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Elevhälsans medicinska insats Region Västmanland

Nyhetsbrev nr 6 sept 2021

 

Ny termin!
Hoppas ni alla haft en fin och återhämtande ledighet efter e  minst sagt speciellt

läsår!

 

Från och med 1 september tar Chris na Lockley över efter Lena Lundqvists som

samordnande skolläkare, Chris nas kontaktuppgifter är: 

Mejl: chris na.lockley@regionvastmanland.se

Tele: 021-176565, 072-1530944.

 

----

 

Med det här nyhetsbrevet vill jag gärna passa på a  tacka er alla för de här åren!

Det har varit väldigt spännande och givande a  få vara med och bygga upp denna

verksamhet från början i god och givande dialog med alla er som jobbar ute i

länet. Det känns som a  vi både kommit kort och långt och mest glad är jag över

a  funk onen är permanentad, jag tänker a  det ger möjlighet a  jobba ännu

mer långsik gt med varak ga förbä ringar för barnen i Västmanland. Vi kommer

a  ha en liten överlämningsperiod innan jag helt lämnar min anställning på

Region Västmanland ll förmån för föräldraledighet.

 

Ta hand om er!

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1291&e=[email]&r=[field1]&h=FFCE0AAD5ED335E190CBEEDFCE1A03D6
http://www.regionvastmanland.se/


 

Hälsningar

Lena Lundqvist

Samordnande Skolläkare Region Västmanland 

Nås fortsä ningsvis på: info@lenasofia.se, 070-2380988

 

Bok ps
Böckerna "Värsta bästa hälsan" och "Västa bästa nätet" av Maria Dufva

rekommenderas av flera personer i regionen som läst och haft behållning av

böckerna, som riktar sig ll barn i åldrarna 9-12 år men som har mycket a  lära

oss vuxna också.

 

Värsta bästa hälsan har också utkommit i en mer lä läst version, heter "Värsta

bästa hälsan (lä läst) : Sömnen – Maten – Kroppen – Hjärnan"

 

Finns a  köpa i de flesta bokhandlar, tex på BOKUS. 

 

Goda exempel, Malmaskolan i Köping
FRÄMJAFYS - Kommi én för främjande av ökad fysisk ak vitet

 

På hemsidan lyfts Malmaskolan i köping fram som e  go  exempel med

anledning av a  de lyft in fysioterapeut i elevhälsan, via denna länk är det möjligt

a  läsa mer och även a  boka d för studiebesök: h ps://framjafys.se/inspo

/med-en-fysioterapeut-i-elevhalsan/

 

Vaccinering av Hepa t B ll barn i
skolålder
I en publika on från Folkhälsomyndigheten

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

/v/vaccina on-av-barn-och-ungdomar--/?pub=63136) 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.

 

Ansvaret för uppvaccinering av barn upp ll 18 år ligger på elevhälsan (EMI),

undantaget Hepa t B ll riskgrupper som Regionen har ansvar för. En ny

instruk on är nu färdigställd som gör det 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).

 

https://www.bokus.com/bok/9789178870714/varsta-basta-halsan-maten-kroppen-hjarnan-somnen/?source=googleps&gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdY2Ghp7rNJ5JT-Cyn7OVe6s5IU6F-mppsPup1OrzGokqm8BALflSzcaAmOmEALw_wcB
https://framjafys.se/inspo/med-en-fysioterapeut-i-elevhalsan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-och-ungdomar--/?pub=63136


Instruk onen för det hi ar du på vår hemsida, under mappen vaccina oner länk

ll hemsidan: h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan

/elevhalsans-medicinska-insats/vaccina oner/. Dokumentet heter "Vaccinering

av Hepa t B ll barn i skolåldern".

 

Uppdaterad lista för riskländer Tuberkulos och Hepa t B:

h ps://www.folkhalsomyndigheten.se/smi skydd-beredskap/vaccina oner

/vacciner-a-o/hepa t-b/risklander-tuberkulos-och-hepa t-b/ 

  

Sammanfa ning av dokumentet:

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När e  barn i skolåldern iden fieras sakna vaccinering mot Hepa t B beställer

skolsköterska, på aktuell skola, vaccin enligt gängse ru n.

