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Ny organisa on
Då är det ny år och nya utmaningar! Vi hoppas ni alla haft en skön ledighet och
känner er laddade för e ny år, det gör vi. Från 1 januari ﬁnns en ny
organisa on för Region Västmanland där vår funk on nu llhör Regional
utvecklingsförvaltning, social välfärd och skola. Skillnaden kommer främst a bli
a vi arbetar närmre personer som jobbar för samverkan mellan region och
länets kommuner och för regionens utvecklingsfrågor.

BUP
BUP starten - Användning av ny Remissmall skjuts upp
BUP:s nya mo agning med start 3 februari 2020 drar igång som planerat. Dock
kommer den nya remissen inte a vara klar då det uppkommit synpunkter på
innehållet vilket ska revideras. Målsä ningen är a remissen ska bli e bra
underlag för bästa omhändertagande av barnet men också bli bra för alla som
ska använda den. Tills vidare används nuvarande remiss. Mer informa on om
BUP-starten : Hemsida BUP
Remisskrav för neuropsykiatrisk utredning
I Region Västmanland krävs remiss från specialistpsykiatrin för neuropsykiatriska
utredningar hos externa vårdgivare från 2020-01-01. De a för a öka
pa entsäkerheten och a säkerställa a en neuropsykiatrisk utredning ingår i en
vårdkedja. På de a sä säkerställs a pa enten all d får en medicinsk
bedömning innan en eventuell neuropsykiatrisk utredning startar. Remisskravet
påverkar inte invånarnas möjlighet a själva söka ll specialistpsykiatrin. Det blir

heller ingen förändring i möjligheten a söka sig ll första linjens psykiatri, det vill
säga primärvården.
Beslutet togs på regionstyrelsens möte den 17 december 2019 och vi vet ännu
inte mer än det som publicerats på regionens hemsida (ovan). Som vi tolkar det
ska alltså remisser från skola och primärvård nu skrivas ll BUP (som vi också i
första hand gjort digare) och föräldrar som önskar utredning får också söka sig
ll BUP. Vissa frågetecken kvarstår när det gäller hur de a påverkas av vårdvalet
och utredningar i andra regioner.

Ny instruk on från ögonkliniken
Innan jul skickade vi ut den nya instruk onen från ögonkliniken som gäller vid
synkontroller i skolan. Om du inte få instruk onen hör av dig ll Amie . Vi har
få in e par frågor som ögonkliniken svarar på nedan:
Måste man byta ut sina syntavlor omedelbart?
- Det går bra a använda E-i-rad-tavlor men om det ska köpas nya föreslår vi KM
tavlor som ju också är en pektavla.
Vi ﬁck också frågan om hur länge amblyopi är behandloíngsbart?
- I de ﬂesta fall är amblyopi behandlingsbar ll ca 8 års ålder då synutvecklingen
bedöms färdig. Det ﬁnns säkert undantag men det är allmänt vedertaget a
amblyopibehandling kan avslutas då pa enten fyllt 8 år.

Översyn barn och unga psykisk hälsa
I Västmanland vänder sig mer än 10% av alla barn och unga ll BUP. Vi möter
dem överallt såsom i skolan, socialtjänsten och vården. Hur kan
vi bäst bemöta och hjälpa dessa barn och unga llsammans? Som en del av
arbetet med nära vård kommer en processöversyn gällande
vårdstrukturen för barn och unga med psykisk ohälsa a genomföras. Under
våren 2020 kommer kartläggning och problemiden ﬁering a ske för a öka
förståelse och samsyn kring vilka förändringar som kan behöva göras för a
förbä ra stöd,vård och behandling av barn och unga med psykisk ohälsa. En
arbetsgrupp med bred representa on från skola inklusive elevhälsa, socialtjänst
samt olika delar av regionen kommer a bildas.
Ewa Göransson, biträdande chef för Nära vård, Region Västmanland är ansvarig
för översynen. Eventuella frågor kan skickas ll förbä ringsledare Malin
Helander, epost. malin.helander@regionvastmanland.se

NY LAG: Barnkonven onen

Sedan den 1 januari i år är Barnkonven onen lag exakt vad det kommer innebära
i alla olika verksamheter som är riktade ll barn återstår a se men e första steg
är förstås a vi höjer vår egen kunskapsnivå om barnkonven onen.
Barnombudsmannen har skapat en webbutbildning som är kostnadsfri och får
användas direkt från Barnombudsmannens webbplats.
h ps://www.barnombudsmannen.se/barnra -i-prak ken/webbutbildning/

HPV- vaccinering av pojkar
Enligt folkhälsomyndigheten är planen är a pojkar födda 2009 och senare ska
erbjudas HPV-vaccina on från och med hös erminen 2020.
Folkhälsomyndigheten bedömer a det kan bidra ll a y erligare 120–130
cancerfall förebyggs varje år. När HPV-vaccina on för ﬂickor startade 2010 erbjöd
regionerna även »catch-up-vaccina on« ll äldre ﬂickor. När det gäller äldre
pojkar bedömer Folkhälsomyndigheten dock a motsvarande erbjudande skulle
ha begränsad eﬀekt, bland annat eftersom de redan har e visst skydd genom a
spridningen av HPV har minskat de senaste o åren (Lakar dningen.se
2019-12-30).
Region Västmanland har beslutat a följa rekommenda onen om a
avstå »catch-up-vaccina on« och det verkar se likadant ut över hela landet.

Kostnadsfria seminarium i Västerås
Akademi Magelungen erbjuder kostnadsfria seminarium på olika teman och i
olika delar av landet, nedanstående datum är i Västerås. Läs mer på deras
hemsida magelungen.com Länk ll konstadsfria seminarium Akademi
magelungen
Om Akademi Magelungen
Akademi Magelungens grundidé är a öka kompetensen inom socialt arbete,
behandling och skola. Genom a sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som
fungerar, vill vi höja kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri.
Akademi Magelungen ordnar varje termin kostnadsfria seminarier om aktuella
ämnen inom skola och socialt arbete, som ll exempel Mentaliseringsbaserat
behandlingsarbete, Hemmasi are och Inkluderande undervisning. Dessa är
öppna för alla som har en koppling ll ämnet.
5 februari 2020 Datorspel – beroende eller intresse?
18 mars 2020 Con ngency Management- En drogbehandling för ungdomar
27 april 2020 Trauma hos barn och unga – hur bemöter vi dem bäst?
25 maj 2020 Seminarium i a använda skräddarsydda samtalskort för personer
med au smspektrum llstånd

magelungen.com/akademi/

Amie Kangro: Regional elevhälsosamordnare.
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Lena Lundqvist: Samordnande skolläkare.
Kontaktuppgifter: lena.lundqvist@regionvastmanland.se,
021-481 85 63, 072-085 75 50
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