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Lilla 
     Livet
   Informationstidning för personal inom barnhälsovård

   

Nummer 7 - augusti 2021

Länkadress till vår sida på nya intranätet
Lägg gärna den här sidan som favorit så går den lätt att hitta

https://intranat.regionvarmland.se

Under rubriken "Kost och fysist aktivitet", hittar du information från dietisten:
https://intranat.regionvarmland.se

/Gunilla

https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovardsprogrammet-samt-lokala-anvisningar
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/barnhalsovardsprogrammet-samt-lokala-anvisningar
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Lilla Livet är utgiven av Centrala Barnhälsovårdsenheten i Värmland
Kontaktuppgifter till BHV-enheten
Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare, 010-831 59 39 
helena.lofwenhamn@regionvarmland.se 
Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare 010-831 66 76 
cristina.gilla@regionvarmland.se
Gunilla Svedlund, assistent 010-831 67 06 
gunilla.svedlund@regionvarmland.se
Mirja Augustsson, dietist/verksamhetsutvecklare, 010-831 67 25 
mirja.augustsson@regionvarmland.se 
Besöksadress:
Älvgatan 39 
652 30 Karlstad
010-831 67 06
e-post: barnhalsovardsenheten@regionvarmland.se
Adress till:
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård 
Föräldrastödsmottagningen
Centralsjukhuset
Bryggaregatan 7
651 85 Karlstad

mailto:Helena.Lofwenhamn%40regionvarmland.se%20%0D?subject=
mailto:cristina.gilla@liv.se
mailto:gunilla.svedlund@liv.se
mailto:mirja.augustsson%40regionvarmland.se%20?subject=
mailto:barnhalsovardsenheten@liv.se
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Artikel 19
Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller över-
grepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande (inklusi-
ve sexuella övergrepp) av föräldrar, andra vårdnadshavare eller annan person.

Artikel 22
Barn på flykt har rätt till skydd och hjälp oavsett om det kommer ensamt eller 
tillsammans med förälder eller annan person.

Ny lag om Barnfridsbrott från den 1 juli 2021
 
I och med att den nya lagen träder i kraft 1 juli 
kommer barn under 18 år som bevittnat våld i 
nära relationer bli målsägande och har då rätt till 
en särskild företrädare och till att begära skade-
stånd.

Barnkonventionen (artikel 19) slår fast att barn 
har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt och 
psykiskt våld. Det är samhällets ansvar att se till 
att denna grundläggande princip efterföljs. Att 
bevittna våld mellan närstående är enligt FN:s 
barnrättskommitté ett exempel på psykiskt våld 
mot barn. Enligt regeringens proposition uppskattas mer än 200 000 barn växa upp i en hemmiljö 
där det förekommer olika former av våld.  

Att bevittna våld mellan närstående kan få allvarliga negativa konsekvenser för barns välmående 
och utveckling, både på lång och kort sikt. Konsekvenserna kan ibland vara lika allvarliga som om 
barnet själv blivit utsatt för fysiskt våld. Barn som bevittnat våld mellan närstående löper dessut-
om större risk att vara utsatta för försummelse och olika former av andra övergrepp. 

All personal inom hälso- och sjukvård har en anmälningsplikt enligt kap 14 § 1 Socialtjänstlagen 
och har även innan barnfridsbrottet införs en skyldighet att göra en orosanmälan om misstanke 
eller kännedom finns att ett barn bevittnat våld mot ett närstående. Från den 1 juli blir det också ett 
brott enligt brottsbalken att utsätta ett barn för att bevittna våld mot en närstående.
Läs mer om Hälso- och sjukvårdens ansvar med anledning av Barnfridsbrott

/Cristina

Skyddade personuppgifter
Hantering av skyddade personuppgifter är något som vi  i vår verksamhet berörs av och som stöd 
för det finns en rutin i Vida som är viktig att känna till. 
RUT-06670-v.11.0 Patienter med skyddade personuppgifter i Cosmic

/Cristina

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f631555a-01d4-4bfe-80d1-46f4cad23fea/Artikel%20om%20Barnfridsbrottet%20slutversion.pdf?a=false&guest=true
mailto:http://canea.liv.se/Document/Document%3FDocumentNumber%3D6670?subject=
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Covid-19-pandemins påverkan på barnhälso-
vården
Pandemin har påverkat både barn, föräldrar och barnhälsovården