 

Efter a  respek ve u örare först har betalat fakturorna och samlat ihop fakturor

för minst e  kvartal fakturerar de Region Västmanland. Namn på u örare,

organisa onsnummer samt bankgiro/pulsgiro-nummer ska bifogas med

fakturaunderlagen. Kopior på fakturaunderlagen, markerade som Hepa t B

vaccin, skickas ll:

 

Region Västmanland Leverantörsfakturor Box 1134

721 28 Västerås

Uppge ansvarsnr: 1730030

 

Instruk onen framtagen av:

Maria Kä ström, medicinsk rådgivare, Vårdval Primärvård.

maria.ka strom@regionvastmanland.se

 

Pågående arbete kring egenvård
förskola/skola
I samverkan Barn- och Ungdomskliniken kliniken och BUP har e  arbete

genomförts för a  ta fram ru ner kring ordina on av egenvård. Det är hälso- och

sjukvårdens ansvar a  göra bedömning om egenvård kan u öras i skola/förskola

och rektorns ansvar a  utse personal som genomför egenvården. Hälso- och

sjukvården, skolan, vårdnadshavare rekommenderas samverka för a

egenvården ska ske på bästa sä .

 

Det finns nu en färdig blanke  i Cosmic (hälso- och sjukvårdens journalsystem)

som kommer a  börja användas omgående av båda klinikerna. Det är e  levande

dokument så mindre justeringar kommer a  göras redan nu och kon nuerligt. 

Denna blanke  kommer a  presenteras för skolchefer 10 september.

 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/


Ny instruk on hörselscreening och
uppdatering av dokument
 Ny  dokument för hörselscreening hi ar du här: h ps://regionvastmanland.se

/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/A-O/

 

Alla våra dokument/instruk oner/ru ner kommer successivt a  uppdateras och

läggas på hemsidan. Det är framförallt layouten som har förändrats för a

inkludera alla kommuners loggor och göra dokumenten mer enhetliga. 

  

 

Överföring av info/uppgifter ll andra
enheter
Vid komple ering av informa on ll exempelvis BUP är det vik gt a  materialet

är märkt med  

Elevens namn 

Fullständigt personnummer

Datum

Skolans namn

Kontaktuppgift ll skolan

Det gäller all informa on som kommer från skolan så hjälp gärna ll och sprid

de a i elevhälsoteamen.

 

Rapport Regional Elevhälsosamordning
läsåret 2020–2021
Länk ll hemsidan där rapporten finns i sin helhet: h ps://regionvastmanland.se

/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/nyheter

/rapport-regional-elevhalsosamordning/

 

SAVE THE DATE En halvdag om
föräldraskapsstöd
Den 12 november klockan 8.30-12.00 presenterar Region Västmanland och

Länsstyrelsen i Västmanland den nya handboken "Regional samling för

föräldraskapsstöd".

 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/A-O/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/nyheter/rapport-regional-elevhalsosamordning/


Handboken syftar ll e  mer sammanhållet, llgängligt och a rak vt

föräldraskapsstöd i Västmanland. Den utgår från den na onella strategin för e

stärkt föräldraskapsstöd och innehåller fakta samt konkreta ps på hur arbetet

kan utvecklas u från målområdena; e  kunskapsbaserat stöd, e  llgängligt stöd

och en stödjande organisa on.

 

Delar ur programmet:

• VisningavnyfilmomföräldraskapsstödiVästmanland

• FöreläsningavMariaLalouniochKajsaLönnRhodin,förfa arna ll boken "Vad alla

föräldrar borde få veta - Barnets första tolv år"

 

Vi hoppas kunna hålla konferensen fysiskt men kommer erbjuda digitala

alterna v. Mer detaljerat program och inbjudan kommer i oktober.

 

Målgrupp: Aktörer verksamma inom föräldraskapsstöd som med fördel kan

sprida inbjudan ll andra intressenter.

 

Kontakt: Lydia Ersberg: Enheten för Folkhälsa

Telefon: 021-481 81 76

Epost: lydia.ersberg@regionvastmanland.se

 

Planerade möten
MLA-möte (Teams)

13 oktober 13.30-16.00

8 december 13.30 -16.00

 

Länsskolläkarmöte (Teams)

12 oktober 13.15-15.30

7 december 13.15-15.30

Utbildningsdagar 

30 september 13-16:00 Uppföljning Obesitas (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

Chris na Lockley: Samordnande skolläkare från 1 sept 2021

Kontaktuppgifter: chris na.lockley@regionvastmanland.se

021-176565, 072-1530944

 



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?
 

Klicka här

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/
https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1291&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

