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BCG-reaktioner kan remitteras till 
Liljeholmens BUMM  
För att i möjligaste mån samla den regionala 
kunskapen kring BCG-reaktioner, går det nu att 
remittera BCG-reaktioner som behöver 
barnläkarbedömning till Liljeholmens 
specialistmottagning för barn och unga. 
Lokal BCG-reaktion är en vanlig biverkan efter 
BCG-vaccination vilken brukar börja som en papel 
runt 10 dagar–2 veckor efter vaccination och kan 
utveckla sig till en lokal abscess efter 6–8 veckor. På 
Vårdgivarguiden, under avsnittet BCG-vaccination 
mot tuberkulos, finns mer information samt 
föräldrainformation om vanliga biverkningar av 
vaccinet. De allra flesta fall kan hanteras av van 
BVC-läkare. Här följer ungefärliga riktlinjer för 
remiss till Liljeholmens BUMM: 
 
-Abscess som vätskar >6 månader (utan tecken på 
förbättring) vid injektionsstället. 
-Stora sår/abscesser >1,5cm (exklusive rodnad) vid 
injektionsstället. 
-Stora (> 1,5 cm) eller ömma/rodnade lymfkörtlar. 
-En fritt rörlig liten och oöm lymfkörtel i axill på 
samma sida som vaccinationen behöver inte 
remitteras utan kan följas på BVC av läkare. 
 
Följande frågeställning kan i stället remitteras 
direkt till barntuberkulosmottagningen på 
Karolinska, Huddinge: 
-Lymfkörtlar med fistelbildning  
-Multipla lymfkörtelförstoringar 
 
/Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nya bildkallelser till 3-, 4- och 5-
årsbesöken 

Nu finns nya bildkallelser med bilder hämtade från 
4-årståget att skriva ut från Vårdgivarguiden. 
Bildkallelserna finns till 3-, 4- och 5-årsbesöken och 
innehåller bilder på momenten i respektive besök 
och korta bildtexter som riktar sig till barnet. 
Tanken är att bildkallelsen skickas tillsammans med 
ordinarie kallelse, för att göra barnet mer delaktigt 
inför besöket på BVC. Här hittar du bildkallelserna 
på Vårdgivarguiden:  
 
3 år: 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsst
od/bvc/stodmaterial-och-blanketter/bvc-3-ar-
kallelse/bildkallelse-3-arsbesoket.pdf 
 
4 år: 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsst
od/bvc/stodmaterial-och-blanketter/bvc-besoket-
vid-4-och-5-ar/4-ar/bildkallelse-4-arsbesoket.pdf 
 
5 år: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-
bvc-forlossning/bvc/regionala-riktlinjer/5-
arsbesoket/ 
 
/Anna Fröjlinger, vårdutvecklare 
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Uppdatering av dagsläget: 
amningsmottagningarna i Region 
Stockholm  
På amningsmottagningarnas hemsidor (se nedan) 
framgår öppettider samt annan relevant 
information.  
 
Regionens amningsmottagningar:  
AMSAK (två mottagningar) Öppet varje vardag.  
AMSAK  www.amsak-amningsmottagning.se/ 
Södertälje: Amningsmottagning alla dagar i veckan 
(fött på sjukhuset eller bor i upptagningsområdet). 
https://www.sodertaljesjukhus.se/for-patienter/bb-
sodertalje/efter-forlossning/amningsmottagningen/ 
SÖS: Amningsmottagning varje vardag (fött på 
sjukhuset i första) SÖS 
https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-
mottagningar/amningscentrum/ 
Rotebro: Öppet måndag och torsdag (geografiskt 
upptagningsområde) Rotebro https://bvc.sll.se/har-
finns-vi/rotebro/ 
Karolinska Huddinge: Amningsmottagning öppet 
två dagar i veckan, onsdag och fredag Huddinge 
 
/Jeanette Björnell, vårdutvecklare 

 
Svår kombinerad immunbrist ingår i 
screeningprogrammet för nyfödda 
sedan 5 augusti 2019 
Vi har fått några frågor om svår kombinerad 
immunbrist och PKU-provet så därför skriver vi 
några rader och tipsar om länken till 
Vårdgivarguiden där det står om PKU-provet 
allmänt och också något om BVC:s roll: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-
bvc-forlossning/bvc/regionala-riktlinjer/pku/.  
 
Nu sedan 5 augusti 2019 ingår den ovanliga 
sjukdomen svår kombinerad immunbrist (SCID) i 
PKU-screeningen vilket har betydelse på BVC inför 
ställningstaganden till levande försvagade vaccin 
som till exempel rotavirusvaccinet och BCG-
vaccinet. Vid 6 veckors ålder är resultatet på SCID-
screening klart och barn som fallit ut på screeningen 
har blivit omhändertagna. Barn med SCID ska inte 

vaccineras med levande försvagade vaccin.  
 
/Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare 

 

Ny inbjudan till 5-årsbesöket  
Nu finns det en ny inbjudan till 5-års-besöket på 
Vårdgivarguiden. Frågeformuläret till förskolan 
samt den tidigare inbjudan med frågor till 
föräldrarna inför 5-års-besöket har tagits bort. Vid 
behov kan istället formuläret med frågor till 
förskolan från BVC-Elvis hemsida användas. 
Samma formulär finns nu även på Vårdgivarguiden.  

Mer information kommer på områdesträffen.  
Länk till inbjudan: Inbjudan  
Länk till formulär: Frågeformulär till förskolan 
 
/Jeanette Björnell, vårdutvecklare 

 
Språktåget – små barns 
språkutveckling 
Regionbiblioteket i Stockholm har i samarbete med 
logopeder och barnhälsovårdsenheten tagit fram ett 
nytt material, ”Språktåget.” Materialet syftar till att 
öka kunskapen och inspirera kring små barns 
språkutveckling. Det består av foldrar och affischer 
med råd och tips. Syftet är att stötta barns tal- och 
språkutveckling och hjälpa familjer att hitta till 
biblioteket och alla språkstimulerande böcker och 
annat material som går att låna där. 
”Språktåget” består av: 
 • Gåvokort som delas ut av BVC i samband med 
det första hembesöket. Detta är en revidering av 
”Kaninkortet” som många av er känner igen och 
som delas ut i de flesta kommuner i länet.  
• Affisch i A4 med ramsa som delas ut av 
barnhälsovården i samband med 5-
månadersbesöket. 
• Folder om hur vuxna kring barnet kan stimulera 
barnets språkutveckling som delas ut av 
barnhälsovården i samband med 8-
månadersbesöket.  
• Affisch i A3 att sätta upp på BVC.  
• Affisch i A4 med ramsa att sätta upp vid skötbord 
på BVC, köpcentrum, väntrum osv. 
Biblioteket i kommunen ansvarar för att förse BVC 
med material.  
Vill du läsa mer om språktåget: 
http://regionbiblioteket.se/spraktaget/ 
 
/Catharina Neovius, vårdutvecklare 

 
Minst en orosanmälan gjordes på 
åtta procent av Sveriges barn under 
2018 
Socialstyrelsens kartläggning av anmälningar om 
barn som far illa eller misstänks fara illa visar att 
landets socialtjänster under 2018 tog emot omkring 
331 000 anmälningar som rörde cirka 180 000 barn. 
Det motsvarar drygt 8 procent av Sveriges barn.  
Fler pojkar än flickor (55 respektive 45 procent) 
berördes av anmälningarna. Två tredjedelar av 
barnen var 12 år eller yngre vid tiden för anmälan 
och en tredjedel var mellan 13 och 17 år.  
 
Fler anmälningar relaterade till föräldrars och 
vårdnadshavares problematik än till orsaker som 
rörde barnet självt. Socialtjänsten beskriver en bild 
där fler anmälningar än tidigare innehåller 
information om våld i nära relation (vart femte 
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anmälan) och anmälningarnas komplexitet har ökat 
över tid. Polis och skola/förskola var de två största 
anmälarna och stod tillsammans för drygt 40 
procent av anmälningarna. Tredje största anmälare 
var hälso-, sjuk- och tandvård (17 procent).  
Omkring 38 procent av alla anmälningar (126 000 
anmälningar) resulterade i ett beslut om att inleda 
utredning. Resultatet visar regionala likheter vad 
gäller barnens kön och ålder, anmälningsorsak och 
anmälare. Däremot var antal anmälningar per 1 000 
barn högre i små kommunerna än i övriga 
kommuner.  
 
Socialstyrelsens kartläggning under det senaste 
årtiondet visar en ökning av:  
• andelen anmälningar som rör yngre barn  
• andelen anmälningar som rör flickor  
• andelen anmälningar som relaterar till föräldrars 
och vårdnadshavares problematik  
• anmälningar från flera olika kategorier av anmälare  
 
Sammantaget skulle detta kunna tyda på en 
utveckling mot att flera olika anmälare 
uppmärksammar och fattar misstanke om att yngre 
barn far illa på grund av föräldrars och 
vårdnadshavares problem. Trots att kartläggningen 
visar att anmälare i sin helhet anmäler mer pekar 
intervjuresultaten på att det finns en 
underrapportering bland anmälningsskyldiga. 
 
Möten med barn och familjer som berörs av 
anmälningarna är en central del av arbetet under 
förhandsbedömningen. Kartläggningen visar att 
många kommuner arbetar med frågor om barns 
delaktighet och har utvecklat arbetssätt för samtal 
med barn.  

Se gärna: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharep
oint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-
6502.pdf 
 
/Lotta Lindfors, vårdutvecklare 
 
 
 
 

Trevlig februari önskar 
Barnhälsovårdsenheten i Region 
Stockholm 
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