Nu finns en rapport om pandemins påverkan på barnhälsovården 
tillgänglig på SKR:s webb. I rapporten ges en beskrivning av hur 
covid-19- pandemin påverkat barnhälsovårdens verksamhet och barn 
och föräldrar under våren, sommaren och tidig höst 2020. Kartlägg-
ningen utgår i första hand från intervjuer med representanter för barn-
hälsovården. På övergripande nivå konstateras att barnhälsovården 
tycks ha kunnat utföra sitt uppdrag väl, trots pandemin.
    
Barnhälsovården har varit en styrka under pandemin
Förtroendet för barnhälsovården och relationen mellan barn-
avårdscentraler och familjer upplevs ha varit en styrka under pande-
min, då många andra verksamheter har stängt ner.

Barnvaccinationsprogrammet har i mycket hög grad kunnat fullföl-
jas och mottagningsbesök har i flera fall kunnat fortsätta som vanligt. Hembesök har genomförts 
i varierande utsträckning, där antalet hembesök både ökat, minskat och förblivit oförändrade i 
de olika regionerna. Trots att besöken genomförts i relativt hög utsträckning så finns det ändå en 
oro att vissa barns behov inte kunnat mötas. Oron rör såväl enskilda barn som ökad risk för ökad 
ojämlikhet i hälsa mellan grupper av barn.

Barn som lever i utsatthet
Det upplevs ha varit svårare att identifiera och stödja barn med särskilda behov, som dessutom 
uppfattas ha drabbats hårdare av pandemin. Det har exempelvis gällt barn som lever i familjer 
med förekomst av våld eller missbruk. Oro finns även för ökad förekomst av våld i hemmet i sam-
band med isolering. Föräldrars mående spelar stor roll för barns mående, och oro kring föräldrar 
är något som lyfts av barnhälsovårdsrepresentanter.
Familjer med svagare sociala nätverk drabbas troligtvis hårdare av den fysiska isolering pandemin 
har inneburit, och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation riskerar att bli än 
mer utsatta i tider av ökad arbetslöshet och osäkrare ekonomiska förhållanden.
Länk till rapport

/Cristina 

Produktspecialister
Vi gör nu en ändring och framöver kommer jag att vara kontaktperson för produktspecialisterna. 
Hänvisa frågor gällande till exempel bokning av informationsmöten från produktspecialister till 
mej. Jag kommer sedan delge er alla information från de olika produktföretagen digitalt och i Lilla 
Livet. Vi följer upp detta vid kommande yrkesträffar. 

/Mirja

Ny rutin: Fråga om våld i nära relationer
Nu finns en ny rutin för hur vi hanterar frågan om våld i nära relationer, den är gemensam för 
BMM, BVC och Psykologmottagningen för föräldra-barnhälsovård. Den beskriver rutiner, samar-
bete, remissförfarande och bedömning. RUT-22904-v.1.0 Fråga om våld i nära relationer

/Cristina

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/covid-19-pandemins-paverkan-pa-barnhalsovarden.html
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=22904
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Ett stöd för dig som personal - Kulturtolkar
Du kan kontakta tolkarna direkt eller genom projektledare Emma Bryngfors Nilsson, mejl: emma.nilsson@
regionvarmland.se. Kontakt med en kulturtolk är kostnadsfritt. En kulturtolk kan vara med i till exempel för-
äldragrupper och föräldrautbildning. Kulturtolkar har rätt att berätta och förklara mer än en vanlig tolk. Alla 
kulturtolkar har genomgått kulturtolksutbildning. 

