
 

 

BVC-NYTT  

  

Juni 

2022 

Information från Barnhälsovårdsenheten i   
Region Stockholm till vårdgivare på BVC             

 
Kära läsare, 
Sommaren har kommit 
och vi hoppas att ni 
alla har en vilsam se-
mester att se fram 
emot! Smittskydd 
Stockholm rapporterar 
en fortsatt relativt hög 
smittspridning av Co-
vid-19 och ett ökat an-
tal positiva screeningfall inom Hälso-och sjukvården 
(>40 fall senaste veckan). Med anledning av detta 
kvarstår nuvarande rekommendationer om smitt-
skyddsåtgärder inom vård, omsorg och tandvård 
även över sommaren: Covid-19-source-control-och-
personlig-skyddsutrustning-for-personal-inom-vard-
och-omsorg.pdf 
Enskilda verksamheter med bedömd lägre risk 
för sina patienter kan dock utifrån egen riskbe-
dömning upprätta egna riktlinjer. 
Följande rekommendationer för barnhälsovården 
från 2022-04-01 gäller därför Barnhälsovård i Stock-
holms län under covid-19-pandemin april 2022.pdf 
samt att ta del av utskicken från chef, HSF och 
BHV-enheten, samt att hålla sig uppdaterad via föl-
jande informationskanaler: 
Vårdgivarguiden  
FoHM 
Rikshandboken 
 
/Barnhälsovårdsenheten 
 

Höstens utbildningskalendarium 
BHV-enhetens utbildningar under hösten 2022 
finns nu på kunskapsstöd för vårdgivare.  
Här kan du läsa mer om vårt utbud: Kalendarium 
HT22 220610.pdf (kunskapsstodforvardgivare.se) 
 
/Nathalie Gani, Vårdutvecklare 
 

Konsultera Rosenlunds 
Barnhälsovårdsteam 
Sedan 1 maj erbjuder BHV-sjuksköterskorna i 
Rosenlunds barnhälsovårdsteam telefonkonsultation 
på onsdagar mellan kl. 11.30-12.00. Varmt 
välkomna att höra av er på telefonnummer 08-123 
473 53 hälsar Anki, Susanna och Ulrika 
 
 

 
Som också kan nås via: 
ann-christin.thorberg@regionstockholm.se, 
susana.etzler@regionstockholm.se,  
ulrika.hagekull@regionstockholm.se 
 
Läs gärna mer om Rosenlunds-BHV-team här 
https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/ba
rn--och-ungdomars-halsa/riktlinjer-for-
bvc/barnhalsovarden/regionala-
riktlinjer/samverkan/rosenlunds-
barnhalsovardsteam 
 
/Nathalie Gani, Vårdutvecklare 
 

Aktuellt för BVC inom området 
psykisk ohälsa och 
neuropsykiatriska utredningar 
Uppstarten av de nya Malinamottagningarna (MM) 
sker från och med den 1 september. Två aktörer 
kommer driva tre mottagningar var. Rädda barnen 
Vård och omsorg och Alva barnklinik: 

 
Rädda 
barnen 

Bromma, Ekerö, Hässelby-Vällingby, 
Kungsholmen, Norrmalm 

Rädda 
barnen 

Solna, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 
Sundbyberg, Upplands Väsby, 
Upplands-Bro 

Rädda 
barnen  

Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-
Vantör, Hägersten-Älvsjö, 
Skärholmen 

Alva Lidingö, Täby, Vallentuna, Waxholm, 
Östermalm, Österåker 

Alva  Södermalm, Haninge, Nacka, 
Nynäshamn, Tyresö, Värmdö 

Alva  Botkyrka, Hudinge, Nykvarn, Salem, 
Södertälje 

 
Malinamottagningarna är en delvis ny vårdform 
som ska ge tidiga insatser till barn i åldern 0 - 5 
år med mild till måttlig psykisk ohälsa. I 
uppdraget ingår även att ge tidiga insatser till 
blivande föräldrar som riskerar att få svårigheter 
att klara anknytningen under första tiden som 
förälder. Malinamottagningarna tillför kompetens i 
vårdsystemet för de allra yngsta barnen 0 - 5 år och 

