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SLAN 100 År bjuder in ll webbinarium
Ungdomar, Alkohol och droger-risker.konsekvenser och förbyggande arbete
Injudan ll S.L.A.N Jubileumswebbinarium 6 december 13.00-15.00
E webbinarium där man presenterar hur man på e bra sä kan jobba med
fokus på ungdomar u från alkohol, droger, risker, konsekenser och förebyggande
insatser.
Föredragshållare: Lo a Berg Överläkare Smart psykiatri, docent i psykiatri
Uppsala Universitet
h ps://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11153&key=573

Hur kan föräldrastöd bidra ll jämlik
hälsa?
1 december 2021 är det dags igen. MFoF (myndigheten för familjerä och
föräldraskapsstöd) arrangerar sin na onella konferens om föräldraskapsstöd
llsammans med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och
Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Temat 2021 är "Hur kan föräldraskapsstöd bidra ll jämlikhet i hälsa?".
Konferensen är kostnadsfri och kommer a genomföras digitalt.

h ps://mfof.se/evenemang/2021-07-13-na onell-konferens---hur-kanforaldraskapsstod-bidra- ll-jamlikhet-i-halsa.html

BUP bjuder in ll dialog med
SKOLPSYKOLOGER onsdag 24/11 kl. 13
Hej!
Vi bjuder in ll Dialog och frågestund runt BUP Västmanlands verksamhet
onsdag 24/11 kl. 13-14.00, via Teams.
Målgrupp:
Skolpsykologer från samtliga kommuner inom Västmanland. Sprid gärna de a ll era
psykologer!
Välkomna!
Susanne Olofsdo er Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Cecilia Peimer, leg psykolog, enhetschef BUP, Köping och Fagersta
Reprentant även från BUP Västerås kommer a deltaga.
Teamslänk:
h ps://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3amee ng_Yzk5NDBkZWItMjgxYS00YTk5LTkwOTUtNTNlYjhlZWY2NjNm%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ﬀa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid
%22%3a%22882270cf-c894-45c2-a706-83574b71ca78%22%7d

Omhändertagande vid kramper
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.
11/11 kl: 10:30
samt
25/11 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 och Ti

habiliteringssjuksköterska.

nina.abbetoft@regionvastmanland.se
021-17 51 81
eller
kris n.stenke@regionvastmanland.se
021-17 39 59

Tillsammans för e bro sförebyggande
föräldraskapsstöd
Välkommen 23 november på en digital utbildningsdag om föräldraskapsstöd

Det civila samhället har stor betydelse för a stärka barnets rä gheter och
stödet i föräldraskapet. I den na onella strategin för e stärkt föräldraskap
betonas det civila samhällets roll i a skapa goda uppväktsvillkor för unga genom
a stödja e go förädraskap för barnets bästa.
Myndigheten för föräldrarä och föräldraskapsstöd bjuder in ll en dag med
föreläsningar om bland annat föräldraskapsstöd som en skyddsfaktor för unga
som hamnat i kriminalitet, ungas väg in i kriminalitet och normbrytande
beteende.
Anmälan senast fredag 12 november. Anmäl dig i d då platserna är
begränsade.h ps://mfof.se/evenemang/2021-10-20-na onell-konferensfor-civil-sektor.html

Arbete med föräldrar som är
tveksamma ll vaccin
Det är vik gt a uppmärksamma de elever som inte får vaccina oner pga a
vårdnashavare inte ger samtycke. Redan på BVC arbetar man med de a.
Sköterskan pratar om det på hälsobesök och sä er även upp på läkarbesök.
Därför är det vik gt a Elevhälsan fortsä er de a arbete. Inom Elevhälsan fångar
vi inte all d in de familjer som tackat nej ll vaccin. Vi får "nej" på
samtyckesblanke en, men har kanske inte all d haft kontakt mer med familjen
just då. Kan vi prata med familjen kring de a är det jä ebra. Skolsköterskan kan
ta stöd av skolläkare och jobba llsammans. Som stöd för a ge informa on ﬁnns
några bra hemsidor:
Follkhälsomyndigheten:

Allmänt om vaccina oner, basprogrammet etc:
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/smi skydd-beredskap/vaccina oner
/informa onsmaterial-om-vaccina oner/
Allmänt om vaccina oner i skolan:
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/smi skydd-beredskap/vaccina oner
/vaccina oner-i-skolan/
"Vaccin funkar": Bra informa onsmaterial, ﬁlm, m.m.
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/vaccin-funkar/
Informa on ll familjer som sagt nej ll vaccin:
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publika onsarkiv
/b/bra-a -veta-om-di -barn-ar-ovaccinerat/
Rikshandboken, BVC: "Tveksamma föräldrar". Tillämbart även inom Elevhälsan:
h ps://www.rikshandboken-bhv.se/vaccina on/funderingar-om-ochfolktveksamheter- ll-vaccina oner/

Utbildningsdag EMI 14 December
Vi planerar a ha en halv digital utbildningsdag 14 December. Verksamhetschef
Tove Marthin föreläser om barn och ungdomar med ADHD. Det kommer a
ﬁnnas utrymme för frågor och diskussion. Lise-Lo e Eriksson hjälpmedelsstrateg
presenterar samverkansavtal om hjälpmedel i skolan. Inbjudan kommer i mi en
av november.

Planerade möten
MLA-möte
8 december 13.30 -16.00 På Teams
18 januari 12.00-16.00 Fysiskt möte inkl lunch på B26, Västerås
Länsskolläkarmöte
7 december 12.00-16.00 Fysiskt möte inkl lunch på B26, Västerås

Utbildningsdagar
14 december Digital utbildningsdag 13:00-16:00 På Teams

Amie Kangro: Regional elevhälsosamordnare.
Kontaktuppgifter: anne-marie.blomqvist.kangro@regionvastmanland.se,
021-17 49 96, 072-145 61 41
Chris na Lockley: Samordnande skolläkare
Kontaktuppgifter: chris na.lockley@regionvastmanland.se
021-176565, 072-1530944
Vår hemsida:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/
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