Mars 2016

Hej!
Här kommer årets första, riktigt tjocka,
nyhetsbrev fyllt med diverse nyheter, tips
och information att botanisera i. Vi önskar
er alla en härlig påsk!

Sammanfattning av
verksamhetsberättelsen för
barnhälsovården i Blekinge 2015
2015 har varit ett år med kraftigt ökad
belastning på personalen inom BHV. Trots detta
har de flesta kvalitetsmåtten uppnåtts, bland
annat genom att verksamheterna givit extratid
till BHV eller gjort schemajusteringar, framför
allt under det första halvåret.
Under 2015 har det nya nationella BHVprogrammet införts i Blekinge, ett av få
landsting i Sverige som kunde starta direkt.
Första halvåret 2015 innebar detta mycket
merarbete som belastat verksamheten. De flesta
som arbetar inom BHV uppfattar det nya
programmet som bra och tydligt även om
synpunkter finns på de ändrade teambesöken
med läkare och sjuksköterska.
Vaccinbrist, ett nationellt problem under året,
har också lett till mycket merarbete i försöken
att leta fram vaccin och att vaccination inte
kunnat ske vid 5-årsbesöket utan vid ett
extrabesök senare.
Antalet nyanlända har ökat kraftigt under året,
vilket inneburit mycket extraarbete även inom

BHV. Uppföljning av hälsosamtalen, det extra
stöd familjer på flykt kan behöva,
kompletteringsvaccinationer och att samtalen
alltid sker med tolk är några av anledningarna.
/ Hans Edenwall
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Mässling i London
OBS-pågående spridning av mässling bland
yngre vuxna i London med omnejd. Vid
misstänkt fall kontakta omedelbart
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infektionskliniken och smittskyddet.
http://www.bbc.com/news/health35786959?platform=hootsuite
/Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare
Läs om mässling på
http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Infektioner-och-smittsamhet-JR/Massling/

Hörseltestet vid 4 -år.
Efter att det uppmärksammats att det står nya
riktvärden på Rikshandboken angående
hörselundersökningen vid 4- årsbesöket. Så har
vi gått vidare med frågan till experter inom
området. Svaret vi fått är att hålla kvar vår
tidigare screening nivå på 20dB. Även när det
gäller remisskriterierna följer vi våra tidigare
direktiv. Det kommer att skrivas in i
Rikshandboken att vi har lokala olikheter vad
gäller testvärdena.
/Lena Hoffner Carlson

Bild Rikshandboken

Information från logopederna
Nu är det ett år sedan vi införde en ny
språkscreening vid 2½ års ålder i Blekinge.
Under året skulle vi logopeder vilja träffa er för
att samtala kring de erfarenheter vi och ni gjort
och kommer att kontakta er och bjuda in er till
detta. Vi ses!
Har ni frågor innan vi hinner ses, är ni välkomna
att höra av er!
/ Ulrica Carlsson, Avd.chef hörselvården
Barn som anhöriga
Nu finns Patientinformationen Att möta barn
som är anhöriga. Råd till dig som förälder eller
annan vuxen även på 1177 Vårdguiden.
Länk till sidan:
http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-ochforaldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandradlivssituation/Sorg-i-familjen--vad-hander-medbarnen/
Den finns även att beställa från
Tryckericentralen på landstinget för er som
önskar den i häftesformat. LTB 150035
/ Agnetha Meeuwisse, Barnrättsstrateg