blivande föräldrar.  Insatserna är korta och 
avgränsade upp till fem besök för barn 0-5 år. 
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Familjerna kan komma på remiss från BVC, 
men också söka själva. Mer information om 
remittering kommer.  
Konsultationsuppdraget kommer innehas av BUP 
och MM parallellt under höstterminen, så att 
övergången kan ske stegvis i takt med att de nya 
verksamheterna är i gång och planerar in tider med 
BVC/BMM. De olika malinamottagningarna 
kommer kontakta BVC för att planera detta.  
BHV- och MHV-enheten har fått ett 
verksamhetsstödjande uppdrag gentemot MM. På 
BHV-enheten är det främst psykolog Clara Linnros 
som kommer arbeta med detta och på MHV-
enheten psykolog Emma Fransson. Det är viktigt 
att MM har ett nära samarbete med BHV/MHV 
och god kännedom om våra arbetssätt. Om ni har 
frågor är ni välkomna att kontakta Clara 
clara.linnros@regionstockholm.se 

 
Tillfälligt uppdrag mild till måttlig psykisk 
ohälsa barn 0-5 år 
Fram till dess att MM startar den 1 september har 
vissa husläkarmottagningar (HLM) tagit på sig det 
tillfälliga uppdraget att ta emot barn 0 - 5 år med 
mild till måttlig psykisk ohälsa. Lista över dessa 
mottagningar finns här: Remittering barn 0-5 år med 
psykisk ohälsa.pdf | Vårdgivarguiden 
(vardgivarguiden.se) Observera att vissa HLM 
endast har möjlighet att ta emot barn som är listade 
på mottagningen. Vi har tyvärr inte information om 
vad som gäller för de olika mottagningarna.  
Om man på BVC önskar stöd kring ärenden under 
sommaren kan man kontakta den BHV-psykolog 
som är i tjänst. Malin Bergström: v 29-34 
(malin.bergstrom@ki.se 073-5030324), Clara 
Linnros: v 25, 29, 32-34 (072-5993552), Nina 
Thomsen: v 25-27, 33, 34. 
(nina.thomsen@regionstockholm.se 072-4564929) 

Utredningar ADHD 
Uppdraget att genomföra utredningar vid misstänkt 
ADHD överförs från 1 juni stegvis från barn-och 
ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) till 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Från 1 juni 
ska barn födda 2013 eller senare (0 – 9 år) 
utredas inom BUP. För BVC gäller liksom tidigare 
att barnläkare vid BVC eller BUMM remitterar. 

Nytt vägledningsdokument remittering och 
utredning misstänkt neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
Ett nytt vägledningsdokument för remittering och 
utredning vid misstänkt neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning är publicerat. 
Samverkansrutiner för hälso- och sjukvård, skola 
och förskola vid remittering.pdf | Vårdgivarguiden 
(vardgivarguiden.se) . Det innebär vissa mindre 
förändringar för den remitterande barnläkaren på 
BVC, exempelvis finns inte de s.k. remissgrupperna 

kvar. Remitterande barnläkare bör följa den nya 
remissblanketten (bilaga 3) för att underlätta 
bedömning av utredningsbehov. 

 /Clara Linnros BHV-psykolog, Nina Thomsen BHV-
psykolog & Malin Bergström BHV-psykolog 

Riskländer för tuberkulos har fått en 
egen webbsida 
Informationen om riskländer för tuberkulos som 
tidigare funnits i ett PDF-dokument har nu flyttats 
över till en egen webbsida på 
Folkhälsomyndighetens hemsida. Den tidigare 
länken till sidan där PDF:n fanns fungerar därför 
inte längre. Den nya sidan finns på: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-
tb/risklander-for-tuberkulos/ 

 
/Nathalie Gani, Vårdutvecklare 

Välkommen till en gemensam 
föreläsning för BHV-sjuksköterskor, 
logopeder och barnbibliotekarier 
inom satsningen Språktåget! 
När vi läser tillsammans – högläsningens 
påverkan på föräldern, barnet och föräldra-
barn-relationen 
Föreläsningen berör hur föräldern och barnet och 
relationen mellan dem påverkas när högläsning sker 
genom en metod som kallas Dialogic Reading. Vi 
kommer att beröra högläsning genom ett kliniskt, 
praktiskt och forskningsperspektiv. 
Emma Bergström är legitimerad psykolog och har 
under många år arbetat kliniskt med föräldrar och 
små barn, framförallt med fokus på att främja 
relationen mellan föräldrar och barn samt med små 
barns utveckling. Numera forskar Emma kring 
högläsningens påverkan på föräldrar och barn samt 
föreläser regelbundet i ämnet. 
Tid: tisdag 11 oktober kl. 8.30 – 10.30 
Plats: Teams Länk till föreläsningen skickas strax 
innan till anmälda. 
Kostnad: ingen 
Anmälan: senast 3 oktober 
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=94f4bb5c4ae0 
Kontakt: Pia Borrman, regionbiblioteket 
pia.borrman@regionstockholm.se  