Uppdaterade listor för projektet kulturdoulor/
kulturtolkar
Vi hälsar en ny kulturdoula och kulturtolk välkommen som heter Meraby Ojala. Hon talar förutom svenska 
också swahilli, haya och engelska. Projektet kulturtolk/kulturdoula kommer att fortsätta 2021 ut efter det vet 
vi inte i nuläget hur det ser ut men vi hoppas på en fortsättning. /Emma

mailto:emma.nilsson%40regionvarmland.se?subject=
mailto:emma.nilsson%40regionvarmland.se?subject=
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HOBS - 
Hälsa OBeroende av Storlek 
Jag vill tipsa om HOBS som är en ideell organisation som jobbar med häl-
sofrågor gällande övervikt och fetma. De fokuserar på att utifrån var och ens 
individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Deras vision är ett samhälle med nollto-
lerans för viktstigma och där alla erbjuds kvalificerad och jämlik vård.  HOBS hemsida riktar sig till alla med 
intresse för hållbar hälsa, både privatpersoner och yrkesverksamma.  Privatpersoner kan bland annat hitta 
information, utbildning och chatta med andra. Det finns också olika forum bland annat ett som riktar sig till 
föräldrar eller anhöriga till barn som har övervikt eller fetma. 

Som yrkesverksam kan man hitta information, patientfall och korta utbildningsfilmer. Det finns patientfall 
och utbildningsfilmer som specifikt vänder sig till personal inom BVC: Utbildning – BVC och primärvård 
(hobs.se)
/Mirja Augustsson

Frågor och svar
Fråga:
Jag hade idag på BVC en liten flicka vars mor kommer från Thailand. Modern har HIV sedan föd-
seln, denna är välbehandlad och flickan har fått Retrovir profylaktiskt efter födseln. Enligt journa-
lanteckning togs HIV-prov på barnet i samband med PKU-prov och det ska ha varit negativt. Vet 
du om det är något ytterligare att tänka på i ett sådant här fall? 

Svar:
Vi har ett PM i VIDA för uppföljning av barn till mödrar med HIV. ( VÅR-06364 HIV: Graviditet 
,förlossning och uppföljning av barnet)

Så länge mamma är välbehandlad är risken för att barnet smittas ytterst minimal, men vi följer för 
säkerhets skull upp barnen med klinisk kontroll och provtagning för HIV-RNA PCR vid c:a 6 veck-
ors ålder, 4 månaders ålder samt avslutande antikroppstest vid c:a 20 månaders ålder.
Man kan vaccinera med BCG om provtagningen vid 6 v och 4 mån ålder är negativ för HIV RNA. 
När jag träffar barnen försöker jag komma ihåg att skicka messenger till BVC angående detta, men 
kan ev. ha missat i något fall.
Rotavirus vaccin kan ges som vanligt.

Hör gärna av er vid ytterligare frågor / funderingar.
/Per Brolin, Barnkliniken CSK

Höstens yrkesträffar för BHV-sjuksköterskor
Det finns sex tillfällen att välja på. För att möjliggöra att alla ska kunna delta i diskussionerna, är 
det max 15 deltagare/träff. Om du inte kan anmäla dig vid önskat tillfälle kan det bero på att det 
är fullbokat. 
27 september kl. 9-12
27 september kl. 13-16
28 september kl. 9-12
29 september kl. 13-16
30 september kl 13-16
1 oktober kl. 9-12
Webbanmälan
Teamslänk skickas ut några dagar innan yrkesträffen. 

/Cristina

https://www.hobs.se/zone/utbildning-for-bvc-och-primarvarden/inside/212#
https://www.hobs.se/zone/utbildning-for-bvc-och-primarvarden/inside/212#
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=6364
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=6364
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUQ0czV0pWRTJESEZGVzJSV1VJTFlUU0g0VS4u
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Fortbildning om 
födoämnesöverkänslighet/allergi 
Lung- och allergimottagningen, barnkliniken i Karlstad bjuder in till nästa Webb-seminarium för 
område Födoämnesöverkänslighet/allergi i september. 
Med oss vid detta tillfälle har vi också dietisterna Ida Bernspång från Allergiteamet, Sofia Tysklind 
från BUM och Mirja Augustsson från Barn, unga och familjehälsa. 
Erbjuds vid 3 tillfällen, välj lämpligt tillfälle, digitalt via teams
Torsdag 2 september kl 13-15
Onsdag 8 september kl 13-15
Torsdag 23 september kl 13-15

Anmälan via länk

Vi ser fram emot att ses! 
Anna Zampieri, Astma- och allergisjuksköterska 
Britt Eliasson Runed, Barnsjuksköterska och allergikonsulent

/Mirja

Enskilda föräldrasamtal inom 
barnhälsovården
I det nationella barnhälsovårdsprogrammet ingår det att ha enskil-
da samtal med alla föräldrar. Sedan tidigare har vi samtal med 
mamma/födande förälder när barnet är 6 - 8 veckor. Nu har vi inom 
barnhälsovården i Värmland haft två utbildningsdagar med fokus på samta-
let med pappa/ickefödande förälder. 