Bild Rikshandboken

Ny film till föräldragrupperna
Monica Hedenbro som gjort filmen ”Kärlekens
dialog, har gjort en ny film som heter ”Känslans
dialog”.
I filmen medverkar barn i olika åldrar i samspel
med sina föräldrar. Filmen passar bra att visa i
föräldragrupper.
”Känslans dialog” kan beställas från
Monica@Hedenbro.se
/Gunilla Montelius MBHV-psykolog
Barn och media
På Rikshandboken kan du som personal läsa om
barn och media http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Barn-och-media/Digitalamedier/
Statens medieråd har tagit fram ett pedagogiskt
material som stöd
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för samtal med föräldrar på BVC och i
föräldragrupper. Materialet handlar om barn upp
till fem år och deras medieanvändning. Bilder
och Power point-presentation finns att skriva ut
på
http://statensmedierad.se/press/nyheterkronik
orochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelan
dekronikor/statensmedieradgerutstodforsamtalp
abarnavardscentralerna.1156.html
/Johanna Tell

Illustration: Lotta Sjöberg, Statens medieråd, 2016

Hitta språket!
På Rikshandboken och Kodknäckarna finns
filmer att visa i föräldragrupper om
kommunikation och barns spårkutveckling, samt
broschyrer som kan skrivas ut och lämnas till
föräldrarna. I filmen ”Hitta språket!”, som är
uppdelad i tre delar, ges enkla, lekfulla och
roliga exempel på vad man kan göra i vardagen
för att främja barns språkutveckling:
•Del 1 Från födelsen till de första orden
•Del 2 Från ett ord till många
•Del 3 Hela meningar och resonemang
Filmen finns på engelska, arabiska, persiska,
kurdiska och somaliska och finns tillgängliga på
följande länk:
http://www.kodknackarna.se/hitta-spraketfilm-sprakutveckling-barn/
På Rikshandboken kan du läsa om
kommunikation, språk och tal:

http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Utveckling/Kommunikationsprak-och-tal/
Redan vid 3 månaders ålder kan barn sätta ihop
bild och ord och kan uppskatta att titta i
pekböcker om exempelvis djur som föräldrarna
försöker låta som. Se gärna filmen ”Språknätet”
som är framtagen i samarbete mellan
barnhälsovård, bibliotek och öppen förskola i
Uppsala. http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Utveckling/Sprakutvecklingfilm/ I slutet av detta nyhetsbrev kommer
boktips för de allra yngsta barnen.
/Johanna Tell

Interaktiva program på UR
Utbildningsradion (UR) har tagit fram
pedagogiska spel- och läsprogram samt
högläsning för förskolebarn. På länkarna nedan
hittar ni tips att informera intresserade
föräldrarna om:
http://urskola.se/Barn
/Johanna Tell
Koll på Soc!
Barnombudsmannen (BO) har tagit fram en
webbplats med information om barns rättigheter
och möjlighet till stöd från socialtjänsten.
https://kollpasoc.se/
Det är regeringen som givit i uppdrag år BO och
Socialstyrelsen att öka kunskapen hos barn och
ungdomar om just socialtjänsten. Webbplatsens
innehåll grundar sig på intervjuer med barn och
ungdomar mellan 4-18 år. För att nå ännu yngre
barn så kommer Barnombudsmannen och
Socialstyrelsen under mars – april att skicka ut
böcker med information om vad socialtjänsten
gör till alla BVC i landet. Tanken är att boken
tillsammans med
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föräldrainformation ska lämnas ut till barn
och föräldrar vid 2½- eller 3-årsbesöket.
/Johanna Tell

