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BUP starten
BUPs nya mo agning (BUP starten) för triagering öppnar den 3 februari, den är
länsövergripande och kommer a vara placerad i Västerås. Bakgrunden är a
BUP har svårt a leva upp ll si uppdrag. Pa en lödet är stort och man arbetar
på olika sä i länet. 10% av alla barn i Västmanland kommer ll BUP i något
skede. Den nya remissen som ska börja användas i samband med de a är
omfa ande och syftet är a BUP på e bä re sä och i e

digare skede ska

kunna triagera pa enter ll rä instans. Remissen ska provas för a sedan
utvärderas och kan förstås komma a ändras framöver.
Vad är BUP starten?
-Mo agningens uppdrag är a ansvara för rådgivning, bedömning
och diagnos sering för a säkerställa rä vårdnivå och insats
-Mo agningen kommer a hantera alla remisser och egen vårdbegäran via en
fastställd process, där även bedömning och diagnos sering ingår
-Målet är a

digt hi a och hantera samsjuklighet och missbruk hos barn och

unga för a erbjuda pa enten rä insats, genom standardiserade vårdprogram
Det kommer for arande ﬁnnas möjlighet a skriva egenvårdsremiss, också den
är mer omfa ande än digare men innehåller delvis andra frågor än den
remissmall vi ska använda oss av.
Vill också förtydliga a alla inom skolans elevhälsa får skriva remiss ll BUP, det
bästa är förstås om den person med bäst kännedom om eleven skriver remissen,
kan vara psykolog, läkare, skolsköterska eller kurator.

Länk ll mer informa on + remiss: h ps://regionvastmanland.se/vardgivare
/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/

Informa on om epilepsi och omhändertagande vid krampanfall
Vi erbjuder 2 llfällen under vårterminen 2020 för intresserad personal från
förskola, grundskola och gymnasieskola a få informa on om epilepsi och
omhändertagande vid krampanfall.
Den 16/1 kl: 15:00
Den 23/4 kl: 15:00
Plats: Ing 31, Barnmo agningen Västerås, Biblioteket.
Meddela oss 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
Välkomna!
Mvh
Nina Abbetoft, neurologsjuksköterska & Birgi a Rydh, habiliteringssjuksköterska
Barnmo agningen
Västmanlands sjukhus Västerås

Råby Vårdcentral och Asylhälsa
Efter feedback från en del av er skolsköterskor angående samarbetet med
asylhälsan kommer här lite svar på e par av frågorna från Monica Malmtorp,
Enhetschef:
Angående telefonerna så svarar vi all d i 021-176000, sköterske-telefonen, och
det är sällan kö. Vi ringer upp alla som ringer. Däremot har vi problem med BVC:s
telefoner eftersom de är på resande fot så ofta. Vi jobbar på en lösning på det.
Be skolsköterskorna a använda skötersketelefonen så får de svar. Vi kallar alla
som uteblir två gånger men som jag skrev i punkt e så kan det dra ut lite på
den. Finns det telefonnummer så försöker vi all d ringa, med tolk om så
behöver. Om vi får llbaka kallelsen, dvs a familjen inte ﬁnns på adressen så
försöker vi ta reda på om de ﬂy at inom länet och kalla dem igen. Har de ﬂy at
utom länet så kan vi inget göra. Det är svårt a nå alla men vi kämpar på så go
vi kan.

Informa on angående Adrenalinpenna Emerade
Arenalinpennan Emerade har visat sig i några fall a vara svår a utlösa och man
har nu hi at e fel, som verkar vara orsaken ll de a. Pa enterna är uppmanade
av läkemedelsverket a höra av sig för a få byta adrenalinpennor ll Epipen
eller Jext i stället. Om man har en Emerade och behöver använda den, och den
inte utlöser, så kan man testa med större kraft.

