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Utbildningsdag
Missa inte höstens utbildningsdag för EMI!
Nästa utbildningsdag, torsdag 12 november kl 13-16.15 i Teams, inbjudan är
skickad. Har du inte få inbjudan - kontakta Amie.
Program utbildningsdagen:
Eileen Bentley Wennhall ortop st från ögonkliniken talar om synkontroller och
remissförfarande- plats för frågor ﬁnns.
Kris n Larsson psykolog och Ann-Louise Roslin Långberg från ätstörningsenheten
berä ar om si arbete med barn och unga som drabbats av ätstörningar.
Bita Eshragi Överläkare från Södersjukhuset föreläser om könsstympning.

Basprogram om våldsutsa a barn
Barnafrid har tagit fram e utbildningsmaterial som ni med fördel kan göra
enskilt eller llsammans i era elevhälsoteam. Utbildningen ger dig kunskap och
verktyg för a upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsa a för våld eller
övergrepp. Dessa barn ﬁnns mi ibland oss och med rä kunskap kan vi göra
skillnad.
h ps://barnafrid.se/basprogram/

Ny vägledning om vaccina on från
FoHM
Vaccina on av barn och ungdomar - Vägledning för vaccina on enligt
föreskrifter och rekommenda oner
Vägledningen har tagits fram för a ge stöd vid vaccina on enligt det allmänna
vaccina onsprogrammet för barn. I publika onen beskriver vi allmänna principer
vid vaccina on samt ger råd om hur vaccina on av barn och ungdomar som inte
har följt vaccina onsprogrammet kan planeras. Vägledningen vänder sig främst
ll personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.
De a är den fjärde reviderade utgåvan av vägledningen och ersä er den som
gavs ut i september 2019.
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publika onsarkiv
/v/vaccina on-av-barn-och-ungdomar--/

Föreläsning om jämställdhet
Länstyrelsen bjuder in ll föreläsning 19 november 10.00-12.00
Jämställdhet är inte en kvinnofråga- det är framgångsreceptet för både män och
kvinnor!
Viktoria Saxby, förfa are ll boken Den nya mannen, kommer a prata om hur
jämställdhet leder ll en rad önskade samhällsvinster för både män och kvinnor.
h ps://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender
/kalenderhandelser---vastmanland/2020-10-09-jamstalldhet-ar-inteen-kvinnofraga---det-ar-framgangsreceptet-for-bade-man-och-kvinnor.html

Stödgrupp för unga i sorg
Unga i sorg - Informa on ni kan förmedla om ni har någon elev som är aktuell

för denna grupp
Svenska kyrkan Västerås erbjuder en grupp ll stöd för ungdomar i sorg. Gruppen
är för dig som är mellan 13 och 18 år och som har förlorat e
syskon eller en förälder eller annan nära. Gruppen ﬁnns för a du ska få chans a
träﬀa andra unga som vet hur det är a förlora en person som varit vik g i livet.
Du och de andra får möjlighet a komma på vad som kan hjälpa när ni är ledsna.
Ni kan ge varandra ps på det ni redan tycker funkar bra. I gruppen får du träﬀa
andra som också har förlorat någon i sin närhet. Vi samtalar om de tankar och
känslor som sorgen väcker. Vi pratar om dem vi saknar, hur vi minns dem och hur
vi kan leva vidare utan dem. Det är bra a veta a det är två vuxna ledare med i
gruppen hela den.
Gruppen träﬀas måndagar kl. 17-19 i Gideonsbergskyrkan. Drop-in-ﬁka kl
16.30-17 före varje träﬀ. Följande datum ses vi: 18/1, 25/1, 1/2 och 8/2.
Föranmälan sker ll diakon Jenny Strandh på tel. 021-40 38 45 eller
vasteras.levavidare@svenskakyrkan.se. Jenny svarar gärna på frågor som du eller
en vuxen kan ha om gruppen.

Informa on om epilepsi och
omhändertagande vid krampanfall
På Barnkliniken ing 31 eller via TEAMS. Den 19/11 kl: 15:00
Anmälan/frågor: nina.abbetoft@regionvastmanland.se 021-17 51
81 eller birgi a.rydh@regionvastmanland.se 021-17 39 59

Kos ntyg i skolorna
Kos ntyg i skolorna - en hälsning från ansvarig läkare för barnallergi i
Västmanland
Med anledning av a allt ﬂer föräldrar hör av sig om årliga intyg om specialkost
ll skolan hör vi av oss ll er. Som ansvarig för allergiverksamheten inom
barnsjukvården ser jag inga medicinska skäl a u ärda nya intyg varje år.
Intygsu ärdande tar mycket d, intyg kostar numera ca 450 kronor per intyg och
det är inte rimligt a förälder behöver få e intyg årligen. Journalkopia är ju e
alterna v ll intyg, men vi träﬀar inte alla barn med födoämnesallergi årligen, om
det inte är medicinsk mo verad. Det har också hänt a förälder har haft
önskemål om ”friskintyg”, alltså a barnet tål respek ve livsmedel. Där anser vi
a man från förskola/skola ska kunna lita på föräldrarna, när man meddelar a
barnet tål e visst födoämne igen. I de enstaka fall där det ﬁnns tveksamheter får
skolan gärna inhämta godkännande från förälder för a diskutera direkt med
vården.

Mareike Fech-Bormann, överläkare med ansvar för barnallergologi i Västmanland
Här ﬁnns mer infomraiton om den rekommenda on om kos ntyg vi sedan
digare utarbetat llsammans med Allergisek onen på Barnkliniken,
representanter för Elevhälsan samt Västerås stads kostenhet:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/nyheter/specialkost-i-skolan/
Sprid gärna de a i era organisa oner!

Webbinarium om tobak
För a uppmärksamma den na onella tobaksfria veckan, vecka 47, anordnar
Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Sala kommun
e webbinarium för a öka kunskapen i länet om tobak. Webbinariet är en del av
en gemensam regional satsning där vi llsammans tar e krafttag för a minska
tobaksrökningen i länet.
Webbinariet riktar sig bre

ll alla som arbetar med barn och unga, med a

förebygga tobaksbruk eller som har e intresse för frågan.
12 november 2020
Tid: 09:00-12:00
Anmälan här

Kommande möten
MLA-möte
Tors 19 Nov 13-15.30 (Teams)
Länsskolläkarmöte
Tors 10 dec 13.15-15.30
Utbildningsdagar
Tors 12 nov 13-16 (Teams)
Nätverksmöten med skolsköterskor kommer a ske på Teams under hösten och
bokas in fortlöpande. Kontakta 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
Vår hemsida:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/
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