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Elevhälsans medicinska insats Västmanland

Nyhetsbrev nr 4 aug 2019

Utbildningsdagarna 13 eller 14 november
Utbildningsdagarna i höst kommer a vara på Elite Stadshotell Västerås. Vi
kommer a bli bjudna på ﬁka (förmiddag och eftermiddag) samt lunch.
Utbildningen är som digare kostnadsfri för enskilda sköterskor och läkare.
Vi har denna gång valt a lägga två utbildningsdagar den 13 och 14 november,
för a dela gruppen och denna gång skapa förutsä ningar för diskussioner kring
pa en all. Ni kommer a få chans a i samband med anmälan välja det datum
som passar er bäst.
Det medicinska fokuset kommer a ligga på TILLVÄXT, föreläsning, pa en all och
gruppdiskussioner. Vi kommer a få presenta on från Kompetenscentrum för
hälsa om "Liv och hälsa ung 2020" samt från Barn- och ungdomshälsan om deras
verksamhet. På eftermiddagen kommer organisa onen Make equal och ger en
kunskapshöjande och inspirerande föreläsning i Grundkunskaper kring begrepp
som jämställdhet, jämlikhet, normer, normkri k, inkludering/exkludering och
intersek onalitet.
Anmälan i första hand via formulär som kommer med inbjudan per mejl i slutet
av augus . Sista anmälningsdag 14 oktober.

Informa on från Asyl och integra onshälsan (AIH)
An -Hbs tas vid Hälsokontroll

I provtagning av nyanlända barn ingår nu a man tar an HBs som ger svar på om
barnet har vaccina onsskydd eller inte (POSITIVT = skydd). Det är därför bra a
vänta med vaccina onsplanering och a påbörja uppvaccinering lls svar
inkommit från asylhälsan.
Ny remissblanke AIH - kommer på mejl
Elevhälsan skickar remiss ll AIH på alla barn som ska hälsoundersökas
(nyanlända). AIH u ör hälsoundersökning själva eller skickar remiss vidare ll
berörd vårdcentral om vårdcentralen inte har avtal med AIH. Elevhälsa ska alltså
inte behöva hålla reda på vilka vårdcentraler som har avtal med AIH.
E ny system som AIH har llgång ll (Vera Asyl) kommer göra det möjligt för
AIH a se alla som ﬂy at in ll Västmanland från vissa speciﬁcerade länder och
de kommer då a bli kallade automa skt ll AIH, men systemet fungerar inte
perfekt ännu och barn riskerar a missas.
Den remissblanke som AIH tagit fram fungerar också som en begäran om
journalkopior och av den anledningen ska ni fortsä a skicka den ll AIH (då
fångar vi också upp barn som eventuellt missats). På remissen ﬁnns ruta för
namnunderskrift av vårdnadshavare vilket behövs för a AIH ska kunna skicka
journalkopior ll er.

Gemensam metodbok i regionen
E av de uppdrag som vi få var a ta fram e gemensamt arbetsä och
gemensamma ru ner för elevhälsan inom Region Västmanland, där en del har
varit a ta fram en gemensam metodbok. Högst på önskelistan står förstås en
na onell handbok, men just nu står det s ll på den fronten. Eftersom alla 10
kommuner llsammans med regionen delar på kostnaden för samordning,
utbildning och metodutveckling har vi förstås velat erbjuda er en kostnadsfri
regional metodhandbok och påbörjade e arbete för a kunna presentera en ll
hös erminen drar igång. Då vissa kommuner redan kommit långt i sin process
och anslu t sig ll Uppsalas metodbok har vi behövt backa. För allas kännedom
har vi även varit i kontakt med ansvariga i Uppsala om a få köpa delar av deras
metodbok men anpassa ll våra Västmanländska ru ner (med dokument,
remisser, kontaktuppgifter) men det är inte möjligt och därför har vi inte kunnat
gå vidare.
Men! De goda nyheterna är a vi istället har börjat jobba för en annan variant
som vi tror blir bra och planerar nu i stället för a presentera e basprogram
med utgång från socialstyrelsens riktlinjer som vi vet redan passar de
ﬂesta kommuner och skolor. Vi kommer nu under början av hösten också skapa
en egen pla orm på regionens hemsida "vårdgivarwebben" där vi kommer lägga
relevanta dokument med ru ner, remisser och länkar/kontaktuppgifter ll olika
vårdinstanser. Mer info kommer!

