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BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN

Barnhälsovårdsenheten inom Landstinget i Värmland
Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, utveckling och
trygghet genom att


Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap



Uppmärksamma och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos
barn



Uppmärksamma och förebygga risker för barn i dess närmiljö och
samhälle

Alla förskolebarn skall ha tillgång till och aktivt erbjudas att ansluta sig till
barnhälsovårdens program. Barnhälsovårdsarbetet bedrivs vid länets barnavårdscentraler (BVC). Besöken på BVC är frivilliga och avgiftsfria och föräldrarna har möjlighet att fritt välja BVC.
Inom barnhälsovården skall


Personalen ha rätt kompetens och särskild tid för verksamheten



Varje BVC har ett områdesansvar



Verksamheten bedrivs i särskild lokal



Verksamheten bedrivs skild från sjukvårdande verksamhet

Barnhälsovården skall följa FN:s konvention om barnets rättigheter och därtill hörande artiklar. Barnhälsovård skall bedrivas enligt Socialstyrelsens
riktlinjer och föreskrifter angående hälsoundersökningar och arbetssätt på
BVC, kravspecifikationen för barnhälsovård i Värmland och metodboken
för barnhälsovård i Värmland.

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

E-postadress

Organisationsnummer

Barnhälsovårdsenheten

Landstingshuset

054-61 50 00
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Barnhälsovårdsenheten
Inom landstingsområdet i Värmland ska en barnhälsovårdsenhet finnas. Enheten ska arbeta konkurrensneutralt och vara en så kallad fri nyttighet för
samtliga barnavårdscentraler i Värmland.
Barnhälsovårdsenheten leder barnhälsovårdsarbetet inom landstingsområdet
och all BVC ska följa enhetens riktlinjer. Budget för att bedriva utbildning
gentemot personalen inom BVC administreras av enheten.
Barnhälsovårdsenheten ska ha följande kompetens:
Barnhälsovårdsöverläkare (specialist inom pediatrik), samordnande sjuksköterska/vårdutvecklare för barnhälsovården, mödra- och barnhälsovårdspsykolog och assistent. Övrig kompetens kan behöva komplettera enheten i
form av samordnande dietist, samordnande socionom och samordnande logoped.
Barnhälsovårdsenheten utgörs av idag av
Barnhälsovårdsöverläkare, samordnande sjuksköterska/ vårdutvecklare,
mödra- och barnhälsovårdspsykolog och assistent. Uppfyllande av befattningsbeskrivningarna för respektive tjänst ska stå till grund för tjänsteutrymmena.
Barnhälsovårdsenhetens uppdrag
 Utarbeta riktlinjer för arbetet inom barnhälsovården i enlighet med
nationella och regionala program


Initiera och utföra utveckling och utbildningsverksamhet samt fortbildning som svarar mot barnhälsovårdens behov



Samverka med mödrahälsovårdsenheten, förlossning och kvinnoklink,
barn- och ungdomsklinik, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri
och ledningsstrukturer för Landstinget i Värmland



Verka för en gemensam strategi inom landstingsområdet för att förebygga, spåra och behandla psykisk ohälsa hos förskolebarn samt för
en gemensam strategi i hälsovården av barn med olika sjukdomar och
funktionshinder



Utveckla samarbete med länets kommuner, myndigheter och andra instanser i barnfrågor



Samla in och analysera hälsodata och verksamhetsbeskrivningar från
barnhälsovården i landstingsområdet



Årligen redovisa verksamhetsuppföljning och verksamhetsanalys av
barnhälsovårdsarbetet inom landstingsområdet



Initiera och följa upp kvalitetssäkringsarbetet på barnavårdscentralerna



Göra regelbundna besök på barnavårdscentralerna
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Kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering av de arbetsmetoder
som används inom barnhälsovården



Delta i introduktion av nyanställd personal inom barnhälsovården, som
sjuksköterskor, läkare, psykologer, enhets- och verksamhetschefer.



Biträda centrala och lokala ledningsstrukturer inom landstingsområdet i
frågor som rör planering och organisation av barnhälsovården i Värmland.

Barnhälsovårdenheten i Värmland

Staffan Skogar

Cristina Gillå

Barnhälsovårdsöverläkare

Samordnande sjuksköterska

