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Barnhälsovårdens kvalitetsregister, BHVQ
BHVQ:s syfte är att samla uppgifter för
att utveckla svensk barnhälsovård,
främja hälsa och förebygga ohälsa hos
barn 0–5 år. BHVQ:s statistikportal
erbjuder visuellt tillgängliga och
jämförbara data. Detta möjliggör för
varje region att följa resultat i realtid och
därmed kunna bedriva kontinuerligt
förbättringsarbete. Det går även att
jämföra resultat med övriga riket, vilket
är en förutsättning för att kunna erbjuda
en jämlik barnhälsovård för alla barn i
Sverige.
I Region Kronoberg har anslutning
till BHVQ påbörjats. För att kunna
överföra uppgifter till registret
behöver vårdnadshavarna informeras. Detta börjar vi med redan nu
genom att dela ut den lättlästa
informationen som finns på
hemsidan BHVQ till alla föräldrar
som besöker barnhälsovården. När
informationen är given fylls
medgivandet i, se bild nedan. Kom
ihåg att bocka i både godkänner/
godkänner ej och Barnhälsovårdsregistret, BHVQ.
Medverkan i BHVQ är frivillig och
förändrar inte den barnhälsovård

som erbjuds. Om vårdnadshavare
inte vill att sitt barns uppgifter
registreras meddelas detta till
sjuksköterskan som ändrar till
godkänner ej i Cosmic.
Vårdnadshavare kan när som helst
ångra ditt beslut och få sitt barns
uppgifter raderade från registret.
När barnet blir tretton år kan barnet
själv begära att data blir raderade
från registret.

På gång i
Barnhälsovården
Fördjupning enskilt
föräldrasamtal,
dag 2-3
18/11, 25/11
Kl.8.30-16.30
Två heldagar
Mio min Mio,
Dockanhuset Växjö

Barnhälsovårdsdag
23/11 och 29/11 kl.
8.30-16.30
Heldagsutbildning
Bolmen,
Regionhuset Växjö

Vårdnadshavare har rätt att få veta
vilka uppgifter som finns på sitt barn
i kvalitetsregistret och kan begära en
kopia av dem kostnadsfritt, ett så
kallat registerutdrag. Information
om hur det går till finns på BHVQ:s
hemsida.
Det är av stor vikt att täckningsgraden blir så hög som möjligt så att
tillförlitligheten blir hög. Erfarenheter från andra regioner, som redan
är anslutna, är att väldigt få
vårdnadshavare väljer att tacka nej.

t

Utbildningsplan för
personal inom BHV
finns på hemsidan

ANSVARIGA UTGIVARE
Helena Nyström, Anna Noryd
Barnhälsovårdssamordnare
E-post: helena.nystrom@kronoberg.se
Tel: 0709-84 49 87
E-post: Anna.noryd@kronoberg.se
Tel. 0470-58 65 13

Ida Peterson -Schmidt
Barnhälsovårdsöverläkare
E-post: ida.a.petersson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 35 43, 0790-67 51 04
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Stor spridning av RS-virus
Efter förra vinterns pandemirestriktioner med kraftigt minskad
spridning av luftvägsinfektioner
inklusive en näst intill obefintlig
RS-virussäsong är vi redan nu i en
väldigt ansträngd situation. På
barnakuten ses ett stort inflöde av
barn med infektionssymtom där
också allt fler är i behov av
inneliggande vård.

situationer där barnet kan riskera att
smittas, alltså miljöer med mycket
folk och trängsel.
-Vara noggrann med handhygienen
och hålla avstånd till andra inomhus.
-Undvika kontakt med förkylda
personer och välja utomhusaktiviteter.
Familjerna informeras redan vid
läkarundersökningen på BB men vi
behöver alla hjälpa till att sprida
information och påminna om att
skydda de minsta barnen från
potentiellt allvarlig sjukdom. Förra
vinterns restriktioner hade effekt! I
Kronoberg
sågs
endast
ett
laboratorieverifierat fall av RS-virus
under hela säsongen och i hela
Sverige smittades inte ett enda
spädbarn av kikhosta.

Vi ser med oro på denna utveckling
och fruktar att det vi ser nu endast är
starten av en ovanligt lång och svår
infektionssäsong som riskerar att
drabba nyfödda och späda barn
svårt.
För att minska risken för detta är det
av allra största vikt att undvika att
framför allt de minsta barnen
smittas genom att:
-Låta det nyfödda barnet lära känna
sina nära anhöriga men undvika

Snart är året slut och det
är dags att sammanfatta
det som har varit. Glöm
inte att i anslutningsöversikten avsluta alla 6åringar (födda 2015) som
börjat f-klass nu i höst.
Instruktioner finns på
barnhälsovårdens
hemsida i BHV-manualen.
Viktigt att detta är klart
senast den 31/12 2021.
Rådet är att börja redan
nu. Vi ser att många av er
redan är klara med detta,
jättebra, medan andra har
nästan alla skolbarn kvar i
anslutningsöversikten.
Gå även in i QV och kolla
om du har något att rätta
på sökorden amning och
tobak vid de olika åldrarna
inför redovisning av
statistik 31/12.
(Anslutningsår 2021,
födelseår 2020).
Mer information om hur
man gör finns på
hemsidan.

