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På gång i
Barnhälsovården

Nationell vaccinupphandling.
För att säkerställa vaccintillgången
inom
det
nationella
barnvaccinationsprogrammet finns nu
ett gemensamt nationellt upphandlingsavtal.
Detta avtal kommer att gälla från
2019-09-01 och kommer att
innebära att hela Sverige har
samma vacciner upphandlade.
Barnhälsovården i Region Kronoberg kommer att ha ett eget
reservlager om en bristsituation
skulle uppstå. SKL kommer att
hjälpa till med avvikelsehantering
och prioritering vid eventuell
bristsituation. Viten till leverantörerna ingår i upphandlingen vilket
förhoppningsvis kommer att leda
till färre bristtillfällen i framtiden.
För att vara beredda inför starten i
september ber vi er att redan nu
enbart beställa vaccin via e-post
eller webbformulär (inte via
telefon). Detta för att ha skriftlig
dokumentation som man enkelt ska
kunna vidarebefordra till SKL om
något fel skulle uppstå, som de
skulle behöva beivra.

Upphandlade barnvaccin:
-Hexyon (6-valent)
-Synflorix (Pneumokock)
-Rotarix (rotavirus)
-MMR-vaxpro (MPR första hand)
-Priorix (MPR andra hand)
-Tetravac (4-valent)
För barnhälsovården i Kronoberg
innebär det att vi behöver byta från
Infanrix-hexa till Hexyon.
Enligt
rekommendation
från
barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer gäller
följande: Infanrix-hexa och Hexyon
betraktas som jämförbara vad gäller
effekt och biverkningsprofil. Vid
byte från användning av Infanrixhexa till Hexyon rekommenderas
att varje barn erhåller de två första
doserna
av
vaccinserien
(=primärdoserna) med ett och
samma vaccin. Vid boosterdosen
vid ett års ålder kan man byta över
till det nya vaccinet.

Ätsvårigheter hos
barn
14/ 5 kl.08.30–12.00
Växjö
17/9 kl.08.30–12.00,
Ljungby
20/11 kl. 08.30-12.00
Växjö

Instruktörsutbildning
spädbarnsmassage
6-9/5, fyra heldagar,
Växjö
Barnhälsovårdsdag
Tema för dagen är:
Förhållanden som
påverkar barnets liv,
hälsa och utveckling.
Skydds och
riskfaktorer hos
barnet, i dess familj
och dess närmiljö.
Målgrupp: Alla som
arbetar med BHV
17/10 08.30-16.30,
Växjö

För vidare information se barnhälsovårdens hemsida under vaccination. Länk
AMK:s
utbildningskalender

.
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Införande av rotavirusvaccination
Nu har regeringen bestämt att
vaccin mot rotavirus skall införas i
det allmänna barnvaccinationsprogrammet från och med 1
september 2019.
Vaccinet som kommer att ges är
Rotarix® från GSK och ingår i den
nationella
vaccinupphandlingen,
avtalet börjar också gälla från 1
september.
Folkhälsomyndigheten håller på att
ta fram mer information kring
vaccinationen både till vårdpersonal och till vårdnadshavare.
Folkhälsomyndighetens
hemsida
om rotavirusvaccination är redan
uppdaterad för den som vill läsa
mer. Folkhälsomyndigheten.

De håller också på att förbereda
ändringar i föreskriften om
vaccination av barn som även
kommer inkludera vilket vaccinationsschema som skall användas
och vilka åldersramar som gäller
för vaccination mot rotavirus.
Alla vaccinationer som ges inom
det nationella barnvaccinationsprogrammet skall registreras i det
nationella
vaccinationsregistret.
Rotavirusvaccinationer som är
givna från och med 1 september
2019
skall
således
också
rapporteras. Arbetet för direktrapportering via Cosmic är redan
påbörjat i Kronoberg.
Information om lokalt införande
kommer fortlöpande.

BCG-vaccination av barn från Syrien.
I länder med pågående krig och i
konfliktområden med flyktingströmmar kan det finnas ökad risk
för tuberkulos som inte hunnit
avspegla sig i den officiella
statistiken. Nya rekommendationer
i Kronoberg är att barnhälsovården
bör vara frikostig med att erbjuda
barn med familjeursprung från
Syrien BCG-vaccination och då i

bhv-journalen markera dessa barn
som ”riskbarn TBC” under
sökordet vaccination.
Denna rekommendation gäller från
och med nu och inte retroaktivt för
barn som inte erbjudits BCG då
Region Kronoberg tidigare haft
andra rekommendationer.

