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Kära läsare, 
Nu är hösten här med en ökande 
vaccinationstäckning, avveckling av restriktionerna i 
samhället och förhoppningsvis en smidig återgång 
till det ”nya normala”.  
De regionala rekommendationerna och riktlinjerna 
kring covid-19 kvarstår dock eftersom vård och 
omsorg utgör särskilt känsliga miljöer. Vårdgivare 
bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken 
för smittspridning genom bland annat source 
control, anpassning av vårdens lokaler samt 
besöksrestriktioner. 
Inom barnhälsovården gäller det som tidigare att ta 
del av utskicken från chef, HSF och BHV-enheten, 
samt att hålla sig uppdaterad via följande 
informationskanaler: 
Vårdgivarguiden  
FoHM 
Rikshandboken 
 
/Barnhälsovårdsenheten 
 

Omställning av utbildningar och 
områdesträffar till en kombination 
av fysisk och digital form under 
hösten 2021 
BHV-enheten börjar försiktigt ställa om till en 
kombination av digitala och fysiska utbildningar 
under hösten. Områdesträffarna kommer att ske 
digitalt. Mer information kring övriga utbildningar 
finns i höstens Kalendarium 2021  
 
/Nathalie Gani, vårdutvecklare 
 

Nordiska Amningsveckan 2021  
(v 42). 
Välkomna till digitala temadagar om amning 
den 18/10 och 21/10 med fokus på 
Amningsveckans tema 2021: Protect 
Breastfeeding - A Shared Responsibility och 
amningsstöd i vårdkedjan. Dagarna anordnas av  
Region Stockholm: Amningsvårdkedjan, Projektet 
amning och utbildningsinsatser/MHV- enheten, 
Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Karolinska 
Universitetssjukhuset och AMSAK 
amningsspecialistmottagningar. 
 
 

 
 

Det är olika program de 
båda dagarna. Man kan 
anmäla sig till en eller 
båda dagarna. Zoom länk 
kommer att skickas ut till 
de som har anmält sig en 
vecka före event. Länk 
till anmälan och 

program: Nordiska Amningsveckan 2021 | 
Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 
 

/Jeanette Björnell, vårdutvecklare 

 
Utbildningshalvdagar i november 
om att hålla föräldragrupper på 
BVC  
Under hösten 2021 kommer ett nytt material för 
föräldraskapsstöd i grupp att publiceras på 
Rikshandboken. Under utbildningshalvdagarna 
den 18 och 24 november kommer vi att gå igenom 
det nya materialet ”hands on” så att deltagare ska 
känna att de direkt kan börja med arbetssättet. 
Gruppledarskapsteori kommer att varvas med tips 
på metoder att använda, både för att starta upp 
grupper på ett sätt som gynnar ett reflekterande och 

Aktuella amningsmottagningar på 
BVC med tilläggsavtal HT-21                        

Amningsmottagning        Telefon 
Danderyds amningsmottagning 08-123 685 20 

Kungsholmens amningsmottagning 08-120 555 90 

Skärholmens amningsmottagning Startar 1/11-21 

Sollentuna amningsmottagning 08-123 360 50 

Södermalm amningsmottagning 08-123 383 73 

Södertälje amningsmottagning 08-123 670 60 

Vällingby amningsmottagning 08-123 450 10 

Östermalms amningsmottagning 08-506 490 70 

 

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/september/inga-forandringar-i-rekommendationer-och-riktlinjer-for-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/aktuellt-i-barnhalsovarden/information-om-coronavirus-covid-19/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/bvc/utbildningar/kalendarium.pdf
https://vardgivarguiden.se/utbildning/nordiska-amningsveckan-2021/
https://vardgivarguiden.se/utbildning/nordiska-amningsveckan-2021/


 

tryggt klimat och för att hantera utmaningar som 
tysta grupper eller deltagare som tar mycket plats. 
 
Observera att utbildningshalvdagarna kommer 
hållas digitalt och inte fysiskt som det tidigare 
stått i kalendariet! Sista anmälningsdag är den 

28 oktober. Läs mer och anmäl dig här: Att 
hålla föräldragrupper på BVC | 
Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 
 
Föräldragruppspodden, som är tänkt som ett stöd 
till gruppträffarna har tidigare beskrivits i BVC-nytt 
nr 2, 2021. Vi har nu tagit fram posters och visitkort 
som kommer skickas ut till alla BVC under oktober.  
 
