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På gång i
Barnhälsovården

Uppdatering angående vacciner
Glädjande nyheter - det ser nu
bättre ut vad gäller Tetravac. Det
finns information om att man
kontinuerligt kommer få in
leveranser under året och att dessa
som det ser ut nu, ska komma att
täcka behovet. Med dagens
föränderliga behov runt om i
Sverige och i världen kan man dock
inte garantera detta. Det finns också
framöver en utländsk förpackning
med kort hållbarhet, Tetraxim, som
har hållbarhet till sista juni.
För Kronoberg innebär detta att vi
troligen, glädjande nog, kan
vaccinera våra 5-åringar innan de
förs över till skolhälsovården.

Hur det blir efter sista juni är
fortfarande lite osäkert. Viktigt är
att vi håller ordning på vilka barn
som
vaccinerats
resp
inte
vaccinerats.
Vad gäller övriga vacciner har vi
inte fått några larmsignaler och
BCG finns fortfarande i lager.
Infektionskliniken har haft insatser
för att korta köerna men ännu inte
riktigt kommit ifatt. Är det någon
som är på väg att åka utomlands
eller av annan orsak bör prioriteras
är
det
bra
att
meddela
infektionskliniken detta.

God effekt av pneumokockvaccin
Risken för allvarlig pneumokocksjukdom, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, minskade
med 64 procent för barn under 2 år
efter införandet av vaccin mot
pneumokocker. Det visar en svensk
studie gjord i Stockholms län
2005–2014. Studien är en del av
Folkhälsomyndighetens uppföljning av barnvaccinationsprogramm-

et. Pneumokockvaccination har ingått i det allmänna nationella
Barnvaccinationsprogrammet sedan
2009, men i Stockholms läns
landsting infördes det tidigare. Alla
barn i Sverige födda efter juli 2007
erbjuds vaccinet vid 3, 5 och 12
månader.
Källa: Folkhälsomyndigheten.
Läs mer.

Fördjupningsutbildning i post
partum depression
Målgrupp: BHVsjuksköterskor som
gått EPDS-utbildning
före 2014.
11/5 kl.9-16 Växjö
13/10 kl.9-16,
Ljungby

Utbildning i
motiverande samtal
Öppen utbildning för
personal inom hälsooch sjukvården.
21-22/4 och 30/5
Växjö
Anmälan

Utbildningsdag
BHV
Målgrupp: BHVsjuksköterskor
1/6 kl.08.30-16.30

AMK:s
utbildningskalender
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Beställning av
material

Vaccinationsrapport
Det har varit problem med att fel
ordinerad vaccinationsdos, som ej
är given, har kommit med på
vaccinationsrapporten i Business
object vid utskrift. VIS-supporten
kan ta bort den felaktiga posten i
journalen med hjälp av skript men
tyvärr
kommer
den
ändå
med utskrift av givna vaccinationer.

vaccinationslistan har följande lagts
till:
Denna utskrift är verifierad mot
läkemedelslista i Cambio Cosmic i
Region Kronoberg.
Sign___________________
Det enda sättet att korrigera
eventuella fel i den utskrivna
vaccinationslistan är att göra det för
hand och sedan signera.

För att förhindra att felaktiga doser
kommer med på den utskrivna

Små och stora steg tillsammans
Små och stora steg tillsammans är
en bok som delas ut till alla
nyblivna föräldrar. Boken fokuserar
på samspel mellan föräldrar och
barn. I boken dokumenteras även
vikt, längd, huvudomfång, vaccinationer och nästa besökstid till
BVC.

naturligtvis att använda i samtal om
barnets utveckling. För att lättare
hitta anteckningssidorna har de
sista bladen i boken blivit lite
tjockare och har också en
färgmarkering i kanten. Den nya
boken är grön och stämmer med
Region Kronobergs nya grafiska
design.

Boken är nu uppdaterad efter de
önskemål
som
framkom
i
webenkäten till BVC-sjuksköterskor.

Boken finns för beställning via
Web-lord. Barnhälsovårdsprogramet som sticks ned i plastfickan är
också nytt i layouten för att pass
den nya boken och finns att
beställas separat.

Det finns en ny sida i boken om
olika utvecklingssteg som föräldrarna själva kan fylla i. Denna går

I Weblord har barnhälsovården fått en egen
rubrik där allt material till
BHV är samlat. Detta
underlättar att hitta det
material man söker när
en beställning ska göras.

Ny logopedbroschyr
Barnlogopederna är en
del av Familjehälsan och
har
mottagningsverksamhet i Växjö och i
Ljungby. Det finns nu en
ny
broschyr
som
beskriver logopedernas
verksamhet.
Broschyren
kan
användas vid behov av
information till föräldrar
och finns att beställa i
Weblord under rubriken
barnhälsovård.

Bilbarnstolar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att
sluta att hyra ut bilbarnstolar från och med
2016-01-01.