Våld i nära relation
Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) har tillsammans med
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna
tagit fram en webutbildning om
mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relation. Mäns våld mot
kvinnor är ett allvarligt och utbrett
samhällsproblem såväl globalt som

i Sverige. Att ha kunskap om våldet
är viktigt för att kunna ge
våldsutsatta ett bra bemötande och
för att kunna förebygga och
förändra attityder i samhället. I
webbutbildningen får du en
introduktion
i
ämnet.
www.webbkursomvald.se

Nya inbjudningar till
BHV
Nu är informationsbroschyrerna för 2,5 år,
3 år, 4 år, och 5-årsbesöket uppdaterade. Vi
har försökt att tillgodose
de önskemål som har
framkommit från alla er
som möter barnen på
BVC.
Vid 2,5 år har vi lagt till
att vi kommer att
fokusera på barnets
språkutveckling. Om
barnet fortfarande
använder napp så är det
lättare för barnet att prata
om den inte används vid
besöket.
Vid 3 år har vi plockat
bort några bilder
eftersom de flesta barn
inte behöver göra
språkscreening då.
Vid 4 år är bilden med
den svarta sjörövarlappen bytt till en bild
med ett barn som har en
kompress fasttejpad på
ögat.
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Kikhosta

BVC-podden

Folkhälsomyndigheten publicerade
2016 rekommendationer om att
förebygga kikhosta hos spädbarn
genom att tillämpa följande tre
strategier:
1. erbjuda vaccination i tid enligt
programmet, och att första dosen
vid tre månaders ålder inte försenas

de senaste åren. Flertalet har dock
varit vuxna men tre fall har
diagnostiserats hos barn under ett
år. Viktigt att tänka på kikhosta hos
spädbarn om de har hosta eller apné
utan andra symptom eller andra
typiska symptom, exempelvis hosta
med kikning mm. Omgående
kontakt med Barnkliniken är då
viktigt.

2. diagnostisera och behandla tidigt
när kikhosta misstänks hos ett
spädbarn, någon i spädbarnets
närhet eller hos en kvinna i slutet
av graviditeten

Hos vuxna och lite äldre barn med
långdragen hosta är det viktigt att
efterfråga om personen har/haft
nära kontakt med spädbarn och i så
fall tänka på kikhosta och provta
för detta. Gravida kvinnor i sista
trimestern med hosta bör också
provtas för kikhosta för att undvika
eventuell risk att smitta barnet efter
förlossningen. Profylaktisk behandling av spädbarn som är yngre än 6
månader bör starta utan att provsvar
inväntas och redan vid misstanke
om att de utsatts för smitta. Vikten
av tidig behandling gäller även för
barn yngre än 12 månader med
symtom som tyder på kikhosta.
Kontakt med Barnkliniken även i
dessa fall rekommenderas.

3. ha en hög medvetenhet om och
uppmärksamhet på att kikhosta
fortfarande förekommer i samhället
och kan orsaka svår sjukdom hos
spädbarn
Nu har Folkhälsomyndigheten
börjat arbetet med att utvärdera
dessa rekommendationer och då
glädjande sett att barnhälsovården
har gjort en förbättring i att ge
spädbarnen första dosen vaccin i
tid. Dock har tiden från symptom
till att antibiotika sätts in hos de
minsta barnen inte säkert ändrats.

Hela tiden kommer det
nya avsnitt i BVCpodden. Från januari
finns ett avsnitt om vad
som händer med
spädbarnspappor när
mamman blir psykiskt
sjuk.
Ett annat avsnitt
handlar om hur man
pratar med barn om
övervikt.
Lyssna gärna själv och
tipsa gärna familjer om
BVC-podden!
https://poddtoppen.se/p
odcast/1316427311/bvc
podden

Samtalsguider
översatta till andra
språk
Samtalsguiderna,
”pusslen”, som används
vid samtal med
pappa/icke födande
förälder finns nu
översatta till 15 olika
språk och finns på rikshandboken.

I Kronoberg har vi haft fler fall av
kikhosta under 2018 jämfört med

För dem som vill går det
att skriva ut på de språk
som kan vara aktuellt
på just din BVC.