Stödmaterial som samtalsguide, information till föräldrar skickas ut till er deltagare efter utbild-
ningen, ni kan även ladda ned det direkt från Rikshandbokens webbsida

Enskilda föräldrasamtal - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Nedan är den information som ges till föräldrarna

Föräldrasamtal på BVC
Varje förälder är viktig för sitt barns hälsa och utveckling. Att båda föräldrarna har ansvar för bar-
net och delar på omsorgen är bra både för barnet och för er relation till varandra. Barnhälsovården 
erbjuder stöd till alla pappor och mammor. 

Vid de första besöken på BVC vill vi gärna träffa båda föräldrarna. Det ger er båda möjlighet att se 
lokalerna, lära känna barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan), få ställa frågor och få 
information.

När barnet är 6-8 veckor erbjuds du som har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan 
om hur du mår som nybliven förälder efter graviditet och förlossning. Du kan få stöd om du behö-
ver det.

När barnet är 3-5 månader erbjuds du som inte har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjukskö-
terskan om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och din hälsa. Du kan få stöd om du 
behöver det.

/Cristina

Alla föräldrar är 
lika viktiga!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUOE0zOVlaVVpOV0UwWDRETkE5MjlZNDFZMi4u
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/enskilda-foraldrasamtal/
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BVC-podden från barnhälso-
vården Region Stockholm
Några aktuella om coronaoro.
För att underlätta att hitta bland alla dessa avsnitt är de nu sorterade i kate-
gorier som tex. ”Amning” eller ”Att vara en familj”. Förhoppningsvis kan det 
vara till hjälp för er när ni själva ska lyssna eller när ni ska rekommendera ett specifikt avsnitt till 
en förälder. 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/ 

/Helena

Bebispodden
https://sverigesradio.se/barnradion

/Emma

Artikel från:
National Library om Medicine, 10 maj 2021

Nationell svensk undersökning visade att barnhäl-
sovårdens rutinmässiga immuniseringsprogram var 
motståndskraftiga under den tidiga COVID-19-pan-
demin https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973264/

Barnvaccinationsprogrammets hålbarnhet under tidiga covid-19 pandemin i Sverige 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccina-
tionsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/

/Helena

Rikshandboken
- Nyhetsbrev Prenumerera på senaste nytt från Rikshandboken direkt i din inbox:
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/

/Gunilla

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/bvc-podden/
https://sverigesradio.se/barnradion
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973264/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammets-hallbarhet-under-den-tidiga-covid-19-pandemin-i-sverige-/
https://www.rikshandboken-bhv.se/rhb/om-rikshandboken/nyhetsbrev/
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Symtomfria barn bör stanna hemma om någon 
i familjen har Covid-19
Länk till Folkhalsomyndigheten.se 

Att skydda varandra i Covid-19 tider
Det är viktigt att vi alla gemensamt upprätthåller den basala vårdhygienen och därför har vi skri-
vit en hygienrutin anpassad till BHV, Hygien inom barnhälsovården Vida RUT-21868

/Helena

Vilka barn skall provtagas för covid-19?
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid 
varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare 
att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i 
förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsråd-
givning kontaktas ordinarie vårdcentral eller 1177. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal 
fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning. Covid-19 provtagningsanvisning för barn 
och unga VÅR-20756 (Vida) 

/Helena

När får barnen återgå till barnomsorgen och  
eller komma till BVC? 
Om inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterliga-
re 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför 
hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, 
kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovan-
stående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 
sjukvården eller 1177. 