Ny pla orm för säker överföring av journaler
Under 2020 kommer Prorenata NAV, en säker pla orm för överföring
av journaler mellan olika system. Det ﬁnns i dagsläget olika journalsystem
inom elevhälsan vilket skapar mycket arbete för skolsköterskor med utskrift,
inscanning sämre överskådlighet och minskad pa entsäkerhet.
Läs mer i bifogad ﬁl.h ps://prorenata.se/prorenata-nav/

Beställning av vaccin
SKL kommentus har få in en del avvikelser från skolsköterskor om
vaccinleveranser som blir försenade och a leverantören inte hör av sig vid dessa
llfällen för a informera om de a och meddelat den nya leveransdagen. De
rekommenderar a man all d uppger e mobiltelefonnummer vid beställning av
vaccin, då kan leverantören smsa informa on om tex förseningar och ny
leveransdag om de inte når fram på telefonnumret som är angivet.

STOPP ! MIN KROPP! Rädda barnen bjuder in!
Musikhjälpen är i Västerås med årets tema som är sex är inget vapen.
Hur pratar och lyssnar vi på barn om frågor som rör kroppen, gränser och
sexuella övergrepp? Med utgångspunkt från Rädda Barnens material, Stopp Min
Kropp och Nätsmart pratar vi om de a livsvik ga ämne. Kvällen riktar sig ll alla
vuxna.
DATUM: sdagen 10 december
Tid: 18.30-19.30
Plats: Kyrkbacksgården
Föredragshållare: Monika Lidberg Ordf. Rädda barnens lokalförening Västerås
anmäl dig ll : lena.windahl@rb.se

Välkomna på informa onsträﬀ!

Till berörda inom skolan som möter elever med språkstörning
Logopedmo agningen vill informera om:
Språkstörning - hur går en utredning på Logopedmo agningen ll
Den nya remissen ll Logopedmo agningen vid misstänkt språkstörning
Vilka elever kan remi eras
Det kommer a ﬁnnas llfälle a ställa frågor
Informa onsträﬀen riktar sig ll skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare,
logopeder, psykologer, skolläkare eller andra som berörs.
Informa onen sker i konferensrum 1 på Logopedmo agningen, ing 27,
Västmanlands Sjukhus Västerås.
Måndag 3 februari, kl 08:30 – 10:00

Målgrupp: Hallstahammar och

Surahammar
kl 15:00 – 16:30

Målgrupp: Sala, Fagersta, Norberg

och Skinnska eberg
Måndag 10 februari, kl 08:30 – 10:00
kl 15:00 – 16:30

Målgrupp: Västerås
Målgrupp: Arboga, Kungsör och

Köping
Tisdag 11 februari, kl 08:30 – 10:00
kl 15:00 – 16:30

Målgrupp: Västerås
Målgrupp: Västerås

Anmälan och frågor: maja.thörning@regionvastmanland.se senast 24 januari.
Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!

Skolsköterskans dokumenta on i journalen 7,5 hp- Högskolan i Kris anstad
Kursen vänder sig ll dig som är verksam skolsköterska och som vill
fördjupa dina kunskaper i dokumenta on av omvårdnad inom elevhälsan.
Kursen ges som uppdragsutbildning på kvartsfart, nätbaserad med möjlighet
ll en campusträﬀ. Kursen startar vid minst 25 deltagare
Innehåll: Omvårdnad inom elevhälsan
Styrdokument
Skol-VIPS
Individuell hälsoplanering
Yrkesmässig handledning
E ska aspekter på dokumenta on inom Elevhälsans
medicinska insats (EMI)
Kurs d: Planerad kursstart v.4 2020
Sista anmälningsdag är 17 december 2019, först ll kvarn gäller.
Pris 7 650:-, moms llkommer

Anmälan är bindande , ersä are kan utses av arbetsgivaren
Informa on:
Eva Clausson 044-2503934
Eva-Lena Einberg 044-2503159
anmälan : www.hkr.se/uppdrag-vard

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Vi vill tacka er alla för vårt första år
som samordnare för
regionens EMI. Det har varit väldigt
spännande och roligt
a möta er alla och a hjälpa ll a
sprida informa on och
kunskap ll hela regionen. Vi önskar
er en ﬁn jul och ser
fram emot nya utmaningar
llsammans 2020
Lena och Amie

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

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

