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Elevhälsans medicinska insats Region Västmanland

Nyhetsbrev nr 2 februari 2021

 

Utbildningsdag 25 feb
Inbjudan har gå  ut, hör av er om ni inte få  den.

 

Program:

 

13.00-13.50 Smi skydd, Corona

Jenny Edelborg och Marion Mars Åhgren på smi skyddet kommer och

informerar om senaste läget när det gäller Corona, presenta on om barn och

smi a och är framförallt beredda på a  svara på era frågor, skicka frågorna innan

ll anne-marie.blomqvist.kangro@regionvastmanland.se som vidarebefodrar ll

Jenny och Marion.

14.00-14.50 Erfarenhetsutbyte

Gruppindelning med fokus på erfarenhetsutbyte över kommungränser och

huvudmannagränser.

U från frågeställningar som....

Hur har arbetet med EMI påverkats av Corona?

Vilka risker ser vi för barnens mående under pågående pandemi, vilka barn är

extra utsa a

Go  samarbete mellan skolsköterska och skolläkare, hur kan det se ut?

15.00-16.00 BVC, TSI Jessica Roos och Amie Kangro 

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1067&e=[email]&r=[field1]&h=B63D5095BA3FDA65C16FC8824A1142FE
http://www.regionvastmanland.se/


Inom ramen för e  projektarbete i samverkan med Skolverket för diga

samordnade insatser (TSI) har region Västmanland och Hallstahammars kommun

bland annat utarbetat en ny överföringsru n för informa on från BHV ll EMI.

Syftet är a  man digt ska kunna upptäcka de barn som är i behov av insatser

från fler aktörer än skolan. De a kan vara socialtjänst, BUP eller annan specialitet

i hälso-sjukvården. Vi kommer a  presentera den nya överföringsblanke en som

nu skall användas av BHV vid överföring ll EMI

 

Levnadsvanor - fakta, ps, metoder och
länkar
Skolsköterskeföreningens skrift om levnadsvanor - fakta, ps, metoder och länkar

där det finns mycket matny g läsning om hälsofrämjande arbete.

 

h ps://swenurse.se/download/18.b986b9d1768421a1b5767c7/1610617759134

/Levnadsvanor%20-%20bakgrundstext%20 ll%20skolsköterskor.pdf

 

Följ covid-19-sta s ken för
Västmanland
På regionwebben kan du följa sta s k kopplad ll covid-19. Där finns informa on

vad gäller spridning, antal pa enter i vården, och dödsfall som är e  resultat av

pandemin. Vaccina onssta s ken finns också a  följa på samma sida. Sta s ken

uppdateras dagligen.

h ps://regionvastmanland.se/uppdateringar-fran-region-vastmanland-om-covid-

19/lagesbild-daglig/

 

En undersökning med barn och unga
4–18 år om coronapandemin våren
2020
Sammanfa ning

Tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond har vi genomfört en unik

studie där över 1 000 barn och unga i åldern 4–18 år har ge  oss sin syn på

coronapandemin och delat med sig av sin oro och sina tankar. Och vilken rikedom

det finns i dessa tankar!

(...)

Barnens oro bör tas på största allvar. De flesta är oroliga för sina äldre släk ngar –

därför är det vik gt a  den äldre genera onen ak vt håller kontakt och visar hur

man gör för a  skydda sig. En del barn är oroliga för en förälder i riskgrupp eller

https://swenurse.se/download/18.b986b9d1768421a1b5767c7/1610617759134/Levnadsvanor%20-%20bakgrundstext%20till%20skolsk%C3%B6terskor.pdf
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a  bli ensam kvar om en ensamstående förälder dör. En del är oroliga för

familjens ekonomi i krisens spår, en del för sin fram d. Kommer jorden a  gå

under? Kommer det här någonsin a  ta slut? Kommer jag eller någon jag älskar

a  dö? Det är tunga tankar a  bära på. A  få dela oron med en vuxen som bryr

sig kan vara skönt. Pandemin är också en möjlighet a  diskutera vik ga

existen ella frågor med barn och unga.

Slutligen är det tydligt a  även bland barnen lider de sårbara mest av en

samhällskris. Ekonomisk otrygghet, försämrad psykisk hälsa och trångboddhet

blir värre och påverkar mer när det är kris. Samhället måste vara vaksamt och öka

samverkan kring barn och unga som riskerar a  halka efter i sin utveckling och

si  lärande.

 

h ps://www.pubcare.uu.se/digitalAssets/865/c_865168-l_3-k_final-barn-och-

unga-om-corona_juli_2020.pdf

 

Om Covid-19 på 19 olika språk
Tipsar igen om Folkhälsomyndighetens sida "Om Covid-19 på 19 olika språk". På

samma sida finns även info om telefonlinje på olika språk.

