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Elevhälsans medicinska insats Region Västmanland

Nyhetsbrev nr 4 april 2021

Utbildningsdag 6 maj 2021 kl 9-16
Utbildningsdagen kommer a hållas på Teams. Inbjudan är sedan digare skickad
per mejl. I skrivandets stund är 74 personer anmälda, anmälan öppen hela vägen
fram ll utbildningsstart!
Program
9-9-50 Obesitasteamet
10-10.50 Soﬁa Trygg Lycke, Obesitas
11-12.00 Forts Soﬁa Trygg Lycke, Obesitas
12-13 Lunch
13-13.50 Louise Frisén, Könsdysfori
14-14.50 Forts Louise Frisén, Könsdysfori
15-16 Johan Schöier, ME - Kroniskt Trö hetssyndrom
Föreläsarna:
Soﬁa Trygg Lycke
Leg Specialistsjuksköterska,
Steg 1 terapeut (grundläggande psykoterapiutbildning)
Diplomerad Mindfulnessinstruktör, Medlem i MINT , Cer ﬁed MI-trainer.
Louise Frisén
Överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri
BUP mo agning för könsinkongruens och dysfori (KID)

BUP forsknings- och utvecklingscentrum
Karolinska Ins tutet
Centrum för psykiatriforskning
Ins tu onen för klinisk neurovetenskap
Johan Schöier
Barnläkare, Överläkare Barnkliniken Västerås

FoHM om symtom av pollenallergi
under pandemin hos barn och unga
Under våren ökar besvär hos barn och unga kring pollenallergi. Det är vik gt a
de som har besvär med astma och allergi på grund av pollen inte drabbas av mer
frånvaro än andra från förskola och skola.
Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland
trö het. Typiskt för pollenallergi är också a besvären avklingar av medicin mot
allergin som t.ex an histamin.
Ibland kan det i e

digt skede vara svårt a avgöra om besvär orsakas av pollen

eller virus, därför kan det vara lämpligt a vara hemma någon dag för a se om
besvären avklingar på medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst
två symtomfria dagar innan barnet/ungdomen återgår ll skolan som vid fall av
förkylningssymtom.
Det är vik gt med en öppen dialog med föräldrar kring symtom och aktuell
medicinering vid en känd pollenallergi.
Läs mer:
h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/smi skydd-beredskap/utbro /aktuellautbro /covid-19/verksamheter/informa on- ll-skola-och-forskola-om-dennya-sjukdomen-covid-19/grundskolor-och-ovriga-obligatoriska-skolformer/

Ingen debitering av röntgenremiss
Röntgenkliniken har digare gå ut med besked om a skolorna skulle bekosta
remisser ll röntgen. De a beslut är nu llbakadraget och det kommer llsvidare
fungera som digare a EMI har möjlighet a välja om man remi erar direkt ll
ortopeden eller ll röntgen enligt vårt Rygg-PM (länk nedan) och Regionen
kommer fortsa a stå för kostnaden.
Den röntgenundersökning som kan vara relevant för oss inom elevhälsan a
remi era ll är skoliosrygg.
Också en påminnelse a inför sommarlov och vid mer “akut” misstanke – se ll

a det ﬁnns plan/ru n för remissbevakning.
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/A-O/

BUP bjuder in ll dialog med
SKOLPSYKOLOGER 3 juni kl 15
Hej!
Vi bjuder in ll dialog och frågestund runt BUP-starts arbete
torsdag 3/6 kl 15-16.30, via Teams.
Målgrupp:
Skolpsykologer från samtliga kommuner inom Västmanland
Välkomna !
Susanne Olofsdo er Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Anneli Blom , specialistsjuksköterska och enhetschef BUP-start
Tove Marthin, specialist och överläkare, Verksamhetschef BUP Västmanland
Länk ll teamsmötet:
h ps://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3amee ng_MTcxZDFiYTItMzYwMS00OWViLWIxZjQtMWUxZmFiZTRiYjg0%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ﬀa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid
%22%3a%2261ca8929-4f58-4f4e-bﬀa-e3ba94ec9d3c%22%7d

Annons samordnande skolläkare ute,
sista ansökningsdag 16 maj.
Lena kommer a gå på föräldraledighet i september och kommer i samband med
det a avsluta sin tjänst som Samordnande skolläkare.
Klicka på länken för a komma ll annonsen:
h ps://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/skollakare-med-funk onsom-regional-elevhalsosamordnare-region-vastmanland/

På vårdgivarwebben ligger nu underlag

för inhämtning av skolunderlag från
BUP
För a kunna ta ställning ll en eventuell fråga om neuropsykiatrisk utredning
behöver Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) underlag från skolan. Syftet med
de a är a få en helhetsbild och förbä ra bedömningskvalitén.
Länk nedan, själva dokumentet ﬁnns under dokument i högerspalten:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/bup/

Huvudvärk hos barn och unga
Huvudvärksförbundet presenterar sin senaste broschyr där de skriver om hur det är a ha ont i
huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för a hjälpa ll. Där ﬁnns ps
och råd och en användbar huvudvärksdagbok. Många barn och ungdomar har det besvärligt så
det är vik gt a informera om huvudvärk. Tryckta exemplar kan beställas kostnadsfri från:
kansliet@huvudvarksforbundet.se
h p://huvudvarksforbundet.se/migran/uploads
/HV%20hos%20Barn_Ungdomar.pdf?fbclid=IwAR1UuEv8aUnMM3t74fxJtybKccOUtTyq80yqJhvi9B0ED1VPabﬂYdHexA

Vem får skriva remisser?
Flera kliniker däribland BUP har inget krav på vilken profession som remi erar.
Många kommuner/friskolor har dock som ru n a det är profession med
journalplikt som remi erar, alltså skolläkare, skolsköterska eller skolpsykolog.
Fördelen med det är möjligheten ll remissbevakning och sekretess. Om en
enhet har en sådan ru n är det for arande möjligt a remissen skrivs av annan
profession och a den formella remissen innehåller hänvisning ll det som
person med annan yrkes tel skrivit (alltså en behöver inte skriva om hela
remissen eller träﬀa eleven y erligare en gång för a kunna skriva en remiss).
Vi har idag på möte med medicinskt ledningsansvariga för EMI i Region
Västmanland kommit överens om a fördelarna med de a överväger och a vi
ska arbeta för a det blir ru n i de olika enheterna.

Planerade möten

MLA-möte
27 maj 14:30-16:00 (Teams)
Länsskolläkarmöte
Eventuellt något y erligare innan skolavslutning, datum ej spikat (Teams)
Utbildningsdagar
6 maj 9-16 (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/
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