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Lilla Livet är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Cristina Gillå, samordnare cristina.gilla@regionvarmland.se
Eva Nahnfeldt, psykolog FBHV, eva.nahnfeldt@regionvarmland.se
Gunilla Svedlund, assistent gunilla.svedlund@regionvarmland.se

Besöksadress:
Hus 77
Lasarettsgatan
653 51 Karlstad
054-61 67 06
e-post: barnhalsovardsenheten@regionvarmland.se
Adress till:
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård
Föräldrastödsmottagningen
Centralsjukhuset
Bryggaregatan 7
651 85 Karlstad

Frågor och svar
Fråga:
Vi har kört fast lite gällande vacc planering av en pojke som är född som extrem prematur i v.24. Han är född
180402.
Pojken fick som inneliggande på avd 11 dos 1 Synflorix och Infanrix Hexa (180628) vid 12 veckor ålder okorrigerat.
Dos 2 Synflorix och Infanrix Hexa fick pojken 180829 (på BVC).
Dos 3 Synflorix och Infanrix Hexa gavs 181121 (på BVC).
Tänker jag rätt att dos 1 på avd 11 egentligen skulle räknas som dos 1 enligt basprogrammet och att dos 3
egentligen är för tätt inpå dos 2, att den egentligen skulle getts med 6 veckors mellanrum?
Pojken har utöver detta fått Rotarix vid 2 tillfällen (180628+180829)
Samt Tidigare lagd vacc MPR pga utlandsresa 190410.
Om detta inte stämmer dels med vacc programmet samt att pojken fått Rotarix (vilket jag har läst att prematura barn födda före v.32 ej ska ha) ska jag göra avvikelse då?
Svar:
De prematura barnens första dos räknas ej med så dos 2 och 3 i detta fallet är egentligen nummer 1 och 2. Så
barnet ska ha 1 års dosen 6 månader efter dos i november. Rotarix har indikation för prematura barn från
v 27 men även mindre barn kan få vaccinet men då på ordination av läkare. Dessa barn är de som är mest
betjänts av vaccinationen men första dosen ges oftast inneliggande under övervakning då barnet fortfarande
ligger inne.
Hälsar Staffan
Fråga:
Ska en BHV-journal från ett annat landsting/region/ land skannas in i sin helhet på BVC?
Svar:
Journalkopia från annan vårdgivare ska skannas. Jag tänker att är det hela journalen man har fått och det är
det man velat ha/bett om, så skannas hela journalen också.
Henrik Landtmanson
Arkivarie, Informationssäkerhetssamordnare
Fråga:
Kan en BHV-sjuksköterska skriva remiss till Obecitasteamet?
Svar:
Ja, det går bra.
/Cristina
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Sol, sommar och bad - skydda barnen
Informera om sunda solvanor till föräldrar och barn vid besöken på BVC, hänvisa till
Barnets hälsobok sidan 38.
Mer information i Rikshandboken
/Cristina

Information till vårdnadshavare om svenska
barnhälsovårdsregistret
I nya Cosmic-journalen finns sökord med information om kvalitetsregister med alternativen: Patient närstående informerad alternativt avböjt deltagande. I nuläget kommer inte statistik levereras automatiskt från
Cosmic till registret men vi har ambitionen att på några års sikt få det att fungera. Därför kan man redan vid
inskrivningssamtalet ge information och få vårdnadshavarnas samtycke.
Ett förslag för att komma ihåg att inhämta samtycke från alla besök under en dag är att på morgonen lägga
fram det antal informationsblad som förväntas gå åt under dagen.
Blanketten finns barnhälsovårdens hemsida under BHVQ.
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/modra--och-barnhalsovard/modra--och-barnhalsovard/Barnhalsovard/
bhvq-i-region-varmland/
/Cristina