 

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

utbro /covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/

 

Det har också kommit önskemål om Regional informa on när det gäller

smi skyddets arbete med smi spårning och ru ner för elever i olika åldrar a

lämna ut ll föräldrar med annat modersmål. Något sådant finns i nuläget tyvärr

inte, e  problem har varit fördröjning i översä ningen och a  informa on snabbt

ändras (och gammalt informa on blir inaktuell). 

 

Konferens skolfrånvaro 20-21 maj +
Stress hos barn 31 mars
Na onell konferens om problema sk skolfrånvaro med fokus på barn och unga

med AST, 20 maj - 21 maj.

 

h ps://magelungen.com/akademi/typ/konferenser/na onell-konferens-

om-problema sk-skolfranvaro-med-fokus-pa-barn-och-unga-med-ast-

2/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&

utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Stress hos barn – diga signaler och åtgärder 31 mars

 

h ps://magelungen.com/akademi/typ/utbildningar/stress-hos-barn- diga-

signaler-och-atgarder-7/?utm_campaign=unspecified&

utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 
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Informa on om vaccin från SKL
Kommentus
 Här kommer lite informa on kring vad som har hänt under januari månad för

Ramavtalen ”Vaccin enligt na onella barnvaccina onsprogrammet 2018” samt ”

HPV Vaccin enligt det na onella barnvaccinprogrammet 2018”:

 

Allmän informa on

Den första förlängningsop onen i ramavtalet ”Vaccin enligt det na onella

barnvaccinprogrammet 2018” är utny jad och nu är ramavtalet förlängt ll och

med 2022-08- 31. SKI har digare skickat ut en enkät ll regioner och kommuner

kring hur ramavtalen fungerat och i stort så är beställarna nöjda med samtliga

vaccin förutom vaccinet M-M-RVAXPRO där en del synpunkter inkommit. En del

sköterskor hänvisar ll a  de a vaccin smärtar mer vid injicering än digare

upphandlat vaccin Priorix. Sammanställning av enkätsvaren skickades ll

styrgruppen för beslut och beslut togs a  förlänga nuvarande avtal. I nästa

upphandling kommer dessa synpunkter a  beaktas.

 

Avvikelser:

Under januari har Tamro under ca en vecka haft problem med a  scanna ut

vacciner vid direkt-distribu on ll skolor.  A  kunna scanna ut varorna är en

förutsä ning för a  följa de nya direk ven om förfalskade läkemedel. De a

problem har inneburit förseningar för e  50-tal skolor som beställt diTekiBooster.

Ingen kund har behövt vaccinet akut så det har gå  bra få vaccinet levererat

några dagar senare.

MSD har just nu e  stort antal Gardasil 9 i 1-pack, vnr 58 18 96 med

utgångsdatum 2022-11-30. För a  inte riskera a  behöva kassera vaccin så

uppmanar MSD alla beställare a  endast lägga order på Gardasil 9 i 1-pack under

en period. Det är samma pris per dos på 1-pack och 10-pack.

Helena Eggens

Avtalsansvarig läkemedel och fas ghetsnära varor

SKL Kommentus Inköpscentral

 

MIS-C Utlåtande Svenska
Barnreumatologisk förening
Flera har frågat efter mer kunskap inom området Covid-19 och svår

hyperinflamma on (MIS-C) hos barn. Det är ju inte en fråga som direkt berör

elevhälsan men vi kommer inom skolan möta barn som både haft MIS-C och

andra lång dseffekter efter genomgången Covid-infek on (som kanske tom varit

symtomfri). Här finns informa on från Svensk Barnreumatologisk förening kring

symtom, definiton och behandling för den som är extra intresserad. 

 



h ps://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020

/12/dec-2020-Utlåtande-från-Svensk-Barnreumatologisk-Förening-angående-

covid-19-och-svår-hyperinflamma on-hos-barn.pdf

 

RFSU -  ps för sexualundervisningen
För pedagoger och yrkesverksamma

Söker du inspira on för sexualundervisningen? Vill du ha verktyg för a  prata om

sex och rela oner med unga eller unga vuxna? Här har RFSU samlat material och

metoder för pedagoger och andra yrkesverksamma.

h ps://www.rfsu.se/sex-och-rela oner/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/

 

Bra a  veta om di  barn är ovaccinerat
- Olika språk
E  informa onsblad förfa at av Folkhälsomyndigheten ll föräldrar med barn

som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det

svenska vaccina onsprogrammet. Reviderad: 2020-09-09

 

Finns nu översa  ll arabiska, engelska, polska, ryska, somaliska.

 

h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publika onsarkiv

/b/bra-a -veta-om-di -barn-ar-ovaccinerat/

 

Planerade möten
MLA-möte

9 mars 13-15.30 (Teams)

28 april 13-15.30 (Teams)

 

Länsskolläkarmöte

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

https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/dec-2020-Utl%C3%A5tande-fr%C3%A5n-Svensk-Barnreumatologisk-F%C3%B6rening-ang%C3%A5ende-covid-19-och-sv%C3%A5r-hyperinflammation-hos-barn.pdf
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-ditt-barn-ar-ovaccinerat/


 

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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