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Statistik från Cosmic
Efter enträget arbete kan vi nu
plocka statistik från journalen på
amning och rökning. Detta innebär
att vi slipper räkna pinnstatistik
manuellt för dessa parametrar.
I BO finns nu rapporter klara
gällande validering av amning och
rökning för barn 2015. Denna
årskull är det som nu är aktuell för
nationell
rapport.
När
man
rapporterar siffror till nationell
sammanställning är det viktigt att
siffrorna kvalitetsgranskas och
missar i dokumentationen rättas till.
Att efterregistrera de uppgifter som
saknas beräknas ta betydligt mindre
tid än manuell rapportering. Om
man inte vet hur mycket barnet

ammade eller om föräldrarna rökte
fyller man i ”uppgift saknas”. Se
manual som tidigare har skickats
ut. OBS! När det gäller rökning
behöver man inte rätta 18 mån och
4 år för det sammanställs ännu inte
på nationell nivå. (De flesta barn
födda 2015 har heller inte hunnit
bli så gamla än).
Varje vårdcentral får tillgång till
sina rapporter i BO där man kan
följa hälsoläget hos barnen samt sin
verksamhet och dess resultat. Detta
är ett bra underlag för verksamhetsuppföljning och utveckling.
Fler rapporter är under utveckling
och kommer efterhand att läggas
upp i barnhälsovårdsmappen i BO.

Registrering av asylsökande
Vid vård och behandling av
asylsökande
och
papperslös/
tillståndslös får verksamheten ekonomisk ersättning för vårdinsatsen
och för tolkkostnad.
För att kostnadsersättning skall ske
MÅSTE barnet registreras som
asylsökande eller tillståndslös.
Detta görs i Cosmics patientkort

EPDS-utbildning
Dag 1 av 3
19/1 kl.09.00-16.00,
Växjö
Målgrupp: Nya BHVsjuksköterskor

Barn, föräldraskap
och digitala medier
2/2, 2017 heldag,
Växjö
Målgrupp: BHVsjuksköterskor och
förskollärare på
öppna förskolor

Grundutbildning i
MI-motiverande
samtal
27 - 28 /2 och13 /3
3 heldagar i Växjö.
3 - 4 /4 och 4/5
3 heldagar i Ljungby
Inbjudan

AMK:s
utbildningskalender

under fliken medlemskap. Tryck
ändra och sök asylsökande eller
tillståndslös och spara.
Under fliken frikort, välj LMA och
skriv in barnets LMA-nummer och
giltighetstid. Innan barnet har fått
LMA-nr skriver man ”nyfödd”.
När barnet sedan har fått sitt LMAnr fylls detta i.
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Barns språkutveckling
Ett rikt och utvecklat språk är en
viktig grund för barnets hälsa och
möjligheter i livet. Språket är en
grundläggande rättighet och viktigt
för att kunna kommunicera,
informera sig, vara delaktig i
samhället och ta del av litteratur
och kultur.
Att stödja tidigt samspel och
kommunikation med barn har
betydelse. Även små bebisar har
glädje av att bli lästa för. En stor
del av ditt ordförråd kommer från
det du läst eller fått läst för dig.
Språkligt samspel före 3 års ålder
har mycket stor betydelse för den
fortsatta utvecklingen för språk,
läs- och skrivinlärning. Vid skolstart kan ett barn i snitt 7000 ord.
Men ordförrådet kan skilja mellan
5000 och 17000 ord och läsning är
en stark predikator till det större
ordförrådet.
Faktorer som har visat sig främja
barns språkutveckling är:
 En positiv attityd till läsning
i hemmet
 Föräldrarnas engagemang
genom t.ex. regelbunden
högläsning

Tolksamtal




Tillgång
till
böcker/
tidningar i hemmet
Hög kvalité i samspelet
mellan barn och vuxen vid
läsningen

Barnhälsovården är en viktig aktör
när det gäller att öka kunskapen hos
föräldrar om hur man kan främja
barns språkutveckling.
I Kronoberg och Blekinge har det
påbörjats ett utvecklingsarbete,
”Språkstegen”, med samverkan
mellan barnhälsovård, bibliotek och
logopedi. Målet är att bidra till en
jämlik språkutveckling för alla barn
genom:
 gemensamma riktade insatser mot föräldrar för att tidigt
lägga en grund för barnets
språk- och litteracitetsutveckling.
 ge alla föräldrar redskap att
stimulera sitt barns språkutveckling tidigt i livet.
 ta till vara olika professioners kunskap och erfarenhet,
skapa samsyn och utveckla
samverkan.

Barnsäkerhet
Känner du till ”Risker i barns
vardag?”. Det är ett digitalt
informationsmaterial om barnsäkerhet. Materialet har tagits fram av
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) i samarbete
med Johanna Tell och Katarina
Almqvist i redaktionsrådet för
Rikshandboken i Barnhälsovård.

