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Utbildningsdagen 4 april
Tack för all respons efter utbildningsdagen den 4 april 2019. Många av er
skolsköterskor och skolläkare verkar uppska a a träﬀas över länsgränser och
både privata skolor och kommunala skolor llsammans. Önskemålen för
fram den är förstås varierande både vad gäller upplägg och innehåll, vi hoppas
a det ﬂesta ska kunna känna a utbildningarna är givande och
inspirerande. Teman som återkommer är llväxt, hbtq-kompetens, sex och
samlevnadsundervisning, psykisk hälsa, rörelse och fysisk ak vitet, barns
medievanor, skolfrånvaro med mera. Vi planerar nu för kommande
utbildningsdagar som i höst kommer a bli den 13 och 14 november, man väljer
en av dagarna.

Ny Ögonremiss
Vi har llsammans med Köpings kommun och Ögonkliniken tagit fram en ny mall
för remiss ll ögonkliniken. Kan börja användas omgående. Kommer a mejlas ut
separat och framöver läggas ut på vår kommande webplats (mer info kommer!).
E

llägg ll informa onen i föregående nyhetsbrev är a 7-åriga barn med

synedsä ning som närmar sig 8 år kan rekommenderas a uppsöka op ker,
eftersom ögonklinikens väntelista är så lång så hinner de ibland iallafall inte kallas
ll ögonkliniken innan de fyller 8 och har då väntat i onödan

Arbetsplatskod
Vid förskrivning av recept ska förskrivarkod och arbetsplatskod anges. Skolan ska
använda sin arbetsplatskod. Om skolan saknar kod kan man ansöka om de a hos
Region Västmanland genom a fylla i anmälningsblanke en nedan.
h ps://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners
/lakemedel/forskrivarstod/anmalan-arbetsplatskod-20190513.pdf

Handbok ll föräldrar med ASD och llhörande behandlarguide
Stockholms läns lands ng har tagit fram en handbok som i första hand är riktad
ll föräldrar som har ASD men kan användas av alla föräldrar som behöver råd
och stöd i vardagen. Där ﬁnns också en behandlarguide som är tänkt a
användas av yrkesverksamma.
h ps://www.asdforalder.se/

S ckrädsla hos barn som ska vaccineras i skolan
Ibland stöter man som skolsköterska på barn med s ckrädsla. Vi kommer a
utarbeta e dokument med förslag på hur man som skolsköterska kan förbereda
e barn inför vaccina on, ni som har bra material eller erfarenheter får gärna
dela med er ll oss! Det ﬁnns även möjlighet a kontakta Åsa Löﬂing på
barnklinikens lekterapi för a få rådgivning per telefon, det bästa är a mejla
henne för a göra upp en d, asa.loﬂing@regionvastmanland.se.

Hälsning från Barn och Ungdomshälsan angående remisser
För a underlä a bedömningen av vilka pa enter som skall remi eras ll Barnoch ungdomshälsan har nedanstående text tagits fram.
Första delen är en kort beskrivning av målgruppen, andra delen består av
exkluderingskriterier och vart en kan uppmana pa enten a vända sig istället för
a få hjälp med de problem hen söker vård för. Till sist följer en enkel blanke
som vi önskar a ni använder er av vid remiss ll oss.
h ps://kontaktkortsadmin.1177.se/mo agning/SE2321000172-39CD/utbud
/86dac49a-1dae-4ce3-8cf4-8dc47015a717/strommaﬁl/3cc6b50e-e8fc-4a0aacfe-d5646d979fef

Påminnelse inbjudan utbildning – Sexualitet & intellektuell
funk onsnedsä ning
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige bjuder in ll en utbildningsdag kring
sexualitet och funk onsnedsä ningar den 8 oktober på Plaza
Västerås. Utbildningen syftar ll a öka personalens kunskap a samtala om
kärlek, sexualitet och rela oner. Denna utbildning vänder sig ll personal som
arbetar på ungdomsmo agning, habiliteringen, LSS eller skolsköterskor inom
kommun och region. Utbildningen kommer a innehålla e k kring sex och
samlevnad, personalens roll, anhöriga och vad samhället kan bistå med. Inbjudan
har gå ut ll alla skolsköterskor mejlledes.
Kontaktperson Region Västmanland: madeleine.akerlind@regionvastmanland.se

SAVE THE DATE!
13 och 14 november är det dags för
höstens utbildningsdagar för alla
skolsköterskor och skolläkare. Det
kommer bli en endagsutbildning där
man får välja en av dagarna. Tid, plats
och innehåll presenteras senare.

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