Cosmicinformation

Länk

Vi vill påminna om att komma ihåg
att registrera ovaccinerade barn i
uppmärksamhetssymbolen. Läs hur
du gör i rutinen som finns på
barnhälsovårdens hemsida.

För
att
underlätta
så
att
dokumentationen från början ska
bli korrekt och du ska slippa
efterregistering inför statistikinsamling så finns nu en uppdaterad
”lathund”. Länk

Tänk på att ändra adress i
patientkortet på de barn som har ett
A-nummer, då dessa familjer ofta
flyttar. Om inte rätt adress finns
kommer kallelser att komma fel.
Läs hur du gör här.

Det finns också ett dokument som
beskriver
hur
de
enskilda
föräldrasamtalen ska dokumenteras
Läs mer här.
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Knacka på böcker
Nu finns Knacka på
böcker att beställa i
Web-lord. Böckerna är
beräknade till att
användas vid 8månaders hembesök.
För att böckerna ska
räcka är det viktigt att
böckerna används
endast till dessa barn.

REGION KRONOBERG

Dokumentation av barnets vikt
Efter den senaste uppdateringen av
Cosmic har det under sökordet vikt
tillkommit möjlighet till val om
man väger med eller utan kläder,
dessa är främst framtagna för
användning vid viktkontroll av
vuxna.

vägning av äldre barn accepteras
trosa/kalsong vid vägning.
Inom barnhälsovården i Kronoberg
ska dessa rekommendationer följas
och då behöver vi inte fylla i
listboxen med olika val. Om vi av
någon anledning avviker från denna
praxis kan de valbara alternativen
användas samtidigt som man i
fritextfältet anger varför undantag
görs. rikshandboken

I enlighet med barnhälsovårdens
Rikshandbok ska barn upp till två
år vägas utan kläder och blöja. Vid

Dokumentation om tredje person
Journalen ska som huvudregel
endast innehålla information om
aktuell patient. Under vissa
omständigheter kan det vara
motiverat att göra undantag för att
dokumentera
information
om
patienten från en annan person, så
kallad tredje person, för att ge en
god och säker vård.

direktåtkomst via journalen på
nätet.
Om det inte finns risk för men, ska
uppgiften dokumenteras under
annat lämpligt sökord och döljs
följaktligen
inte
heller
för
direktåtkomst. Information från
tredje person som inte behöver
döljas är exempelvis när en
närstående följer med patienten på
besök och agerar som ett stöd för
att
förklara
symtom
och
hälsotillstånd.

Exempelvis kan detta röra vård om
ett barn där en vårdnadshavare
lämnar uppgifter om den andre
vårdnadshavaren som bedöms som
viktiga för att ge en god och säker
vård för barnet. Om den
uppgiftslämnande vårdnadshavaren
riskerar att lida men om dennes
uppgifter röjs, kan det via sökordet
(Tredje person) döljas från

Sökordet finns inte tillgängligt i
sökordsmallar, utan söks fram och
läggs till vid behov. Sökordet skall
menprövas/sekretessprövas när
journalkopior begärs ut.

Anna Noryd
Barnhälsovårdssamordnare
E-post: anna.noryd@kronoberg.se
Tel.0470-58 65 13
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Materialet är tänkt att
fungera som ett stöd i
planerandet och
genomförandet av
föräldragruppstillfällen
om barns språkliga och
kommunikativa
utveckling.
Materialet används med
fördel av bhv-ssk och
bibliotekspersonal
tillsammans.
Syftet är i första hand att
informera och inspirera
föräldrar, inte att ge
pekpinnar.
De BVC som inte fått
materialet kan höra av
sig till bhv-samordnare
så distribuerar vi ut en
pärm till er.
Materialet kommer också
att mailas ut i digital form
för dem som i stället
önskar använda som en
Powerpoint-presentation.

Tips på tidig
språkintervention
En del barn driver själva
på sin sociala utveck-ling
genom att på olika sätt ta
kontakt och samspela
med andra individer.
Andra barn behöver mer
stöd av vuxna för att
skapa fler tillfällen att
träna på.
Habiliteringen i Uppsala
har tagit fram en
hemsida med massor av
konkreta tips om hur
föräldrar kan stödja barn
till lek och
kommunikation.
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Föräldragruppsmaterial om barns
tidiga
språkutveckling

https://www.regionuppsal
a.se/tidigintervention
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