Föräldragrupper

Beställning av
material

vården” visar att föräldragrupper
varit den del av BHV:s verksamhet
som minskade mest. Statistiken
visar att antalet deltagare i
föräldragrupp sjönk kraftigt efter
pandemins utbrott.

Efter diskussion med såväl
barnklinik som vårdhygien har vi
gemensamt kommit fram till att det
i nuläget inte är lämpligt att samla de
minsta barnen och deras föräldrar
för fysiska träffar inomhus med
tanke på hur det ser ut med RSspridningen. Det är svårt att veta hur
RS-säsongen kommer att utvecklas
och hur länge den kommer att pågå
men i värsta fall kan den bli
ihållande. Därför avråds tills vidare
från fysiska träffar i föräldragrupper
trots det uppdämda behovet men
hoppas givetvis att läget snart
förbättras och att man då kan
komma igång igen.

En rutin för gruppverksamhet finns
framtagen för regionens primärvård- och rehabklinik. Detta är den
övergripande rutin som finns och
inte helt lätt att använda inom
barnhälsovården,
varje
enhet
tillsammans och med sin chef måste
ta beslut då förutsättningarna ser så
olika ut på de olika enheterna.
För de privata aktörerna hänvisas till
varje enskild chef.
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Statistik

Region Kronobergs
interna tryckeri har stängt.
Istället finns ett externt
upphandlat tryckeri,
Löwex, som tar hand om
tryckning samt beställning
av de trycksaker som
funnits i weblord.
Inom kort kommer en ny
beställningsfunktion. Till
detta är klart kan man
beställa material genom
att kontakta Löwex direkt:
trycksaker@lowex.se eller
0470-70 96 83.
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Digitalisering i barnhälsovården
Fem barnavårdscentraler i Kronoberg är med i en pilot som startade
september 2021. Piloten kommer att
utvärderas under november.

nu finns på plats
barnavårdscentraler.

för

alla

Efter årsskiftet när piloten är
utvärderad kommer alla övriga
enheter att få digitala funktioner.
Utbildning kommer att ske i olika
steg.
Mer information kommer
efter hand.

Redan nu använder vi digitalt
patientformulär vid 2½ år till alla
familjer samt på indikation vid 3 år.
Nästa steg är digitala kallelser som

Hörselscreening vid 4 år
Alla barn ska erbjudas att
genomföra ett hörseltest vid 4 års
ålder. BHV-sjuksköterskan bokar en
tid direkt i audionommottagningens
tidbok, använd de ”rosa” tiderna.
OBS! vi kan/ska inte använda några
andra tider i deras tidbok! Om du
inte har inloggning i deras tidbok är
det din chef som måste ordna det till
dig, inte audionommottagningen.

Föräldrar kan själva boka om sina
tider via 1177:s vårdtjänster, informera gärna om detta.
En nyhet är att när vi skriver ut
kallelsen med tiden som vi bokat så
finns en bilaga som heter ”Digital 4årskontroll av hörseln” som vi kan
välja och skicka med familjen. Det
är den som vi tidigare själva fått
kopiera upp. Tyvärr blir den inte i
färg om man använder den som
bilaga när man skriver ut.

Kom ihåg att det är bara vid
screening 4 år som vi kan boka tider
själva, på indikation och vid andra
åldrar skrivs remiss. Likaså MÅSTE
remiss skrivas vid behov av tolk,
eller om barnet har behov av att
träffa en barnaudionom. Exempelvis
om barnet har haft svårt att
medverka vid synprövningen så är
det
viktig
information
till
audionomen.

När
svar
från
audionommottagningen kommer dokumenteras detta i vårdplan BHV
uppföljning av utveckling under
rubrik 4 år hörsel. Högerklicka lägg
till utförd åtgärd. Klicka i alternativ.

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor
I september medverkade Araby
familjecenter i ett av Socialstyrelsens seminarium. Nu finns
möjlighet att ta del av seminariet i
efterhand.

En BHV-sjuksköterska, barnmorska
och socialrådgivare berättar om sitt
arbete med utökade hembesök. Du
hittar seminariet här.
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Teambesök 3 år
Teamarbete inom
barnhälsovården är en
viktig del av BHVprogrammet. Nu finns en
ny film om 3-års
teambesök.
Titta gärna på filmen och
reflektera tillsammans om
hur teambesöken fungerar
på ert BVC.
Filmen hittar du på
Rikshandboken.

Kontakt med
uroterapeut på
barnkliniken
Nu finns en
funktionsbrevlåda i
Cosmic till Barn- och
ungdomsklinikens
uroterapeuter om man
önskar skriva Messenger
till dem.

Samtal om matvanor
Här kan du ta del av när
Sara Ask, dietist
tillsammans med
företrädare för Mamma
Boost samtalar om
matvanor för barn under
Järvaveckan.

Goda