Varmt välkomna! 
/Clara Linnros, BHV-psykolog och  
Nathalie Gani, vårdutvecklare 

 
Grundkurs i BVC-Elvis-systemet 
Under hösten startar Barnhälsovårdsenheten en 
digital utbildning i BVC-Elvis-systemet. Kursen 
vänder sig såväl till dig som är nyanställd som till dig 
som har frågor eller bara vill veta mer om hur 
systemet fungerar. Utbildningen är en timma lång 
och kommer att ges vid två tillfällen via Zoom, den 
20 oktober och den 25 november. Läs mer och 
anmäl dig här: 
https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/grundk

urs-i-bvc-elvis-systemet/ 
 
 Välkomna!  
 
/Nathalie Gani, vårdutvecklare 
Kersti Berqvist, BVC-Elvis 
administratör 
 

 
Inloggning med BankID på BVC-
Elvis hemsida 
Från och med den 5 oktober 2021 ges föräldrar 
möjlighet att logga in på BVC-Elvis hemsida 
med BankID. Förändringen görs enligt önskemål 
från verksamhetschefer, för att förenkla och för att 
identifikation med BankID är en säkrare och mer 
vedertagen inloggningsmetod. Möjligheten att logga 
in med kod kommer att kvarstå, för att kunna 
användas vid behov. 
Mer information samt en lathund skickas ut via 
mejl till samtliga BHV-ssk under vecka 39. Har 
ni frågor är ni varmt välkomna att delta på den 
digitala frågestunden som kommer att hållas 
den 20 oktober klockan 14.00, länk finns i 
lathunden. 
 
/Lotta Lindfors, vårdutvecklare 

 

 
Nya familjecentraler och BVC med 
utökat hembesöksprogram 
Familjecentraler eller familjecentralliknande 
verksamheter är sedan förra året 30 till antalet och 
ytterligare familjecentraler som startat nu under 
september 2021 är Skarpnäcks familjecentral och 
Österåkers familjecentral.  
 
Under 2021 har ytterligare tre BVC 
skrivit avtal med HSF om det 
utökade besöksprogrammet  
Vällingby BVC har redan startat, 
Haninge BVC startar i oktober 
och MamaMia Kista i november.  
 
/Jeanette Björnell, vårdutvecklare 

 
Den 1 juli fick Sverige en ny lag om 
barnfridsbrott 
Den nya lagen betyder att det från och med 1 
juli 2021 är straffbart att låta ett barn se eller 
höra vissa brottsliga gärningar som vålds-, 
frids- eller sexualbrott i en nära relation. Den 
person som står för våldet i en nära relation riskerar 
alltså att även misstänkas för ett barnfridsbrott om 
barnet på något sätt bevittnat våldet.  
 
Att bevittna våld mellan närstående är enligt FN:s 
barnrättskommitté ett exempel på psykiskt våld mot 
barn. Artikel 19 i barnkonventionen innehåller 
bestämmelsen att barn har rätt att skyddas mot all 
form av psykiskt och fysiskt våld. 
Läs gärna mer här: 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/ny-
lag-starker-barns-rattigheter2/  

/Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare 

Ny film på Lärtorget om att hitta 
karies hos små barn     
Tandvårdsenheten i Region Stockholm har 
gjort en film som heter "Att hitta karies hos 
små barn". Den handlar om hur man vid behov 
kan undersöka barnets tänder i olika verksamheter, 
som till exempel på BVC och vad man ska vara 
uppmärksam på. 

Filmen som är knappt 3 min finns på Lärtorget  
(obs klicka på Gå till kursen) 

/Jeanette Björnell, vårdutvecklare 

https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/att-halla-foraldragrupper-pa-bvc/
https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/att-halla-foraldragrupper-pa-bvc/
https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/att-halla-foraldragrupper-pa-bvc/
https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/grundkurs-i-bvc-elvis-systemet/
https://vardgivarguiden.se/utbildning/bvc/grundkurs-i-bvc-elvis-systemet/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/ny-lag-starker-barns-rattigheter2/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/ny-lag-starker-barns-rattigheter2/
https://lartorget.sll.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=7087


 

 

Poddtipset 

 

 

 

 

BVCpoddens senaste avsnitt handlar om: 

BVCpodden 123: Hälsosamtal på BVC: "Fokusera 
på det positiva" (fireside.fm) 

 

 

 

 

 

BVCpodden 124: Förstoppning: Varför har det 
blivit så vanligt? (fireside.fm) 

BVCpodden 125: Synutveckling: "Alla nyfödda ser 
dåligt" (fireside.fm) 

Välkomna in och lyssna! 

Thttps://bvcpodden.fireside.fm/1  

Trevlig höst önskar 

Barnhälsovårdsenheten! 

T4revlig höst önskar 

Barnhälsovårdsenheten! 

 

 
 

https://bvcpodden.fireside.fm/123
https://bvcpodden.fireside.fm/123
https://bvcpodden.fireside.fm/124
https://bvcpodden.fireside.fm/124
https://bvcpodden.fireside.fm/125
https://bvcpodden.fireside.fm/125