Ersättning för riktade hembesök
För att få ersättning vid riktade hembesök utöver de två hembesök som ingår i barnhälsovårdsprogrammet
ska dokumentation ske enligt nedan:
Besöksplats: Hembesök, Kontaktorsak: Extrabesök.
Den ligger på barnhälsovårdens hemsida under styrande dokument:
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/modra--och-barnhalsovard/modra--och-barnhalsovard/Barnhalsovard/
Nya-metodboken-/STYRANDE-DOKUMENT/
/Cristina

FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 24 handlar om barnets rätt till hälsovård och sjukvård.
Länderna lovar att göra allt de kan för att barn ska få bra hälsa.
Alla barn har rätt att få vård när de är sjuka.
Kvinnor som väntar barn och mammor med nyfödda barn ska få bra vård.
Föräldrar ska få lära sig hur de ska mata och vårda sitt barn.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.
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Information från Hörselvården
Vi brottas med långa väntetider till barnhörseltest och får mycket frågor om när man kan få komma. Väntetiderna ligger nu på 4 månader. Sista året har vi märkt av en markant ökning av remisser till barnhörseltest. Det
har legat på ca 530 remisser per år men under 2018 ökade det till 774 remisser.
Det har väckt funderingar runt det här och man undrar vad det kan bero på. Antalet remisser efter neonatal
screening är konstant, d v s ca 160 av dessa.
Vi har gått igenom remisserna och sett att det är fler barn som har svårt att förstå instruktionerna till hörseltestet på 4-årskontrollen. Det är fler barn som kommer med anledning av sen språkutveckling och många av
dessa har ej svenska som modersmål.
Nu har vi plötsligt fått många remisser från 18 månadersbesöket. Vi har bedömt att dessa utgör ca 80 st. Därför har vi också tittat efter i Barnhälsovårdens Rikshandbok om det blivit ändrade rutiner. Det vi hittar där är
att man kan skicka remiss till Hörselvården vid behov om man är sen i språket vid 18 månadersbesöket. Det
har kommit till vår kännedom att man lägger mycket vikt vid språket vid detta besök och uppmuntrar läsandet. Kanske detta leder till funderingar kring hörseln.
En normal 2,5-åring klarar av att samspela och medverka till ett hörseltest med högtalare. Får vi godkänt
resultat så vet vi att den sena språkutvecklingen inte beror på hörseln. En 1,5 – 2-åring däremot är inte lätt
att testa. Oftast måste man komplettera med OAE, vilket kräver perfekt förhållande i mellanörat och ett tyst
medgörligt barn. Får vi inte svar måste vi göra tympanometri och då kan vi hitta tillfälliga otosalpingiter.
Nästan alla barn har någon gång under uppväxttiden otosalpingit som går över av sig själv utan att vi behöver
göra något. Nu när vi väl fångar dem måste vi ju ta hand om den vilket innebär flera besök.
I remisserna ser vi ofta att det inte finns någon som helst misstanke om hörselnedsättning eller föräldraoro
och då kan man fundera lite på behovet av hörseltest. Ibland anger man endast att barnet är högljutt och det
behöver inte betyda att hörseln är nedsatt.
Det här stora inflödet av språkförsenade barn som oftast har normal hörsel gör att alla barnen får vänta länge
på att komma hit. Även de barn som verkligen behöver komma för att det finns en hörselnedsättning får vänta. De är ju inte så många men behöver tas om hand så snart som möjligt.
Ett önskemål från oss på Hörselvården är att efter 18 månadersbesöket tänker efter innan remissen skickas till
Hörselvården, kan det vänta tills barnet är 2,5 år?
Vi vill också be er berätta för föräldrarna att det är långa väntetider och att de försöker komma på de avtalade
tider de fått eller meddela om de inte kan/vill annars ringa återbud och inte bara utebli från besöken.
Birgitta Johansson
Barnaudionom/ bitr avd chef

