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Du hittar oss här : 
 
Tideliusgatan 26, Katarinahuset, plan 1 
118 69  Stockholm 
 

 
 

 

 

Rosenlunds 

barnhälsovårdsteam 
 

Besöksprogram 

Kontaktinformation 

Telefon reception : 08-123 458 10 
Telefontid : måndag - fredag kl 08 :00 – 16 :00 
 
 
Mer informations finns att läsa på ;  
1177 Vårdguiden 
www.beroendecentrum.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.1177.se/Stockholm/
http://www.beroendecentrum.se/


 

 

  

 
  

  

 

Välkommen till Rosenlunds 

barnhälsovårdsteam 
 

Rosenlunds barnhälsovårdsteam riktar sig till spädbarn vars 

föräldrar har tidigare eller pågående substansbruk under graviditet. 

Tvärprofessionellt team 

Teamet består av barnhälsovårdssjuksköterska (bhv-ssk) kurator, 

barnläkare och barnpsykolog. Teamet erbjuder specialiserad 

barnhälsovård enligt det nationella barnhälsoprogrammet med ett 

utökat och anpassat vårdprogram under barnets tio första månader. 

Därefter sker en överföring till ett bvc nära hemmet.  Vi har nära 

samverkan med hemkommun och övriga samhällsaktörer. Remiss 

från vårdgivare krävs. 

  

Vi som arbetar i teamet är: 

• Anki (bhv-ssk) 

• Susana (bhv-ssk) 

• Ulrika (bhv-ssk) 

• Ann-Loise (kurator) 

• Stina (barnpsykolog) 

• Barnläkare 

 

 

Din bhv-sjuksköterska heter: __________________________ 

 

Telefon direktnr:___________________________________ 

 

    Ålder Plats Program 

Graviditet    Mvc Överföringsbesök mellan mödravård och barnhälsovård. 

Nyfödd Sjukhus Besök på bb.  

1-3 v Hembesök 1 ggr/v  bhv-ssk varav ett teambesök med kurator. 

4 v Hembesök Teambesök bhv-ssk och barnläkare, utvecklingsbedömning. 

6 v Bvc Bhv-ssk, enskilt samtal med födande förälder. Vaccination. 

2 mån Hembesök Bhv-ssk, utvecklingsbedömning. 

2,5 mån Hembesök Bhv-ssk. 

3-5 mån Bvc Bhv-ssk, enskilt samtal med ickefödande förälder. 

3 mån Bvc Teambesök bhv-sjuksköterska och barnläkare, vaccination. 

3,5 mån Hembesök Teambesök bhv-ssk och barnpsykolog. 

4 mån Hembesök Barnpsykolog, samtal om samspel.  

4 mån Hembesök Bhv-ssk, matintroduktion. 

5 mån Bvc Teambesök bhv-sjuksköterska och kurator, vaccination. 

6-7 mån Bvc Teambesök kurator och barnpsykolog, föräldrasamtal. 

6 mån Bvc Teambesök bhv-ssk och barnläkare, utvecklingsbedömning. 

7 mån Hembesök Bhv-ssk, barnsäkerhet. 

8 mån Bvc Bhv-ssk, utvecklingsbedömning. 

9 mån Hembesök Bhv-ssk, planering inför utskrivning. 

10 mån Bvc Teambesök bhv-ssk och barnläkare, utvecklingsbedömning. 

 10-11 mån Varierar Överföringsbesök tillsammans med hemorts Bvc. 


