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Hantering av BHV-besök för nyanlända barn från Ukraina.

Hälsoundersökning sker av speciella team, se rutiner på Vårdgivarwebben. Kontakt för detta
sker via 0470-52 39 00 eller samordning@kronoberg.se. Messenger med personuppgifter
kan också skickas till Samordningsenheten smittspårning, Brevlåda
<samordningsenhsmittsparn>. Om det vid hälsoundersökningen framkommer ytterligare
vårdbehov hänvisas eller remitteras barnet vidare av den som hälsoundersökt barnet.
Barnhälsovården är ingen akutverksamhet. BHV-sjuksköterskan tar hand om och skriver in
de barn hen får kännedom om, oavsett om barnet kommer via hälsoundersökningsteamet
eller om vårdnadshavare själv kontaktar barnhälsovården. Om hälsoundersökning inte är
gjord än dokumenteras person- och kontaktuppgifter och barnet hänvisas vidare enligt ovan,
lämpligtvis via Messenger i Cambio Cosmic. Spädbarn men även vissa äldre barn kan behöva
ha kontakt med Barnhälsovården innan hälsoundersökningen är gjord, beroende på när tid
för hälsoundersökning finns tillgänglig.
Inskrivning i Barnhälsovården sker genom ett hälsosamtal där man brett kartlägger barnets
hälsohistoria och nuvarande tillstånd. Det är också viktigt att försöka skapa sig en bild av
nuvarande och tidigare levnadsomständigheter samt hur familjen i övrigt mår. Detta gäller alla
barn som inte börjat F-klass. För barn under 5 år som inte bedöms ha behov av extra besök
planeras därefter BHV-besök enligt ordinarie program.
Exempel på punkter att samtala kring/undersöka vid inskrivning i barnhälsovården:
•
•
•
•
•

Tillväxt
Levnadsvanor som mat, sömn, psykiskt mående mm
Vaccinationsstatus. Om hälsoundersökning är genomförd skall bedömning om
eventuell komplettering vara gjord och dokumenterad i journalen. I annat fall
kontaktas BHV-läkare för vaccinationsbedömning.
Fråga om tandstatus och informera om rätten till tandvård
Fråga om barnets syn. Kontrollera syn på alla barn från 4 år. (HVOT är godkänd upp
till 5:11 år). Barn som fyllt 6 år får vänta med synprövning till F-klass.
Riktlinjer för godkänd synprövning: Barn upp tom 4:11 år 0,8 och barn 5:0-5:11 år
1,0.

•

Fråga om barnets hörsel. Remittera/ge en tid till alla barn enligt rutin vid 4 år.
(Audionommottagningen tar inte emot barn äldre än 5:0 år). Barn äldre än 5 år med
misstänkt hörselnedsättning kontrolleras på Vårdcentralen för vidare handläggning.

Läkarundersökning bör göras minst en gång under BHV-tiden.
•

För barn under 3 år görs detta i första hand vid ordinarie teambesök vid 4 v, 6 m, 12
m eller 3 år beroende på deras ålder och hälsostatus.

•

För barn över 3 år avgör främst barnets hälsostatus hur snabbt detta erbjuds. De barn
som börjar F-klass i augusti erbjuds läkarundersökning i möjligaste mån.