Sömnproblem hos förskolebarn
Få ämnesområden samtalas så mycket om på
BVC som sömn. På Rikshandboken finns ett
kapitel om barn och sömn som beskriver barns
normala sömnmönster, hur god sömn kan
främjas samt svar på vanliga frågor som kan
komma från föräldrar:
http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Vanliga-foraldrafragor/Barnssomn/
Vid uttalade och kvarstående sömnproblem har
olika metoder för att behandla sömnproblem
diskuterats. En sådan metod innebär att barnets
protester efter läggning ignoreras av föräldrar
under successivt längre tidsperioder och att
barnet tränas i att invänta sömnen på egen hand.
Metoden har förespråkats av en del och starkt
ifrågasatts av andra. Nu har SBU gjort en
systematisk sammanställning av litteraturen där
det sammantaget bedömdes att det vetenskapliga
underlaget är otillräckligt för att kunna
rekommendera denna metod och det behövs
mer god metodologisk forskning. Det finns ett
visst stöd för att gradvis utsläckande och
utsläckande med föräldrars närvaro har effekt
på barns sömnproblem men att det behövs mer
forskning kring detta. En observation i studierna
var att mödrars depression förbättrades i takt
med att barnens sömnproblem klingade av.
Positiva läggrutiner noterades också vara en
framgångsrik metod.
Läs rapporten på
http://www.sbu.se/sv/publikationer/regionalhta/gradvis-utslackande-med-eller-utanforaldrars-narvaro-som-behandlingsmetod-avsomnproblem-hos-barn-i-forskolealdern/
/Johanna Tell

Stopp- min kropp!
Rädda barnen har tagit fram en handbok
”Stopp! Min kropp!” med tips och råd om hur
man kan börja prata med barn i olika åldrar om
sexualitet, kroppens privata områden och vad
man får och inte får göra mot eller med andras
kroppar. Handboken finns på svenska, engelska
och arabiska och kan beställas från eller skrivas
ut på https://www.raddabarnen.se/vad-vigor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stoppmin-kropp/
/Johanna Tell

Barn som flytt till Sverige
Rädda barnen har tagit fram korta filmer som
stöd till dig som möter barn som varit på flykt
och har svåra upplevelser med sig. Se filmerna
på länken https://www.raddabarnen.se/vad-vigor/barn-pa-flykt/ankomsten-till-nyttland/bemota-barn-pa-flykt/
”Möta barn på flykt- enkel handbok för alla” red
Lars H Gustafsson och Tor Lindberg innehåller
enkla tips om hur vi möter barn på flykt. Vad
som är viktig i mötet med dessa familjer och
barn, hur vi kan främja hälsa och motverka
stress och om flyktingbarnets rättigheter. Läs
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handboken på länken:
http://www.rikshandbokenbhv.se/Dokument/Externa%20l%c3%a4nkar/
UNICEF_Handbok_Mota_barn_pa_flykt.pdf
På 1177.se finns ett nytt tema ”New in Sweden”
som vänder sig till asylsökande och papperslösa
samt dem som kommer i kontakt eller arbetar
med målgruppen. Informationen finns på 14
olika språk och handlar ex om att hitta rätt i
vården, egenvård av barn, regler och rättigheter.
http://www.1177.se/Blekinge/Otherlanguages/New-in-Sweden---healthcare/

sista fredagen varje månad.
http://www.rikshandbokenbhv.se/Registrera_prenumeration/
Om du av någon anledning inte ser nyhetsbrevet
i din e-post titta i skräpkorgen dit Landstingets
brandväggar ibland kan förpassa denna
information. Tidigare nyhetsbrev från
Rikshandboken finner du på följande länk:
http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2015/
/Johanna Tell
Barn och sol

Alla barn, även barn som söker asyl i Sverige
omfattas av de rättigheter och bestämmelser
som finns i FN:s konvention om barnets
rättigheter. SKL har tagit fram en skrift som
syftar till att sprida kunskap om rättigheterna
och visar exempel på hur rättigheterna kan
tillämpas i olika sammanhang.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rattigheterfor-barn-som-soker-asyl.html
/Johanna Tell
Barnhälsovården - nytt tema på
Kunskapsguiden
Temat fungerar även som en samlingspunkt för
nationella aktörers kunskapsstöd.
Kunskapsguiden hänvisar också till
Rikshandboken.
http://www.kunskapsguiden.se/barn-ochunga/Teman/Barnhalsovarden/Sidor/default.as
px
Du hittar även vaccinationer som tema på
Kunskapsguiden
http://www.kunskapsguiden.se/barn-ochunga/Teman/Vaccinationer/Sidor/Default.aspx
/ Johanna Tell

