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På gång i
Barnhälsovården

Barnets bästa gäller- i Kronobergs län
Kommunerna i Kronoberg och
Region Kronoberg vill utveckla
arbetsformer och samarbete med
varandra för barnens bästa. 2017
fattades beslut i 17 politiska organ
för att driva ett gemensamt arbete
för tidiga och samordnade insatser
för barnens bästa. Detta är unikt i
Sverige. Arbetet har fått namnet:
Barnens bästa gäller! – i
Kronobergs län.
Tillsammans skapar vi en trygg och
säker uppväxt för VARJE barn
genom främjande, tidiga och
samordnade insatser. Målet är utgå
från barnets behov och inte hur
myndigheterna är organiserade.
Arbetet leds av en styrgrupp med
chefer från hälso- sjukvården,
skolan,
socialtjänsten
och
polisen. Än så länge är inga
länsövergripande beslut fattade om
hur arbetet konkret kommer att
påverka arbetet hos kommuner,
Region Kronoberg och privata
vårdgivare i Kronobergs län.
Arbetet
har
inspirerats
av
Skottlands arbete ”Getting it right
for every child” (GIRFEC). För

barn och deras familjer har
GIRFEC lett till ett bättre, enklare
och mer förutsägbart stöd, tidigare
insatser, stöd till fler barn, färre
placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, att det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och
att färre barn röker, använder
alkohol och droger. GIRFEC är
gemensamt framtagna modeller och
arbetssätt som bygger på kunskap
om vad som på bästa sätt bidrar till
barns lärande och utveckling.
Modellerna
och
arbetssätten
tillämpas av bl.a. hälso- och
sjukvården, idéburna organisationer,
polisen,
skolan
och
socialtjänsten.
Om du vill läsa mer om modellen
så finns en sammanställning
skriven på svenska av Erika
Lagergren.
Fortlöpande kommer information
att läggas ut på vårdgivarwebben.
http://www.regionkronoberg.se/var
dgivare/arbetsomradenprocesser/barn-och-unga/barnensbasta-galler-i-kronobergs-lan/

Språkutveckling/
språkscreening
13/11 kl. 13.15–16.45
Målgrupp: Nya bhvsjuksköterskor samt
övriga intresserade
Synutveckling/synprövning små barn
13/11 kl. 11-12
Målgrupp: Nya bhvsjuksköterskor och
övriga intresserade
Enskilt föräldrasamtal till icke
födande förälder
Heldagsutbildning vid
två tillfällen 5/11 och
28/11
Målgrupp: Alla bhvsjuksköterskor
Orosanmälan/ barn
som far illa
Halvdagsutb. em
6/11, Växjö
EPDS-utbildning
grund, dag1 av 3.
Målgrupp nya bhv-ssk
31/1 Heldag på
Familjehälsan Växjö
Språkstegen
tvärprofessionell
konferens.
10/4 heldag, Växjö
Instruktörsutbildning
spädbarnsmassage
6-9/5, fyra heldagar,
Växjö

AMK:s
utbildningskalender
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Planerade förlossningar
Det har under flera år funnits
önskemål om att man inom
barnhälsovården ska kunna få
information om hur många nyfödda
barn som väntas till respektive
barnavårdscentral. Detta för att på
ett bättre sätt kunna planera sin
verksamhet månad för månad och
inte minst inför sommaren. Nu har
äntligen detta blivit verklighet med
hjälp av en rapport i Qlikview som
alla medarbetare har tillgång till.
Finns
tillgängligt
både
via
vårdgivawebben och via den
interna webben.

Grunda sunda
vanor

uppgett att man vill tillhöra (frågan
ställs i graviditetsvecka 34).
För att kunna få lite längre
framförhållning går det också att
söka på antal gravida efter
mammans
listningsenhet.
Då
hämtas uppgiften så fort man satt
datum för beräknad förlossning
enligt u-ljud. Denna funktion passar
bäst när det inte skiljer så mycket
mellan mammans och barnets
listning. Varje verksamhet använder det alternativ man tycker
passar bäst. De gravida som inte är
folkbokförda är inte listade på
någon vårdcentral och kommer
därför inte med.

Applikationen heter planerade
förlossningar. Uppgifterna hämtas
från sökord i mödrahälsovårds
journalen och uppdateras varje
dygn. Det beräknade födelsedatumet hämtas från sökordet
”Beräknad
förlossning
enligt
ultraljud”
samt
den
barnavårdscentral som vårdnadshavaren
.

http://www.regionkronoberg.se/var
dgivare/serviceutrustning/program-och-it-tjanster/

Nytt avtal för vaccin

Samtalsmodellen ger
struktur, trovärdighet
och är jämlik eftersom
alla föräldrar erbjuds
den.
Linda Håkansson som
medverkade på förra
barnhälsovårdsdagen
deltar i en radiointervju
om Grunda sunda
vanor. Lyssna här.
När du behöver fler
miniböcker till 4årsbesöket kontakta
bhv-samordnare.

Nytt brev i Cosmic

Som vi tidigare informerat om är
Region Kronoberg nu med i den
nationella upphandlingen av vaccin
inom
det
nationella
barnvaccinationsprogrammet.
SKL
ansvarar för upphandlingen tillsammans
med
en
nationell
expertgrupp. Syftet är att långsiktigt säkerställa tillgången till
vaccin för barn och elever i hela
Sverige.

likställda och att barn som har
påbörjat vaccin med Prevenar 13
kan
fortsätta
det
påbörjade
vaccinationsprogrammet
med
Synflorix.
Ovaccinerade barn över två år ska
erbjudas kompletterande skydd.
Observera att barn över två år som
är ovaccinerade mot pneumokocker
behöver två doser Synflorix istället
för en dos som vid Prevenar 13.

I dagsläget innebär det att vi i
Kronoberg behöver byta från
Prevenar 13 till Synflorix när det
gäller pneumokockvaccin. Anna
Bärtås, tf bhv-överläkare har fattat
beslut om att preparaten är

Folkhälsomyndighetens vägledning
sidan 27.
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I Skåne används
samtalsmodellen
Grunda sunda vanor
precis som i Kronoberg
i samtal om goda
vanor.

I Cosmic finns det nu
ett brev som kan
användas när vi vill
välkomna nyinflyttade
till barnhälsovården.
Brevet heter ”Brev
barnhälsovård
nyinflyttat barn” och
finns på samma ställe
som ”Brev BVC
uteblivna besök” i
Cosmic
Varje bvc bör ha en
rutin att söka fram
nylistade barn varje
månad. Detta för att
alla barn ska få tillgång
till det nationella
barnhälsovårdsprogram
met.