Barnets hälsobok
I den svenska upplagan har det gjorts en revidering 2018-08-09, och tillägg av information om rotavirus, den
information finns inte i den engelska, arabiska eller somaliska översättningen och kan därför blir missad till
föräldrarna. Leverantören hälsar att arbete pågår med en revidering i de versionerna. Ni kan hänvisa till 1177
så länge: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-rotavirus/
/Gunilla
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Info från Livets tråd - Aktuellt om amning
Amningskurser till blivande
föräldrar
Representanter från Amningshjälpen, barnsjuksköterska Margareta Billebo och barnmorska Nina Stanizewski anordnar kostnadsfri fortbildning om amning till blivande föräldrar på BMM. Tidigare kurser har
varit mycket uppskattade, såväl i Värmland som i övriga Sverige.
Kursen är ett komplement till befintlig amningsinformation och vänder
sig till såväl första- som flerbarnsföräldrar.
Anmningskurs är planerad i maj på Kronoparken.
Blivande föräldrar anmäler sig till Sensus.se.

Om du är intresserad av att ha en kurs på din BMM,
kontakta Ingela, ingela.larsson@regionvarmland.se
eller Cristina, cristina.gilla@regionvarmland.se
Boktips

Vårdprogrammet amningskomplikationer
Vårdprogrammet amningskomplikationer är utbytt
och vi använder Stockholms
läns vårdprogram.
Den finns för nedladdning
via länk http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/
behandlingsstod/vardprogram/brostkomplikationer/
brostkomplikationer-amning
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Livets tråd är en arbetsgrupp
med representanter från hela
vårdkedjan. Gruppen arbetar
med omvårdnadsfrågor för att
underlätta samarbetat mellan
olika vårdgivare som möter
den blivande och nyblivna familjen.
Arbetsgruppen ska bland annat verka för metodutveckling,
utbildning och utvärdering i
framförallt amningsfrågor för
all personal i hela vårdkedjan
och verka för att en gemensam
amningspolicy hålls aktuell.
Arbetsgruppen ska också verka
för ett bra fungerande samarbete och kommunikation mellan olika vårdgivare, i samråd
med berörda chefer.
Medlemmar i Livets tråd
2018:
Anette Andersson,
Astrid Ekeberg
Camilla Besterman
Cristina Gillå
Elin Boström
Eva Norberg
Helena Donborn
Ingela Larsson
Linda Svensson
Katarina Sefton
Margareta Billebo
Maria Thorsell

Frågor och synpunkter:
cristina.gilla@regionvarmland.
se
Ingela.Larsson@regionvarmland.se

Fortbildning/ Utbildning
Vi planerar att ha kontinuerlig utbildning/fortbildning inom olika ämnesområden.
De riktar sig till dig som är verksam inom barnhälsovården oavsett yrkesgrupp, som är nyanställd
eller behöver fylla på kunskapsförrådet.
Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av BHV-enheten och ska
prioriteras för att du ska få rätt kompetens och klara av ditt uppdrag.
Vid deltagande i utbildningar ska förankring med närmaste chef göras.

Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar (Livlinan)

BHV-enheten anordnar eller stöder:

				
Maj			

* Yrkesträffar BHV

			
Den 10 maj, kl
			
Den 13 maj, kl
			
Den 14 maj, kl
			
Den 24 maj, kl
			
Den 28 maj, kl
			Webbanmälan

9 - 12, Plats: Linnea, Psykiatrihuset, CSK
13-16, Plats: Linnea, Psykiatrihuset, CSK
9 - 12, Plats: Linnea, Psykiatrihuset, CSK
9 - 12, Plats: Stora Gla, Bragska villan, CSK
9 - 12 alt 12 - 16, Hus 73, Stora konf

			* BHV-dag,
			
Mat, vikt och att grunda bra matvanor. Vaccination av barn
			För dig som är nyanställd eller som vill friska upp dina kunskaper
			
Den 10 maj, heldag
			
Plats: Norrskenet, Hus 75, Lasarettsgatan, CSK
			Inbjudan och anmälan

Region Värmland erbjuder:		
			* Startutbildning Cosmic

Utbildningen finns i kompetensverktyget

			Motiverande samtal MI, hösten 2019

			Datum och anmälningslänk
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