Regionalt cancercentrum väst har i samarbete
med 1177 Vårdguiden, Västra
Götalandsregionen och med illustrationer av
Pernilla Stalfelt tagit fram ett material ”Sunda
solvanor”. På länken kan du läsa mer om
projektet och beställa hem eller skriva ut
material till din BVC.
http://cancercentrum.se/vast/varauppdrag/prevention-och-tidigupptackt/prevention/sunda-solvanor/bestallmaterial-sunda-solvanor/
På länken nedan finns interaktiv information på
1177 att visa föräldrarna
http://www.1177.se/Blekinge/Kampanjer/Ka
mpanjer-nationellt/sundasolvanor/

Rikshandbokens Nyhetsbrev
Kom ihåg att registrera dig som prenumerant på
Rikshandbokens Nyhetsbrev som kommer ut
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För dig som personal finns information om barn
och sol att läsa på Rikshandboken
http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Barns-yttre-och-inre-miljo/Barnoch-sol/
/ Johanna Tell
Pneumokockvaccination till barn
Risken för allvarlig pneumokocksjukdom, som
hjärnhinneinflammation och blodförgiftning,
minskade med 64 procent för barn under 2 år
efter införandet av vaccin mot pneumokocker.
Studien är en del av Folkhälsomyndighetens
uppföljning av barnvaccinationsprogrammet och
är gjord i Stockholm år 2005-2014. Läs mer här:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheteroch-press/nyhetsarkiv/2016/februari/godeffekt-av-pneumokockvaccination-for-barn/
/Johanna Tell
Barnrättsutredningen
Den 11 mars överlämnade
Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till
barnminister Åsa Regnér om hur FN:s
konvention om barnets rättigheter kan göras till
svensk lag. I huvudsak innefattar förslagen i
utredningen följande:
•Förslag till lag om inkorporering av
barnkonventionen.
•Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om
barnkonventionen.
•Att myndigheter som är centrala för att
säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att
göra den egna verksamheten känd, tillgänglig
och anpassad för barn.
•En ny straffbestämmelse om misshandel av
barn.
•Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen
(1971:291) och förvaltningslagen (1986:223)
enligt vilken barnets bästa ska utredas och
särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn,
samt att barn ska få relevant information och
ges möjlighet att framföra sina åsikter.
•Tydligare koppling till barnkonventionen i
utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade

(1993:387), LSS, avseende barnets bästa och
barnets rätt att få framföra sina åsikter.
•Författningsförslagen föreslås träda i kraft den
1 januari 2018.
Ladda ned och läs utredningen
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0
fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonvention
en-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf
/Johanna Tell
Broschyr om Barnkonventionen på
olika språk
På Barnombudsmannen hemsida finns
Barnkonventionen att ladda ner som affisch och
folder på följande språk dari, arabiska, tigrinska,
somaliska, engelska.
http://www.barnombudsmannen.se/for-digunder-18/aktuellt/nyhetsarkiv---for-dig-under18/affisch-om-barnkonventionen-pa-olikasprak/
/Johanna Tell

Vänta inte med att ge ”allergena”
livsmedel
Förr råddes föräldrar att vänta med introduktion
av ”allergena” livsmedel som exempelvis
jordnötter, fisk och ägg eftersom man trodde att
detta minskade risken för barn att utveckla
allergi. Forskning har visat att detta var fel och
numera uppmanas föräldrar att introducera alla
sorters livsmedel under spädbarnsåret. Ny
forskning tyder på att risken för jordnötsallergi
skulle kunna minska om barn får äta jordnötter
redan under spädbarnsåret. Barn under 4 år ska
dock inte ges hela jordnötter då de kan sättas i
halsen. Fler studier behövs som bekräftar rönen
innan mer
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konkreta råd om introduktion av jordnötter kan
ges, men det är angeläget att föräldrar får
information om att de inte behöver undvika att
ge sina barn några livsmedel under
spädbarnsåret av risk för allergiutveckling. Läs
mer på SLV:s hemsida:
http://www.livsmedelsverket.se/matvanorhalsa--miljo/kostrad-och-matvanor/mat-ochnaring/ingen-anledning-att-vanta-med-att-geallergena-livsmedel-till-spadbarn/
/Johanna Tell