Materialet är avsett att användas i
information och utbildning för
småbarnsföräldrar inom barnhälsovården, men finns också tillgängligt
direkt på nätet för den som är
intresserad av barnsäkerhet för barn
i åldrar 0-6 år.
Risker i barns vardag

När man behöver
använda en tolk för att
kommunicera kräver det
lite extra av dig som
samtalspart.
Socialstyrelsen har tagit
fram en
undervisningsfilm för
professionen om hur du
kan förbereda dig.
När två personer som
saknar ett gemensamt
språk behöver kommunicera med varandra
är tolken en nödvändig
länk. Målet för ett tolkat
samtal är att det ska
vara så likt ett direkt
samtal som möjligt. Det
målet blir lättare att
uppnå om du är väl
förberedd och är
medveten om vad du
själv kan göra för att
samtalet ska bli så bra
som möjligt.
Mer information
Interkulturella möten
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(NKA) har startat en
webbsida med material
om interkulturella möten
med anhöriga från
andra kulturer i form av
aktuell forskning,
nyheter, filmer, goda
exempel,
kunskapsöversikter och
inspirationsmaterial.
Det finns en intressant
föreläsning av Kjerstin
Almqvist om att möta
och arbeta med barn
och familjer som varit
på flykt.
http://www.anhoriga.se/
anhorigomraden/interku
lturellt/
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Övergång till skolhälsovården
För att underlätta överföringen till
skolhälsovården har vi sett över
rutinerna
tillsammans
med
företrädare för skolhälsovården.
Skriftlig rutin kommer snart.

enligt nationellt vaccinationsprogram. ”. Vår förhoppning är att
kunna lägga ett kortkommando i
Cosmic för att underlätta.
På övriga barn skrivs en sammanfattning där relevant information
kortfattat sammanställs. T.ex. neonatalperiod, vaccinationer, hälsa,
utveckling, hörsel, syn, tillväxt,
kommunikation och lek, kontakt
med andra verksamheter, medicinska undersökningar. Nämn dock
alltid tillväxt och vaccinationsstatus.

Redan nu gäller dock att vid sista
hälsobesöket vid 5-års ålder skrivs
en kort sammanfattning av barnets
hälsa under sökordet hälsohistoria.
Detta för att på sikt slippa skicka
pappers-journalen till skolhälsovården.
På barn med en helt okomplicerad
förskoleperiod och som följt
barnvaccinationsprogrammet görs
en kort anteckning.

T ex ”Följs på barnkliniken för
astma, född prematur i v.27,sista
åren
ökat
på
BMI-kurvan.
Fullvaccinerad.”

T ex ”Okomplicerad hälsa och
utveckling under förskoleåldern.
Normal tillväxt. Är fullvaccinerad

Uppdaterad ”Leva
med barn”
Boken Leva med barn är
tänkt som en hjälp för
föräldrar, något att slå i
när man har en specifik
fråga eller att läsas från
pärm till pärm.
Intervjuer med familjer
och citat från barn gör
att man kan känna igen
sig i olika sammanhang
och funderingar. Här kan
föräldrar hämta kunskap,
tips och råd, få stöd och
känna tillförsikt i sitt
föräldraskap.
Boken bygger på barnhälsovårdens nationella
riktlinjer och denna upplaga är uppdaterad enligt
de senaste rådande
rönen.
Boken är också bra att
ha som diskussionsunderlag i föräldragrupper på BVC.

Omskärelse av pojkar
Region Kronoberg har beslutat att
den offentliga sjukvården i
regionen inte ska utföra omskärelse
av pojkar av kulturella eller
religiösa skäl. BHV:s rekommendation är att vänta med ingreppet tills gossen är stor nog att
bestämma själv.

möjlighet att söka fritt till annan
vårdgivare. Information om detta
ges av vårdlots, tel 0470 - 58 70 70.
Det är viktigt att föräldrarna tar
kontakt med vårdlots innan
barnet söker vård!
Region Kronoberg har tagit fram en
föräldrainformation som finns på
1177.se. Informationsbladen är
översatta på flera olika språk och
finns även att beställa i web-lord.

Väljer familjen ändå att omskära är
det viktigt med ett säkert ingrepp
med god smärtstillning. Enligt
patientlagen
har
föräldrarna
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Kemikalier i
bröstmjölk
Sedan 1996 har man i
Sverige samlat in prov
på förstföderskors
bröstmjölk och
undersökt förekomsten
av organiska miljögifter.
Nu visar
Livsmedelsverket att vi
får i oss 3-4 gånger
mindre mängd av bl a
PCB, dioxiner och PFOS
än för 20 år sedan.
Några andra kemikalier
har dock ökat.