/Helena

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=21868
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20756
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Stöd och tips i Coronatider

Rädda Barnen: Tips och råd om corona
Corona sätter världen på paus. Barns behov pausar inte. 
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/
/Helena

Folkhälsomyndigheten: Om coronaviruset - för dig som är barn eller 
ungdom
Folkhälsomyndigheten har publicerat information till barn och ungdomar på deras webbplats.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/information-till-barn-och-unga/
/Cristina

Vaccinationer i coronatider
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av 
barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående covid-19 pan-
demi. Som vanligt bör vaccination uppskjutas om barnet har akut pågående infektionssjukdom 
(covid-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan och/eller feber. 
/Helena

Att prata med barn om corona-viruset
”Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 
För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver”.

Mer kring hur man gör, kan du läsa om på BRIS hemsida.
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/
/Helena

Barnbok om coronaviruset för äldre barn
En ny barnbok om coronaviruset för lite äldre barn. Boken är nyligen översatt till svenska och kan 
laddas ned kostnadsfritt. Den engelska versionen har redan en miljon nedladdningar.
http://www.lasrorelsen.nu/2020/04/coronavirus-en-bok-for-barn/

/Helena

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/
http://www.lasrorelsen.nu/2020/04/coronavirus-en-bok-for-barn/
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Arabic

أسئلة عامة حيال الفريوس الجديد كورونا

 إذا كان لديك أسئلة حيال الفريوس الجديد

 كورونا وترغب بان يجيبك شخص يتكلم اللغة

العربية؟

أتصل عىل الرقم 8318010-010

 وانتظر املعلومات بلغتك. بإمكانك 10-12.

االتصال

Somali

Su`aalo guud ahaan ah oo ku saabsan 
cudurkan cusub ee koroona fiiruska.
Su`aalo maka qabtaa cudurkan cusub 
ee koroona fiiruska iyo ma rabtaa in-
aad jawaab ka hesho qof ku hadla afka 
Soomaaliga ? Wac 010-831 80 10 iyo 
sug in warbixin lagugu siiyo afkaaga 
hooyo. Adiga waad wici kartaa nambar-
kaan maalmaha la shaqeeyo saacada-
ha inta u dhexeysa 10-12.

Phone number for general questions about the new coronavirus

    010-831 80 10

Tigrinya

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና 
ቫይረስ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ሕቶታት 
ኣሎካ እሞ መልሲ ካብ ትግርኛ ዝዛረብ 
ክትረክብ ትደሊ? ናብ ቁጽሪ ተሌፎን 
010-831 80 10 ደዊልካ ነቲ ብቛን
ቋኻ ዝዛረብ ምረጽ። ናብዛ ቁጽሪ ኣብ ናይ 
ስራሕ መዓልታት ካብ ስዓት 10.00 ክሳብ 
ስዓት 12.00 ቅድሚ ቀትሪ ክትድዉል 
ትኽእል።

Dari

سوال های عمومی مربوط به ویروس جدید “کورونا“
 آیا در مورد ویروس “کورونا“ سواالتی دارید که می

 خواهید با یک مسئول دری زبان مطرح کنید؟ به
منرب )۰۱۰۸۳۱۸۰۱۰( زنگ

 بزنید و اطالعات به لسان خودتان را دریافت کنید.
 شام در طول روزهای عادی هفته از ساعت ۱۰ تا

۱۲ به این منرب زنگ زده

میتوانید.االتصال

Region Värmland’s phone number for general questions about the new coronavirus in different 

languages. Open on weekdays between 10am and 12pm. We can answer questions in Arabic, 

Dari, Somali and Tigrinya.
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     Info från Livets tråd - Aktuellt om amning 
Livets tråd är en arbetsgrupp 
med representanter från hela 
vårdkedjan. Gruppen arbetar 
med omvårdnadsfrågor för att 
underlätta samarbetat mellan 
olika vårdgivare som möter 
den blivande och nyblivna fa-
miljen. 

Arbetsgruppen ska bland an-
nat verka för metodutveckling, 
utbildning och utvärdering i 
framförallt amningsfrågor för 
all personal i hela vårdkedjan 
och verka för att en gemensam 
amningspolicy hålls aktuell.

Arbetsgruppen ska också verka 
för ett bra fungerande samar-
bete och kommunikation mel-
lan olika vårdgivare, i samråd 
med berörda chefer. 