 
/Pia Borrman, Regionbiblioteket  
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Varning för bitleksak efter 
dödsolycka                                    
EU har gått ut med ett larm på högsta nivå och 
Konsumentverket varnar för en bitleksak som säljs 
via fruugo.se och fyndiq.se. Leksaken kallas på nätet 
för ”Svamphuvud kreativ bitring Baby molarer. 
Leksaker, tänder napp blue” och ”Mushroom 
Teether Toys”. Anledningen till varningen är ett 
tragiskt dödsfall i Storbritannien där ett fem 
månader gammalt barn kvävts till döds på grund av 
bitleksaken som täppte till näsa och mun. Läs mer 
här:https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyhe
ter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/varning-
for-bitleksak-efter-dodsolycka/ 

/Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare 

Amningsmottagningar på BVC i 
sommar 
Nedan följer en översikt över sommarens 
öppettider. Observera att ammande kvinnor med 
akuta bröstkomplikationer som tex bröstböld, 
hänvisas som tidigare till gynekologiska 
akutmottagningen på Karolinska 
universitetssjukhuset Solna och Huddinge, 
Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus. 
 
/Jeanette Björnell, Vårdutvecklare 
 

 
 

 

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 
år 
Webbutbildningen vänder sig främst till 
personal inom förskola och barnhälsovård men 
kan göras av alla som är intresserade av att veta 
mer om barn och sol. 
 Till webbutbildningen 
Utbildningen ger dig kunskap om vad sunda 
solvanor innebär, deras betydelse för hälsan under 
småbarnsåren och resten av livet, hur man kan 
skapa en hälsosam utevistelsemiljö för barn samt 
hur man på ett evidensbaserat sätt kan stödja 
familjer i att anamma hälsosamma solvanor. 
Använd den senaste versionen av Chrome, Edge 
eller Safari för att genomföra utbildningen. 
 
Innehåll 

1. Solens och UV-strålningens påverkan på 
risken att utveckla hudcancer 

2. Barns utemiljö, hur skapas en solsäker miljö 
3. Rekommendationer för sunda solvanor 
4. Hur pratar vi om solen 

Utbildningen är indelad i fyra moduler som tar cirka 
20-25 minuter totalt. Det går att göra en del i taget 
och sedan spara för att återkomma till utbildningen 
senare. Varje modul har information och övningar 
med tydliga instruktioner.  
 
 
/Nathalie Gani, Vårdutvecklare 

 

                                                                                              
                                                                                             
                                                                                             

Amningsmottagning på BVC  Telefon 
Danderyds amningsmottagning:         Stängt v. 29-30 08-123 685 20 

Kungsholmens amningsmottagning:  Stängt v 31-32 och enstaka dagar övriga veckor. 08-120 555 90 

Skärholmens amningsmottagning:     Stängt v.26-29 08-123 417 60  

Sollentuna amningsmottagning:         Stängt v. 31-32 08-123 360 50 

Södermalm amningsmottagning:       Stängt v 31-32 samt 8/7 och 20/7 08-123 383 73 

Södertälje amningsmottagning:         Stängt fredag v 27 08-123 670 34 

Vällingby amningsmottagning:           Stängt v 29-30 08-123 450 10 

Östermalms amningsmottagning:     Stängt v. 30 08-506 490 70 

https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/varning-for-bitleksak-efter-dodsolycka/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/varning-for-bitleksak-efter-dodsolycka/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/varning-for-bitleksak-efter-dodsolycka/
http://solvanor.learnways.com/


 

 
 
 
 
 
 
 

 

                          Trevlig sommar önskar 
                                                                           
                                      Barnhälsovårdsenheten 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       


