Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Elevhälsans medicinska insats Västmanland

Nyhetsbrev nr 1

Första nyhetsbrevet!
Nyhetsbrevet riktar sig ll alla skolsjuksköterskor och skolläkare som
verkar i Västmanlands län samt ll alla er som på olika sä jobbar med hälso- och
sjukvård samt hälsofrämjande arbete för barn och unga.
Vårt uppdrag - Verka för a skapa bra förutsä ningar för en jämlik elevhälsa i
Västmanlands län samt a stödja metodutveckling, delta som samordnare i
utvecklingsarbeten, ansvara för länsgemensamma utbildningar. Vi ska också vara
en länk mellan Regionens hälso-och sjukvård för barn och unga och elevhälsans
medicinska insats. Genom de a nyhetsbrev kommer vi fortlöpande uppdatera er
kring frågor som berör ert arbete.

Länsövergripande metodhandbok
En prioriterad fråga under våren är a jobba fram en länsövergripande
metodbok. Grunden är a den förstås ska vara kvalitetssäkrad och
användarvänlig. Metodboken kommer a vara nätbaserad och ligga på Region
Västmanlands sida och den kommer a anpassas ll våra lokala ru ner i
Västmanland. Vi genomför nu e större arbete med a

a på redan beﬁntliga

metodhandböcker för elevhälsa för a senare i vår förhoppningsvis köpa in en
metodbok som passar våra behov. Vi kommer i e senare skede bjuda in ll en
referensgrupp av skolsköterskor. En förhoppning är a en länsövergripande
metodbok ska ﬁnnas ll hös erminen 2019.

Na onella vaccina onsregistret
Sedan den 1 januari 2013 ska alla vaccina oner som ingår i det allmänna
vaccina onsprogrammet för barn - givna ll barn och påbörjats innan barnet fyllt
18 år - rapporteras ll e na onellt vaccina onsregister vid
Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453) om register över na onella
vaccina onsprogram.
Hur inrapportering sker ll det na onella vaccina onsregistret kan se olika ut,
direktrapportering via journalsystem (tex prorenata), via svevac eller manuellt.
Önskvärt ut registrets perspek v är a rapportering sker automa skt (an ngen
via det journalsystem man använder i skolhälsovården eller svevac).
Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat oss på a det på en del skolor i
Västmanland förekommer dubbelrapportering det vill säga både manuell och
automa sk rapportering samt a vaccina onstäckningen i vissa områden ligger
lågt. Vi kommer a fortsä a jobba med denna fråga men ni är redan nu
välkomna a höra av oss ll er om ni har några frågor.
Läs mer om Na onella vaccina onsregistret på Folkhälsomyndighetens sida

Arbetsgrupp för omhändertagande av barn med obesitas
En arbetsgrupp har startats med sköterska och die st från barnkliniken samt
några skolsköterskor som kommer a utarbeta gemensamma riktlinjer för hur
man i elevhälsan kan jobba med barn och unga med övervikt samt remisskriterier
ll obesitasmo agningen. Vi håller er uppdaterade.

Vaccina on äggallergiska barn
Vaccina on ll äldre barn med misstänkt eller konstaterad äggallergi ska hänvisas
ll familjeläkare som kan skriva remiss ll allergimo agningen ÖNH för
utredning. Om eleven ska vaccineras under uppsyn kan det göras där. För yngre
barn där äggallergi är konstaterad kan barnmo agningen bistå med vaccina on
under övervakning.

4
april

Regional utbildning EMI Västmanland 4 april 2019
Tid: 4 april 2019, kl 8.30-16.00
Plats: Samlingssalen, ingång 29
8.30-9.00 Registrering och kaﬀe
9-9.15 Välkomna
9.15-10.15 Tina Bergström och Eva Sandberg, Tandhälsovården
10.15-12.00 Gruppdiskussioner
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Informa on Forskningsprojekt Mälardalens högskola
13.15- 16.00 Eva Ne erlid, Vaccina oner

Anmälan ska ha gå ut ll berörda, om du inte få inbjudan - hör
av dig!

Tips på utbildningar och annat
Utbildning i mo verande samtal i arbete med ensamkommande barn 8-9 maj
Länsstyrelsen Västerås: Klicka här för a läsa mer!
Barn ll föräldrar med demenssjukdom
Ungefär 7000 ungdomar i Sverige växer upp med en demenssjuk förälder. Vet du
någon på din skola kan du hänvisa ll Alzheimerfondens sommarläger där man
får träﬀa andra i samma situa on. Deltagandet är gra s. Klicka här för a läsa
mer!

Amie Kangro: Regional elevhälsosamordnare. Arbetar 80%.
Kontaktuppgifter: anne-marie.blomqvist.kangro@regionvastmanland.se
021-17 49 96, 072-145 61 41
Lena Lundqvist: Samordnande skolläkare i Region Västmanland. Arbetar 20%.
Kontaktuppgifter: lena.lundqvist@regionvastmanland.se
021-481 85 63, 072-085 75 50

www.regionvastmanland.se
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

