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Glad sommar!
Vi vill med de a passa på a tacka er för e ﬁnt läsår och önska er alla en
välförtjänt semestervila. Stor tack för allt ni bidragit med i form av frågor ll oss,
möten i olika konstella oner, a ni generöst delat med er av ps på ar klar,
utbildningar, riktlinjer mm som vi kunnat sprida vidare i regionen och förstås er
närvaro på de utbildningsdagar vi ordnat under året.
Vi har också glädjande nyheter a dela med oss av och det är a Chris na
Lockley kommer a ta över som samordnande skolläkare efter sommaren med
start 1 september. Lena och Chris na kommer a jobba överlappande en kortare
period innan Lena går på föräldraledighet/avslut av anställning.
Ta hand om er alla, önskar er en ﬁn sommar och ledighet!
Amie och Lena

Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga
Delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga, SOU 2021:34
Angående elevhälsan står tex:
Ansvar för skolhuvudmän och rektorer behöver tydliggöras
Utredningen konstaterar a det förekommer brister när det gäller
vårdgivaransvaret i skolverksamheten avseende ll exempel det systema ska
pa entsäkerhetsarbetet. Kunskapen om hälso- och sjukvårdslags ftningen är i
vissa fall o llräcklig och skolhuvudmän som är vårdgivare u ör inte all d sina
skyldigheter i enlighet med gällande regelverk. Utredningen föreslår a
Socialstyrelsen får i uppdrag a u orma en vägledning om skolhuvudmäns och
rektorers ansvar när det gäller hälso- och sjukvård. Vägledningen ska
sammanställa de bestämmelser i hälso- och sjukvårdslags ftningen som gäller för
hälso- och sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan och ge vägledning om hur
dessa bestämmelser ska tolkas. I vägledningen bör även ingå tydlig informa on
om vad bestämmelsen om fast vårdkontakt innebär för skolverksamheterna.
Läs den i sin helhet genom a klicka på länken:
h ps://www.regeringen.se/49942f/contentassets
/299a86d87e5d475d947ﬀ2131a552ca4/sou_2021_34_webb_del_1.pdf

Vaccina on av ofullständigt
vaccinerade barn och Hepa t B ll
elever i riskgrupp
I Folkhälsomyndighetens vägledning Vaccina on av barn och ungdomar Vägledning för vaccina on enligt föreskrifter och rekommenda oner ﬁnns råd
om hur vaccina on av barn och ungdomar som inte har följt
vaccina onsprogrammet kan planeras.
Tillägg 20 maj 2021 ang Hepa t B
I publika onen ovan, står skrivet: "Det är regionernas ansvar a erbjuda
vaccina oner ll riskgrupper. Regioner och kommuner kan ingå avtal så a även
vaccina on mot hepa t B ll barn i skolålder som hör ll riskgrupp ges inom
elevhälsan."
Alltså ansvaret för uppvaccinering av barn upp ll 18 år ligger på elevhälsan
(EMI), undantaget Hepa t B ll riskgrupper som Regionen har ansvar för. Enligt
en nylig överenskommelse mellan kommun - Region kommer det a blir möjligt
för EMI a debitera Regionen för Hepa t B vaccina on, både när den ges som
enskilt vaccin (Engerix B) och merkostnad för kombina onsspruta (Hexyon istället

för Tetravac). Instruk onen för det kommer a publiceras här när den är klar, och
info spridas via vårt nyhetsbrev. Obs! Kommer gälla både för kommunala skolor
och friskolor.
På vår hemsida har vi en särskild avdelning för vaccina oner, välkomna dit:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/vaccina oner/

Rapport från skolläkarföreningen
Läkaresällskapets arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa"
presenterar en rapport med fem konkreta förslag ll lösningar a ta hjälp av i
skolan.
h ps://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/fem-halsoinsatser-i-skolansom-kan-forba ra-ungas-psykiska-halsa/

Sta s k från Liv och hälsa ung 2020
Påminnelse!
Det har skapats en sta s ksida med resultat från undersökningen Liv och hälsa
ung 2020*. Där kan du ta del av värdefull kunskap om ungas hälsa, livsvillkor och
levnadsvanor.
Sta s ksidan har tagits fram för a göra resultaten mer llgängliga digitalt men
också för a ﬂer på e enklare sä ska kunna använda och ta del av våra
kunskapsunderlag. På så sä kanske vi kan bidra med kunskap så a vi
llsammans kan skapa bä re förutsä ningar för våra barn och unga i
Västmanland.
Vill du veta mer och ta del av sta s k om bland annat mående, skola,
levnadsvanor, fri d och hemförhållanden gå in och kika på vår sta s ksida. Sprid
gärna sidan vidare!
*Liv och hälsa ung har genomförts i Västmanland sen 1995 för a följa
utvecklingen av ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Det är ungdomarna
själva som få ska a hur de mår och har det. Det gör a vi kan öka kunskapen
om ungas behov och synliggöra deras livssitua on.
Länk ll sidan: h ps://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden
/valfard-och-folkhalsa/liv-och-halsa-ung/sta s k-liv-och-halsa-ung-2020/

Planerade möten
MLA-möte

25 augus 13-16:00 Smi skydd ansluter 15:30 (Teams)
Länsskolläkarmöte
9 juni 15-16 (Teams)
24 augus 13:15-15:30 (Teams)
Utbildningsdagar
30 september Uppföljning Obesitas 13-16:00 (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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