsoboken ute i verksamheterna. Hittar ni feltryckta
hälsoböcker skickar ni in dem till:
Regiontryckeriet NÄL
Trollhättan
Attestera Klas Johansson

Film om utökade hembesök i
Töreboda och Södra Ryd

Gör en reklamation på de felaktiga exemplaren och
beställ nya böcker.

Tillsammans materialet
Materialet finns nu som powerpoint presentation på central
barnhälsovårds hemsida under informations- och
utbildningsmaterial.

Materialet, goda råd
om barns tänder
Finns översatt på ytterligare fyra språk,
ryska, spanska, thai och turkiska och skrivs
ut från central barnhälsovårds hemsida
under riktlinjer/tandhälsovård .

Ny områdes/verksamhetschef
Helen Antonson är ny områdes-/
verksamhetschef för
Psykologenheterna för mödra- och
barnhälsovård i Västra
götalandsregionen sedan 7 januari.
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Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga
Just nu pågår utformning av en handlingsplan, som ska tydliggöra konkreta åtgärder i syfte att
främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Det görs tillsammans med
berörda verksamheter i VGR. Här kan du läsa mer.

Nya flyers och affischer för öppna
förskolan TilLiten
Öppna förskolan för barn med funktionsnedsättningar har
uppdaterat sitt informationsmaterial. Nu finns flyers och affischer
översatta till engelska, arabiska och somaliska.
Ni kan ladda ner svensk flyer och affisch på länkarna nedan,
Affisch
Flyer
För översatt eller tryckt material, kontakta Lina Carlsson Bjarnegård,
lina.b.carlsson@brackediakoni.se

Insatser mot våld – statliga utvecklingsmedel finns att söka
Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, barn
som bevittnat/upplevt våld samt hedersrelaterat våld och förtryck och sexuella övergrepp.
Socialstyrelsen har tilldelat Västra Götalandsregionen 952.381 kronor att fördela.
Ansökan skall vara inne senast 31 mars 2019.

Gör din ansökan här och läs mer
Kontaktperson för frågor:
Carina Eliason, områdeschef
VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

carina.eliason@vgregion.se
tfn 0705475270
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Kunskapscentrum för jämlik vård har
vunnit svenska jämställdhetspriset
Arbetet med En förälder blir till var ett av de arbeten som lyftes
fram. Läs mer på vgrfokus.se
Bild från vgrfokus.se

Göteborg och Södra Bohuslän

Vårdcentralen Östra
Göteborg

Områdesträffar våren
2019

Journaler från BVC Östra Göteborg kan under
en kortare tid, med förälders tillstånd,
rekvireras från tidigare vårdgivare. Därefter
kommer journaler att finnas hos IVO och
senare regionarkivet.
Vid frågor kring journalrekvisition eller kring
uppföljning av vaccinationer, kontakta
ann-sofie.cavefors@vgregion.se eller
maria.k.jansson@vgregion.se .

Nu kan ni anmäla er till vårens
områdesträffar för BHV-personal.
Information om tid och plats hittar ni på
central barnhälsovårds hemsida under
möten/utbildningar. Klicka er vidare till
aktuellt område för anmälan.
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Södra Älvsborg
Hemsidan är uppdaterad med möten och utbildningar under
fliken Södra Älvsborg.

Information från logopedmottagningen
Alingsås sjukhus
From den 1 mars 2019 kommer logopedmottagningen att börja att använda så kallad
omvänd kallelse, det vill säga patient/vårdnadshavare bokar själva tid för besök. Om
ingen tid har bokats inom 4 veckor, går remissen i retur. Nya kallelsen berör BVC i
Alingsås lasaretts upptagningsområde det vill säga Alingsås, Lerum, Herrljunga och
Vårgårda kommun.
Om förälder/ vårdnadshavare har behov av att få hjälp med att boka tid, kontakta
logopedmottagningen Alingsås sjukhus telefon: 0322-22 60 62, telefontid: mån-fre
kl. 10.00–14.00
Det gäller inte patienter med tolkbehov. Patienter med tolkbehov kommer att få
besökstid som innan.