Barns delaktighet
FN:s Konvention om Barnets rättigheter och
Patientlagen är helt tydliga när det gäller barnets
rätt till delaktighet i mötet med hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen har tagit fram ett
kunskapsstöd till hjälp för medarbetare i hälsooch sjukvården, socialtjänsten och tandvården
som möter barn i sina verksamheter och därför
behöver göra bedömningar av barns mognad i
förhållande till rätten att vara delaktig.
Begrepp som delaktighet, mognad och barns
bästa definieras och kopplas till barns ålder och
mognad och det ges fallbeskrivningar, råd och
frågor att diskutera och fundera kring.
Kunskapsstödet kan laddas ned eller beställas
från SoS hemsida
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer201
5/2015-12-22
/Johanna Tell
Uppdaterat om amning
1177.se har uppdaterat sin sida om amning med
text, bilder och filmer att hänvisa föräldrar till

http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-ochforaldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Matoch-naring/Amning/
För oss som arbetar inom BHV finns text om
amning på Rikshandboken
http://www.rikshandbokenbhv.se/Kategori/Amning_och_uppf%c3%b6dn
ing
/Johanna Tell
Plötslig spädbarnsdöd- avhandling
Per Möllborg är barnhälsovårdsöverläkare i
Västra Götaland och har skrivit avhandlingen
”Sudden infant death syndrome - epidemiology
and environmental factors”. Studierna visar att
föräldrar följer de förebyggande råden från
Socialstyrelsen och att råden gett effekt. Resultat
visar också att plötslig spädbarnsdöd är vanligare
om mamman är ensamstående, om rökning
förekommit under graviditeten, om mamman är
ung eller fått flera barn liksom om barnet är för
tidigt född. Länk till avhandlingen
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/41249/
2/gupea_2077_41249_2.pdf
/Johanna Tell
Nyreviderad barnhälsovårdsbok!
Barnhälsovård: att främja barns hälsa
av Margaretha Magnusson, Margareta Blennow,
Elisabet Hagelin

Viktiga datum våren 2016


6-8/4. ST-läkarkurs i barnhälsovård.
Karlskrona. Inbjudan är utskickad via
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studierektor (fullt!)
12/4 Karlshamn, -13/4 Karlskrona
(samma program bägge dagarna).
Nätverksdagar för BHV-personal. Årets
tema är post partum depression, EPDS,
counselling-samtal samt läkarens roll.
18/5, 19/5, 8/6. Introduktionskurs i
barnhälsovård. Inbjudan är utskickad.
Levnadsvaneutbildning för BHV,
Ronneby
Kost och fysisk aktivitet 28/4 kl 8.30-12
Alkohol och tobak 11/5 kl 8.30-12
Anmälan:
https://intranet.ltblekinge.org/nyheter/
kurser/Sidor/Levnadsvaneutbildningför-BVH-och-barnklin.aspx

Kurser arrangerade av andra
 25-28/4. Barnveckan. Östersund. Tema
hållbar utveckling.
http://airpages.se/clients/barnveckan/
 26-27/4. Familjecentralskonferensen
2016. Jönköping. Tema: Tid för hälsahälsa i tiden. http://familjecentraler.se/
Webbutbildningar
 Samtal och råd om bra matvanor.
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har
tagit fram en webbutbildning för hälsooch sjukvårdspersonal om att stödja
patienter att förändra sina matvanor.
Den innehåller fakta, filmatiserade
patientfall och övningar. Utbildningen är
inriktad på vuxna patienter, men som vi
vet gör inte barnen som vi säger utan
som vi gör. Länk till utbildningen:
http://www.kunskapsguiden.se/utbildni
ng/Samtal-och-rad-om-bramatvanor/Sidor/default.aspx


