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Utbildningsdagarna 13 eller 14 november
Roligt a så många personer redan anmält sig ll utbildningsdagarna, 97 st än
så länge. Anmälan i första hand via formulär som vi skickat ut via mejl. Sista
anmälningsdag 14 oktober.
Utbildningsdagarna i höst kommer a vara på Elite Stadshotell Västerås. Vi
bjuder 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.

Råby vårdcentral och asylhälsa
Den 23 september 2019 ﬂy ade Asyl- och Integra onshälsan från Oxbacken ll

Råby, Lövhaga. I samband med det by e de även namn och heter nu Råby
vårdcentral och asylhälsa. De kommer ha kvar si

digare ansvarsområde men

kommer också a fungera som en vanlig vårdcentral där vem som helst kan lista
sig.

Ny på Logopedmo agningen
Logopedmo agningen får cirka 200 remisser per år när det gäller misstänkt
språkstörning i skolåldern, varav de ﬂesta kommer från länets skolor och resten
från BUP. Från BVC får vi cirka 700 remisser per år. I båda grupperna ser vi dock
en ökning av antalet inkommande remisser.
Logopedmo agningen har reviderat remissen som används vid frågeställning
språkstörning. Den ligger som digare på Region Västmanlands hemsida; se även
direktlänk (klicka på Logopedmo agningen):
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/riktlinjeroch-anvisningar/
Logopedmo agningen har även infört en förändring i utredningsförfarandet vid
misstänkt språkstörning. När barnen/ungdomarna utreds för misstänkt
språkstörning och behov av diﬀeren aldiagnos cering p g a en komplex
inlärningsproblema k ﬁnns, så kommer även läs-, skriv- och räkneförmågan a
utredas.
Liksom digare tar Logopedmo agningen emot remisser med frågeställning
läs-och skrivsvårigheter (dyslexi) samt räknesvårighet (dyskalkyli) från 18 års
ålder.

Barnklinikens utbildningsdag - Save the date!
Barnklinikens utbildningsdag kommer a äga rum 17 februari!
Det blir som vanligt en heldagsutbildning.
Mer informa on om innehållet kommer senare.

Delning av journal i ProReNata
När journaler delas elektroniskt via ProReNata med delningskod kan man skicka
hela journalen. Om eleven ﬂy ar llbaka ll ursprungskommunen / friskolan och
skolsköterskan begär hela journalen så läses alla notat in och lägger sig som
dubbla journaldiktat. Därför ska man endast efterfråga den dsperiod eleven gå
på annan skola för a undvika de a. Inom Västerås stad har man i blanke en för
journalrekvisi on lagt ll en ruta där man kan fylla i det dsintervall man önskar

få journalkopior på, bra ps ll alla som har ProReNata.

Studiebesök på sta onen
Sta onen är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar 7-20 år ( digare
Grinden, BIG och VIVA). Barn som lever/har levt i familjer där det ﬁnns psykisk
ohälsa, missbruk eller där barnen upplevt våld i nära rela on träﬀas i grupper.
Här kan man träﬀa andra i samma ålder i liknande situa on för a dela
erfarenheter och känna a man inte är ensam. Ni som i ert yrke möter barn och
vuxna är vik ga för oss då ni träﬀar de här barnen och familjerna.
Välkomna 13/11 9.30-11.30 önskar Åsa Louise och Lisa
Anmäl dig ll: sta onen@vasteras.se, eller ring 021-391097
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