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Utbildningsdag 25 feb
Tid 13-16, formell inbjudan kommer nästa vecka.

En del av den blir indelning i grupper och erfarenhetsutbyte, vilket många av er

har önskat. Vi kommer a  förbereda några olika diskussionsfrågor, hör gärna av

er om det är något som känns extra vik gt a  diskutera.

Mellan 15-16 kommer Jessica Roos och Amie Kangro berä a om den nya

överföringsblanke en mellan BVC och skola. 

 

Remisser ll BUP
Vi genomför just nu en uppdatering på BUP start där vi skickar den webbaserade

enkäten EPIQ direkt via 1177. Det innebär a  vi från och med nu även är i behov

av vårdnadshavares personnummer, inte bara mailadresser i remisserna. Syftet är

a  minska led der och öka pa entsäkerheten genom e-legi mering.

Anneli Blom

Enhetschef BUP start, slutenvård avd.99, BUP akutmo agning
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Tillbakagång i skolan efter infek on
Vi har få  frågor angående de a och påminner om vägledningen för provtagning

av barn och unga, på sidan 12 och 13 står väldigt tydligt när barn får gå llbaka ll

skolan.

h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets

/b1822f5f779a4fe7b672ce2c33b1a55b/vagledning-pavisning-pagaende-covid-

19-barn-unga.pdf

 

Förenklad version

h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/smi skydd-beredskap/utbro /aktuella-

utbro /covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

 

Så arbetar förskola, grundskola och
fri dshem under pandemin - stöd ll
dig som är vårdnadshavare
h ps://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/sa-arbetar-

forskola-grundskola-och-fri dshem-under-pandemin---stod- ll-dig-som-

ar-vardnadshavare?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&

utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev

 

 Krampinforma on Barnkliniken
 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 18/2 kl: 15:00 samt 25/3 kl: 15:00

 

Vi kommer a  hålla informa onen via TEAMS.

Anmäl Er ll oss, vi behöver er e-mailadress för a  skicka en länk.

 

Hör av er ll oss!

Välkomna önskar Nina epilepsisjuksköterska, Birgi a habiliteringssjuksköterska

och Ti  habiliteringssjuksköterska.

nina.abbetoft@regionvastmanland.se

021-17 51 81 eller

birgi a.rydh@regionvastmanland.se

021-17 39 59

 

Föräldraskapsstöd
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Välkommen ll en inspira onsdag om föräldraskappsstöd 12 februari

 

Myndigheten för familjerä  och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder in ll en digital

inspira onsdag för föräldraskapsstöd. Dagen syftar ll a  bidra ll

kunskapsutveckling, kunskapsstöd och inspira on för yrkesverksamma.

Programmet bygger därför på våra målområden i den na onella strategin för e

stärkt föräldraskapsstöd:

E  kunskapsbaserat arbetssä

E  llgängligt stöd

En stödjande organisa on 

Se det fullständiga programmet i bifogad länk

 

h ps://mfof.se/evenemang/2021-01-18-inspira onsdag-for-aktorer-

inom-foraldraskapsstod.html

 

Vaccina on Covid 19
 Skolsköterskor vilka hjälper ll a  vaccinera på särskilt boende, SÄBO

har rä  a  bli vaccinerad i fas 1. Se informa on i bifogad länk om

prioriteringsordning

 

h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/coronavirus---covid-

19/vaccina on/

 

Svartsjuka är inte roman skt
Kampanjen ”Svartsjuka är inte roman skt” genomförs för femte året i rad. Syftet

med kampanjen är a  uppmärksamma och synliggöra killars våld mot tjejer och

våld i ungas partnerrela oner. Kampanjen pågår under februari och mars med

start den 1 februari. Välkommen a  delta!

Arrangörer ll kampanjen under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten,

länsstyrelserna och ungarela oner.se.

 

h ps://www.svartsjukaarinteroman skt.se/

 

Planerade möten
MLA-möte

9 mars 13-15.30 (Teams)

28 april 13-15.30 (Teams)

 

Länsskolläkarmöte

https://mfof.se/evenemang/2021-01-18-inspirationsdag-for-aktorer-inom-foraldraskapsstod.html
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2 feb 13.15-15.30 (Teams)

16 mars 13.15-15.30 (Teams)

27 april 13.15-15.30 (Teams)

 

Utbildningsdagar 

25 februari eftermiddag 13-16 (Teams)

6 maj ev heldag återkommer! Obs! Ny  datum

 

Nätverksträff gymnasiesjuksköterskor

11 feb 13-16 (Teams) Obs! Ny  datum

 

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/elevhalsans-

medicinska-insats/

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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