Möta barn på flykt
förhållningssättet är att se varje
enskilt barn. Författare är Lars H
Gustafsson och Tor Lindberg.

Unicef har gett ut en enkel handbok
för alla som möter barn på flykt.
Många grupper både professionella
och ideella organisationer kan ha
nytta av denna bok. Boken har
tagits fram som ett konkret och
praktiskt verktyg för att på bästa
sätt kunna tillgodose barnens
rättigheter. Förhoppning är att
handboken ska bli ett redskap vid
mötet med barn på flykt, där

I Rikshandboken finns konkreta råd
om vad man som vuxen kan tänka
på när man möter barn som har
varit på flykt.
Materialet finns
översatt på några olika språk.
Råden är också bra att utgå ifrån
vid tolksamtal med föräldrar
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Nu är förhoppningsvis
allt
internt
material
uppdaterat med den nya
regionloggan.

Barnhälsovården har en
viktig roll att informera
föräldrar som inte har
kunskap om bilbarnstolars betydelse. Alla
barn måste kunna åka
på ett säkert och tryggt
sätt.

.
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Listning av nyfödda

Amning

Det nyfödda barnet får automatiskt
en listning som är baserad på
bostadsadress (geografisk listning).
Samtidigt går det ut information till
vårdnadshavaren att barnet blivit
geografiskt listat, men att man som
vårdnadshavare kan göra ett annat
aktivt val om så önskas. Sker inte
detta, så omvandlas den geografiska listningen till ett aktivt val
efter 30 dagar. Det innebär att om
den geografiska listningen är

densamma som förälderns aktiva
val så behöver man inte skicka in
någon ny vårdvalsblankett.
Exempel: Barnet bor på Hovshaga
och kommer då automatiskt att få
den listningen om föräldrarna inte
gör något aktivt val. Alltså behöver
inte föräldrar fylla i någon
vårdvalsblankett om det automatiska valet stämmer överens med
föräldrars val av vårdcentral.

Texten om amning är
uppdaterad på 1177.se
Där kan föräldrar läsa
om
varför
amning
rekommenderas,
hur
man kommer igång med
amningen, vikten av att
barnet har rätt tag,
vanliga besvär i brösten
och amning på natten
mm.
Hänvisa gärna föräldrar
till 1177.se

Målbeskrivning för läkare och
sjuksköterskor

Hospitera på
amningsmottagningen

I uppdragsspesifikationen för vårdval Kronoberg hänvisas till de nationella målbeskrivningarna för
sjuksköterskor och läkare på BVC.
Från och med 2016-01-01 höjdes
också ersättningen för barnhälsovården i vårdval Kronoberg.

Om du är intresserad av
att
hospitera
på
amningsmottagningen
går det bra att kontakta
Camilla Karlsson, avdelningschef på BB, så
planerar hon in en dag
som passar.

det inte är möjligt att arbeta heltid
på BVC bör BHV-sjuksköterskan
arbeta minst 50 % av heltid och ha
ansvar för minst 25 nyfödda per år.
Behovet av läkare på BVC
uppskattas till minst 4 timmar per
arbetsvecka i område med cirka 60
nyfödda per år.

Nyligen reviderades målbeskrivningarna som är tänkta att ge en bild
av barnhälsovårdens arbete.

Förmågan att bedöma ett barns
utveckling
och
hälsotillstånd
grundas på erfarenhet och på
teoretiska kunskaper. Det krävs ett
visst antal barn för att personalen
ska kunna upprätthålla sina
kunskaper om barn och utveckla en
adekvat metodik i arbetet. Det är
därför önskvärt att även varje
enskild läkare får ansvar för minst
25 nyfödda per år. Ett riktvärde är
att varje läkarbesök tar minst 20
minuter i anspråk.

För att fullfölja uppgifterna inom
barnhälsovården vid en BVC med
ca 55 nyfödda per år, krävs att
BHV -sjuksköterskan arbetar heltid
med barnhälsovård. För att garantera att barnet får tillgång till en
god barnhälsovård (barnperspektivet) bör BVC med högre vårdtyngd minska normtalen för antal
barn/sjuksköterska i förhållande till
heltidstjänstgöring.
För att upprätthålla och vidareutveckla
BHV-sjuksköterskans
kompetens och färdighet i arbetet
med att främja hälsa och förebygga
ohälsa bland barn bör BHVsjuksköterskan
arbeta
huvudsakligen med barnhälsovård. Om

Nationell målbeskrivning för
läkartjänstgöring på BVC
Nationell målbeskrivning för
sjukskötersketjänstgöring inom BHV
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camilla.g.karlsson@kro
noberg.se

Filmer om eksem
Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset
i
Stockholm har gjort sju
filmer kring behandling
av eksem. Allt från
behandling med kortisonkräm
till
förebyggande åtgärder.
Filmerna är gjorda till
föräldrar men kan också
användas till hälso- och
sjukvårdspersonal som
vill förbättra sina eksem
kunskaper.
Filmer