Vår innerliga förhoppning är a de a blir en kompromiss som ändå kan
underlä a för de ﬂesta av er. Den rent medicinska informa onen som ﬁnns i
metodböcker går ofta a få tag på via andra sidor på nätet som 1177,
Rikshandboken och ﬁnns ﬂera regioner som har utarbetat metodböcker som man
kan ta del utav gra s eller genom a köpa tjänsten

www.metodstod.se
Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) har llsammans med SKL och
professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och
yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram e digitalt metodstöd för
elevhälsan med särskilt fokus på psykisk hälsa. Det här är en betaversion av
metodstödet. Det innebär a alla texter i nuläget är a betrakta som
arbetsmaterial som kommer granskas och revideras under hösten/vintern (2019).
På hemsidan h ps://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ ﬁnns mycket informa on som
rör barn och unga och längst ner på sidan ﬁnns också möjlighet a skriva upp sig
för deras nyhetsbrev.

Na onellt barnvaccina onsprogram- ny upphandling av vaccin
I början av sommaren skickades informa on ut ll alla skolsköterskor om den nya
upphandlingen av vaccin som gäller från 1/9.
Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio; Tetravac.
Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepa tB; Hexyon (ny !).
MPR, vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund; M-M-RVAXPRO (ny !).
dTp, boostervaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta; diTekiBooster.
HPV; Gardasil 9 (ny !). Går bra a använda samma samtyckesblanke som
digare.
Det är mycket vik gt a avtalet följs, beställer man annat vaccin än det
avtalade utgår vite.
För mer u örlig informa on om beställning mm läs informa onen som skickades
ut i början av sommaren, har du inte få den? Är den bor appad? Mejla så
skickar vi igen.
Från slutet av augus ska en ny hemsida lanseras:
Barnvaccina onsprogrammet.se där all informa on ﬁnns om vaccina oner,
beställningar, avvikelsehantering m.m.
För dig som vill läsa mer om barnvaccina onsprogrammet och uppvaccinering
ﬁnns det på Folkhälsomyndigetens hemsida, de har också givit ut en mycket bra
skrift "Vaccina on av barn och ungdomar – vägledning för vaccina on enligt

föreskrifter och rekommenda oner". Länk ll Vägledningen.

Ru n för önskemål om kontroller från BUP
Nu ﬁnns e underlag framtaget av BUP som skall användas vid önskemål om
kontroller som de önskar a skolsköterskan u ör. "Remissen" lämnas av
vårdnadshavare eller skickas från behandlande sjuksköterska på BUP ll
skolsköterka. Inrapportering av aktuella värden sker via telefonsvarare. Mejlas ut
för kännedom.

Ny dokument a använda vid vaccina onsplanering - mejlas ut
Det har funnits en efterfrågan på en mall a använda vid genomgång av digare
vaddinca oner av nyanlända, en sådan mall ﬁnns nu färdig och kommer a
mejlas ut. Den kan sedan scannas in i journalen för dokumenta on.

Utbildning Epilepsi
Barn-och ungdomskliniken erbjuder två llfällen med möjlighet för all intresserad
personal från förskola, grundskola och gymnasieskola a få informa on om
epilepsi och omhändertagande vid krampanfall.
Den 19/9 kl: 15:00
Den 24/10 kl: 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus Västerås, Ing 31, Barnmo agningen Västerås,
Biblioteket.
Meddela vilket datum som ni önskar komma och anmäl Er ll :
nina.abbetoft@regionvastmanland.se, 021-17 51 81 eller
birgi a.rydh@regionvastmanland.se, 021-17 39 59.

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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