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Nyhetsbrev nr 11 sept 2020

Utbildningsdagar
Utbildningsdagen 10 september (Teams) med tema BUP är nu ll ända, ca 98
personer deltog under mötet och vi hade tekniken med oss, tack för det. Och e
stort tack ll föreläsarna som alla jobbar på BUP. Om du inte var med på
utbildningen men vill ta del av presenta onerna i efterhand, mejla oss så skickar
vi.
Save the date för nästa utbildningsdag, torsdag 12 november kl 13-16 också i
Teams.

Medicinsk bedömning vid utredning av
intellektuell funk onsnedsä ning inom
elevhälsan Region Västmanland
Finns nu en instruk on för medicinsk bedömning vid utredning av IF med lite
informa on om vad som händer efter diagnos (påHabiliteringscentrum och
barnkliniken).
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/nyheter/medicinsk-bedomning-vid-utredning-av-intellektuell-

funk onsnedsa ning-inom-elevhalsan-region-vastmanland/

Samtyckesblanke HPV -många olika
språk
h ps://skr.se/halsasjukvard/lakemedel/samtyckesblanke erhpv.5172.html

Länsstyrelsen - Våldsförebyggande
arbete 25 nov
Våld i nära rela oner, hedersrelaterat våld och förtryck samt pros tu on och
människohandel är våld som orsakar stort mänskligt lidande och stora
samhällskostnader. Genom det våldsförebyggande arbetet kan vi förhindra a
våldet uppstår eller upprepas. Dock kan det ﬁnnas utmaningar så som
exempelvis a det mer akuta arbetet behöver gå före samt a det kan upplevas
resurskrävande och svårt. Årets länskonferens
fokuserar därför på vikten av och kunskap om våldsförebyggande arbete.
Upplägg för dagen är föreläsning på förmiddagen och valbara seminarier på
eftermiddagen
För program, se länk:
h ps://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender
/kalenderhandelser---vastmanland/2020-09-17-lanskonferens-2020--allasra - ll-e -liv-utan-vald--vikten-av-valdsforebyggande-arbete.html

Digital konferens - Hjälpmedel
Välkommen a delta på en digital konferens med fokus på Västmanlands nya
överenskommelse kring hjälpmedel i förskola och skola!
Under 2019 pågick e utvecklingsarbete som ledde fram ll en
överenskommelse mellan Region Västmanland och länets huvudmän för förskola
och skola gällande hjälpmedel. Med anledning av de a bjöd vi in ll en
implementeringskonferens våren 2020 som tyvärr ställdes in på grund av
pandemin. Nu arrangerar vi istället en digital konferens på eftermiddagen den 3
november.
Programmet rymmer en presenta on av Västmanlands nya överenskommelse.
Från Socialstyrelsen deltar Staﬀan Söderberg och Jeane e Adolfsson för a

informera om myndighetens uppdrag gällande hjälpmedel i förskola och skola. Vi
får också möta Nina Mohss från Specialpedagogiska Skolmyndigheten som
informerar om deras uppdrag och vilket stöd de kan erbjuda. Det kommer a
ﬁnnas utrymme för frågor.
Syftet med konferensen är a sprida kunskap om samverkan kring hjälpmedel i
förskola och skola och göra den nya överenskommelsen i Västmanland känd. För
a ny ja den på bästa sä vill vi a deltagarna ska förbereda sig genom a läsa
igenom överenskommelsen som ﬁnns bifogad nedan.
MÅLGRUPP: Nyckelpersoner från huvudmän för förskola och skola samt berörda
verksamheter inom Region Västmanland.
Länk ll eventet:
h ps://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=204

Informa on om epilepsi och
omhändertagande vid krampanfall
Vi erbjuder möjlighet för all intresserad personal från förskola, grundskola och
gymnasieskola a få informa on om epilepsi och omhändertagande vid
krampanfall.
Den 19/11 kl: 15:00
Plats:
Västmanlands sjukhus Västerås
Ing 31, Barnmo agningen Västerås, Biblioteket. Begränsat antal platser.
Det ﬁnns även möjlighet för Er a delta via TEAMS.
Anmäl Er ll oss, meddela om ni önskar delta på plats eller via TEAMS. Önskar ni
delta via TEAMS behöver vi er e-post adress för a skicka länk.
Hör av er ll oss!
Välkomna önskar
Nina epilepsisjuksköterska,
Birgi a habiliteringssjuksköterska och
Linda kurator.
nina.abbetoft@regionvastmanland.se 021-17 51 81
eller
birgi a.rydh@regionvastmanland.se 021-17 39 59

Det lösningsfokuserade nätverket i
Västmanland bjuder in ll
nätverksträﬀ: 5 nov 2020
Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland bjuder in ll nätverksträﬀ:
Snacka går ju - a skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går
också!
Inbjudan nätverksträﬀ om lösningsfokuserat arbete med ungdomar
När: Torsdagen den 5 november 2020, klockan 8.00-12.00
OBS! Under rådande omständigheter med Corona har vi växlat över ll a
genomföra nätverksträﬀen digitalt med samma spännande innehåll!
Välkommen a ta del av ﬂera föreläsningar/workshops med konkreta exempel
från olika verksamheter där meningsfulla möten och samtal med ungdomar
pågår, t.ex. inom socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, fri dsverksamhet, hälsooch sjukvård, HVB-hem, arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utvecklingsprojekt
i samverkan.
Här har du möjlighet a ta in hjälpsamma ps på lösningsfokuserat arbete med
ungdomar och direkt använda i din kontext!
Länk ll eventet: h p://www.samordningvastmanland.se/vastmanland
/documents/inbjudan-lfnatverk-2020-11-05.pdf

Kommande möten
MLA-möte
Tors 19 Nov 13-15.30 (Teams)
Länsskolläkarmöte
Tors 22 okt 13.15-15.30
Tors 10 dec 13.15-15.30
Utbildningsdagar
Tors 12 nov 13-16 (Teams)

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
Vår hemsida:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/

www.regionvastmanland.se
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