Medlemmar i Livets tråd
Anette Andersson 
Astrid Ekeberg 
Camilla Besterman 
Cristina Gillå
Eva Rickman
Helena Donborn  
Ingela Larsson
Katarina Sefton 
Madeleine Pizarro Torrijos
Magdalena Eriksson
Nina Stanizewski 
Ulrica Gustafsson

Frågor och synpunkter:
cristina.gilla@regionvarmland.
se
Ingela.Larsson@regionvarm-
land.se

Livets tråd hemsida

Amningskurser till blivande 
föräldrar
Representanter från Amningshjälpen, barnmorska Nina Stanizewski och 
barnmorska Magdalena Eriksson anordnar kostnadsfri fortbildning om 
amning till blivande föräldrar på BMM. Tidigare kurser har varit mycket 
uppskattade, såväl i Värmland som i övriga Sverige.
Kursen är ett komplement till befintlig amningsinformation och vänder 
sig till såväl första- som flerbarnsföräldrar. 

Amningskurs för blivande föräldrar - online är planerad till 16 och 
23 september kl. 09.00 – 13.00, 13 och 20 oktober kl 9-13. Se även 
sensus.se

Vi använder Stockholms läns vårdpro-
gram. 

Den finns för nedladdning via länk
https://vardgivarguiden.se/globa-
lassets/kunskapsstod/vardprogram/
brostkomplikationer/brostkomplika-
tioner-amning

Vårdprogrammet amningskomplikationer

Boktips
Bra information om amning till 
blivande och nyblivna föräldrar finns på 
www.babybaby.se

Blogg-tips

Amning i nöd och lust är ett bra stöd vid 
amningsrådgivning. 

Råd om flaskmatning

Informationsbladet: Råd om flaskmatning (INF-16187) är revide-
rad. Släng den gamla broschyren. 

mailto:cristina.gilla%40liv.se%0D?subject=
mailto:cristina.gilla%40liv.se%0D?subject=
mailto:Ingela.Larsson@liv.se
mailto:Ingela.Larsson@liv.se
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/b/barn-unga-och-familjehalsa/livets-trad-arbetsgrupp
http://sensus.se
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
http://www.babybaby.se
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16187
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Fortbildning/ Utbildning 
Vi planerar att ha kontinuerlig utbildning/fortbildning inom olika ämnesområden. 

De riktar sig till dig som är verksam inom barnhälsovården oavsett yrkesgrupp, som är nyanställd 
eller behöver fylla på kunskapsförrådet. 

Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av BHV-enheten och är obligatorisk  
för att du ska få rätt kompetens och klara av ditt uppdrag.

 Vid deltagande i utbildningar ska förankring med närmaste chef göras.  

Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar
 
 

    Region Värmland erbjuder:  
 * Startutbildning Cosmic 
   
  Motiverande samtal, MI utbildningen är på paus
   
  * Amning, stöd i amningsstarten  
  Webbutbildningen är uppdelad i 6 delövningar. Alla övningar utom den som handlar om sena   
  prematurer hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning ska ha   
            kunskap om. Efter varje faktaavsnitt går du till länken självtest för att svara på ett antal   
  frågor. 
 
  Amning, stöd i amningsstarten finns i Utbildningsplattformen  

  
September Introduktionsutbildning av nya medarbetare
  * Våld i familjen
  16-17 september

  Fortbildning om födoämnesöverkänslighet/allergi 
  Inbjudan har skickats ut och information se sidan 6.

  Yrkesträffar med BHV-sjuksköterskor
  För mer information se sidan 6.

Oktober EPDS-utbildning
  6 oktober, kl 9-12
  För nyanställda eller för er som inte deltagit tidigare
  Webbanmälan

  * Introduktion av nyanställda
  19 oktober
  Inbjudan kommer

November * BHV-dagar 23-24 november, digitalt via teams
  Inbjudan och program kommer 

http://Klicka här för att komma till BHV-enhetens fortbildningsdagar 
https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-tranings
http://livlinan.liv.se/organisation2/omrade-oppenvard/verksamheter/barn-och-familj/anstallning-och-utbildning/barnhalsovard/utbildningar/
https://regionvarmland.grade.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJInDbL2izTlPtYZNsnb8l5FUMkhUQkhHRjQ2SURJRlFVMlZGUUtSRDFYUi4u

