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FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 26 och 27
Handlar om barnets rätt till trygghet. Familjer ska få hjälp
så att barnet har det bra även om föräldrarna är fattiga,
sjuka eller arbetslösa. En förälder som inte bor med barnet
ska också ta ansvar för sitt barn.
Det kan vara att betala så att barnet får mat, kläder, bostad
och annat som barnet behöver.

Lilla Livet är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare, Helena.Lofwenhamn@
regionvarmland.se
Cristina Gillå, samordnare cristina.gilla@regionvarmland.se
Eva Nahnfeldt, psykolog, 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

Ur kaos föds ordning
Vi arbetar med vår hemsida och så småningom kommer det att blir
lättare att hitta det man söker.
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Nytt från Folkhälsomyndigheten!
Ett informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som
ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.
(Finns också på engelska.)
Bra att lämna ut, dels för att ge föräldrar relevant information men också för att öppna upp till en ny diskussion kring vaccination.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-ditt-barn-arovaccinerat/
/Helena

MPR - vaccin restnoterade
En problematisk situation har uppstått nationellt där såväl MMRvaxPRO och Priorix är restnoterade. BHV
( Region Värmland) har beställt ett säkerhetslager motsvarande 3 månaders förbrukning, men enl. avtal har
leverantören 4 månader på sig att fylla lagret. Och då blev en sådan här situation möjlig. Senaste beskedet är
att MMRvaxPRO finns tillgängligt i slutet av v.40.
Vi vet att BVC Rud och BVC Kolvgatan tidigare gjort stora beställningar av Priorix/ MMRvaxPRO, så kommunicera med varandra och försök dela på det vaccinlager som redan finns ute i verksamheten.
/Helena

Frågor och svar
Fråga:
Hur skall vi dokumentera kring ett barn med skyddad identitet där vi inte vill att vårdnadshavaren ska kunna
läsa journalen via 1177?
Svar:
I vissa fall kan sekretess gälla mot vårdnadshavaren, t.ex. då det kan antas att den underåriga lider betydande
men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren. Det kan även finnas uppgifter om andra personer i patientjournalen och de uppgifterna kan vara skyddade av sekretess. I dessa fall tas rätten till direktåtkomst bort för
vårdnadshavare och gäller alla verksamheter. Beslut tas av verksamhetschef.
Så kontakta din närmaste chef och via denne kontaktas verksamhetschef som fyller i aktuell blankett och
dokumenterar i barnets journal.
Ni kan läsa mer om försegling av journal på intranätet ” Journal via nätet”
http://livlinan.liv.se/Stod-och-service/journalen-via-natet/journalen-via-natet/
/Helena
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Hej och välkommen!
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och SELMA-studien vill välkomna allmänheten, verksamheter, politiker och
andra berörda till att ta del av och diskutera Miljökemikalier
och hur de kan påverka vår hälsa, med utgångspunkt från
forskning men också hur olika instanser i Sverige (och EU)
arbetar med dessa frågor. Samtliga tillfällen är öppna för alla,
oavsett förkunskaper, samt är kostnadsfria. Du får gärna sprida dem och vi välkomna diskussioner.
Vi har nedan samlat flera intressanta tillfällen, där ni alla är
välkomna! Ni får gärna kontakta malin.knutz@kau.se om ni
har frågor.
16 oktober kl 17.00-19.00 – Kemikalier i vår miljö och dess
betydelse för barns liv och hälsa. Prof. CG Bornehag håller en
populärvetenskaplig föreläsning i samarbete med Värmlands
Museum. Lokal: Värmlands Museum, Hörsalen
24 oktober kl 14.00-17.00 – Riskbedömning av miljökemikalier. Hur går de till och vilka är utmaningarna? Prof. Christina
Rudén från Stockholms Universitet och prof. CG Bornehag
(KAU) hjälper er att räta ut frågetecken. Lokal: KaU, Fröding
1B364
26 oktober kl 13.00-16.00 – SELMA-dagen – forskningsresultat i fokus. SELMA-studien presenterar många nya
forskningsfynd och parallellt är det utställningar samt aktiviteter för de äldre barnen (bio, pyssel, experiment).
Allt kostnadsfritt. Lokal: Huvudentrén (se mer info inom kort på www.selmastudien.se)
4 november kl 15.00-18.00 – Att kommunicera om kemikalier – en öppen och kostnadsfri föreläsning om
kemikalier och svårigheten med att berätta om dess risker. Ta del av både teori och praktiska exempel från
Arbets- och miljömedicin i Örebro, som berättar om sina efterenheter av att sprida information om kemikalier
till allmänhet, beslutsfattare och andra berörda. Medverkande: Katja Hagström och Jens Qvarngård. Lokal:
KaU, 5C337
Malin Knutz

malin.knutz@kau.se

Rikshandboken
- Nyhetsbrev Prenumerera på senaste nytt från Rikshandboken direkt i din inbox:
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
- Toalettvanor. Det går att potträna barn redan som spädbarn. Information om goda toalettvanor ska ges senast
vid 10 månaders ålder, läs mer på https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/toalettvanor/

Att förbygga platt eller sned huvudform
En liten påminnelse om denna utmärkta föräldrarbroschyr som finns på 12 olika språk . Rekommenderas i
Rikshandboken där också denna länk finns.
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/
/Helena
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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.
Anmningskurser är planerade i oktober i Kil och på Rud.
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

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
Madeleine Pizarro Torrijos
Katarina Sefton
Margareta Billebo
Maria Thorsell

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

				

Region Värmland erbjuder:		
			* Startutbildning Cosmic

Utbildningen finns i kompetensverktyget

			Motiverande samtal MI, hösten 2019
			Datum och anmälningslänk

		

Oktober		 * BHV-dag

			17 oktober, heldag
			
Plats: Elite Stadshotellet Karlstad
			Program och anmälan
November		
* BHV-dag
			14 november, heldag
			
Plats: Elite Stadshotellet Karlstad
			Program och anmälan
			Språk och hörsel
			
Den 19 november 9 - 16.30
			
Plats: Bragska - Fryken
			Program och anmälan
			
December		
* BHV-dag
			4 december, heldag
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Plats: Skoghalls folkets hus