Evidensbaserad praktik
Webbutbildningen vänder sig till dig
som arbetar inom vård och omsorg som
utvecklingsledare, chef eller medarbetare
eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är

att ge dig kunskap om evidensbaserad
praktik och de olika momenten som
ingår i arbetssättet. Länk till
utbildningen:
http://www.kunskapsguiden.se/utbildni
ng/Webbutbildning-evidensbaseradpraktik/Sidor/default.aspx




Barn som anhöriga- Våga fråga!
Webbutbildningen vänder sig till dig
som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Syftet är bland annat att ge dig mer
kunskap om hur barn som anhöriga kan
uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och
sjukvårdslagen. Länk till utbildningen:
http://www.kunskapsguiden.se/utbildni
ng/Barn-som-anhoriga-Vagafraga/Sidor/default.aspx
Könsstympning av flickor och
kvinnor
Webbutbildningen ger en översiktlig bild
av vad könsstympning är, hur vanligt det
är och hur sjukvården kan arbeta
förebyggande för att förhindra att flickor
i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig
som tar del av utbildningen generell
kunskap om ämnet och om hur du kan
ge ett gott bemötande. Länk till
utbildningen:
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enr
ol/index.php?id=35
/Johanna Tell

Boktips för barn
Varför inte köpa in lite trevliga barnböcker till
era BVC-väntrum eller tipsa föräldrarna om att
låna på biblioteket? Följande böcker passar bra
till de allra yngsta barnen:
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För barn runt 6 månaders ålder och uppåt:

Vad ska lilla nallen göra nu? av Eva Petrén
och Petra Wester Norgren. Lilla Nallen är
hungrig. Vad ska han göra? Han ska gå ut och
leta efter blåbär! Men blåbären är svåra att hitta,
och Lilla Nallen blir alldeles smutsig när han
letar. Vad ska han göra då? Han ska gå hem till
sitt badrum och se till att bli ren igen.
Boktips för barn runt 18 månader och uppåt
9

Bäbis tittut av Ann Forslind. Bäbis är borta.

Var är Bäbis? Tittut! Mamma är borta. Var är
mamma? Tittut!

Alla kläder på av Lotta Olsson. Minipoesi för
de allra yngsta. Titta, peka, läs och rimma
tillsammans!

Pino´s dagbok av Agneta Norelid, Eva Pils och
Kenneth Andersson.
Följ med Pino under en dag och se vad han
hittar på. Pino vaknar, klär på sig äter och leker.
Ett spännande vardagsäventyr för de allra
minsta.
För barn runt 12 månader och uppåt:

Lalo trummar av Eva Susso och Benjamin
Chaud. Lalo vaknar först av alla. Han trummar
för regnet, för grodan och solen! Det är en
härlig morgon! Men nu vill Lalo ha frukost.

Knacka på av Anna- Clara Tidholm. Lilla huset
Blåa dörren - Ska vi gå och hälsa på? Ett
interaktivt läsäventyr för de allra minsta.

Barnens sånger och sagor av Catarina
Kruusval. Bok med tillhörande CD. Innehåller
bland annat sagan om Rödluvan, Tre små grisar,
Guldlock, Bockarna Bruse, Törnrosa, och
sångerna Ekorrn satt i granen, Små grodorna,
Björnen sover, Bä bä vita lamm och Trollmors
vaggsång.

Alla får åka med av Anna- Clara Tidholm. En
liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar med sig
många passagerare: en hängig tomte, en
grubblande gris, en pojke som ramlat, en frusen
hund och en ledsen nalle. Tillsammans åker de
hem till flickans hus och har saftkalas.
/Johanna Tell
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