
BHV öl möte i Stockholm 5 maj 2017 
 

Välkomst kaffe och BHV-enheten i Stockholm hälsar välkomna 

Närvarande: Ann-Sofie Cavefors, Jet Derwig, Hans Edenwall, Leif Ekholm, Kathy Falkenstein-

Hagander, Maria Jansson, Anna Levin, Kristin Lindblom, Maria Lingström, Owe Ljungdahl, Anna 

Lundmark, Maria Myrgård, Carin Oldin, Staffan Skogar, Åke Stenberg, Ida Westin, Charlotte Nylander, 

Jan-Eric Ericsson, Anette Sjöstedt, Christina Lockley, Sahar Nejat, Johanna Rubin, Karolina Lindström, 

Helena Martin. 

1. Struktur för BHV-öl sammankomster, minnesanteckningar, delförening/arbetsgrupp i 

BLF 

Anette Sjöstedt 

Hur utnyttja BLF´s delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård samt delföreningens 

hemsida på bästa sätt?  

Beslut: minnesanteckningar från BVH-öl möten ska läggas där, lösenords-skyddade. 

Lösenord: barnasinnet. 

 

Struktur för BHV-öl sammankomster. 

Beslut: vi fortsätter med BHV-öl möten, vårmöten, en gång per år. Våren 2018: ansvarar VG 

region för innehållet i programmet, vi lägger mötet i Stockholm (BHV enheten i Stockholm 

bokar lokal på Södersjukhuset + ordnar fika). Datum för vårmötet 2018 beslutas i Luleå. 

BHV dagarna i Luleå 2017: yrkesgruppsdag på måndagen 4 september (Norrbotten + 

Västernorrland kommer att bjuda in till detta). 

 

Rapport från BNP  

Kristin Lindblom 

BNP har sedan nationella BHV-mötet i Visby träffats 3 gånger+ telefonmöten + möten med 

Rikshandboken och forskningsnätverket.  

Kontaktpersoner för de olika arbetsgrupperna ska ses 22 maj i Uppsala.  

BNP har uppvaktat Socialstyrelsen via brev och träffade 30 nov 2016, Carl-Erik Flodmark mfl. 

Syfte: status på vägledningsdokumentet. Målsättning: nationell samordning, mer ”bör” och 

”ska” samt nationella riktlinjer. Olivia Wigzell ny GD är positiv till detta. Uppföljande möte på 

gång i juni. 

 

Arbetsgrupp på socialstyrelsen: ”Barnkluster” – som arbetar med barnfrågor inkl BHV. Hur 

kan vi arbeta med SKL och på landstingsdirektörnivå för att implementera det nya BHV 

programmet? 

Brev till landstingsdirektörsgruppen ang BHV kommer att skrivas av BNP och mailas ut för 

läsning/godkännande innan det skickas till landstingsdirektörsgruppen. 

Programrådet primärvård i SKL – där befinner sig BHV idag, kan ett eget programråd inom 

SKL vara något för barnhälsovården? Tål att fundera på och diskutera i Luleå. Avvaktar i 

första hand svar från landstingsdirektörsgruppen. 

 

Regiondirektören VG region, har tagit fasta på ”Effektiv vård”, Göran Stiernstedt och tillsatt 

en barnläkare för utredning av framtidens ”barnhälsosjukvård”. Ann-Sofi skickar den 

regionala uppdragsbeskrivningen för utskick. 



 

2. Utformning av 2,5- och 3-årsbesöken på BVC. Hur ser det ut i våra landsting?  
Karolina Lindström 

Teambesök med läkare vid 3 år är infört i: Dalarna, Västmanland, Kronoberg, Sörmland, 

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg (på gång), Blekinge, Gotland, Östergötland, Jönköping, 

Värmland, Halland och Kalmar (på gång). VG region förbereder, planerat införande 2018.  

Saknar teambesök med läkare vid 3 år: Stockholm, Uppsala, Skåne, Örebro (barnhälsoteam, 

bedöms som bättre resurs idag), Västerbotten, Norrbotten (börjat ett införande, resurser 

saknas). 

Resultat: hur går det? kommer teambesöken att utvärderas?  

Västernorrland: blir de av? Jämtland: ett ökat antal remisser. Östergötland: har infört men 

hur många gör det? Kollas nu. Blekinge: sen 2015, läkarna har funnit sin roll, mer spännande 

nu, doktorn blir en viktig del i det hälsofrämjande arbetet.  

Hur ser besöken ut, innehållet i teambesöket? Önskemål från deltagarna att få en översikt 

över innehållet i 3-års teambesöket på BVC, kan vi göra en sammanställning?  

VG region arbetar med att skapa målsättningar för 3 årsbesöket. Värmland: dietist intervjuar 

föräldrar, inga resultat än. Sörmland förskole-enkät (pilotprojekt).  

BVC Elvis i Stockholm: Karolina Lindström redogör för den studie som pågår i Sthlm med nytt 

innehåll i 3- och 4-årsbesöket (presentation bifogas). 

Språk- och autismscreening vid 2,5 års ålder (Göteborg): Ann-Sofie redogör för hur man 

genomför 2,5 års besöket i Göteborg inkl. M-CHAT. Hjällbo special team, inspirerande 

samverkansmodell. 

M-CHAT görs vid utfall i Jönköping.  

 

3. Projekt BVC och förskola 

Margareta Blennow. Preliminära resultat, se bifogad presentation. Enkät till förskola och 

BVC, kontakt/samarbete/informationsöverföring mellan BVC och förskola. Kontakta vb 

Margareta för mer information. 

 

4. Den ojämlika hälsan och diskussion om hur arbetet med barns olika förutsättningar för 

god hälsa ser ut inom respektive region/landsting 

Sahar Nejat redovisar ny rapport, socioekonomiska data på BVC-nivå i Stockholms län, 

presentation bifogas. 

SIMON = sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden samverkar, 

ett nytt projekt med nätverksträffar för sjuksköterskor i Stockholm.  

Nationell enkät om behovsanpassat ersättningssystem och vårdtyngdsregistrering redovisas.  

Uträkning av riktlinjer för arbetstid för att utföra det nya BHV programmet finns i tex 

Västernorrland och Dalarna (exempel från Västernorrland och Dalarna bifogas 

minnesanteckningar). 

Olika modeller för att mäta vårdtyngd, hur använder vi antal nyfödda per heltidsarbetande 

ssk är det ett basvärde eller ett medelvärde?  

 

5. Kathy Falkenstein Hagander berättar om en intressant studie: Infant Health and Longevity: 

Evidence from a historical trial in Sweden, författare Therese Nilsson (bifogas). 

 

6. Könsstympning, hur ska BVC arbeta med frågan?  
Värmland har ett bra material. Västmanland, Uppsala och Sörmland har beslutat att utföra 



status inkl. genitalia på alla barn vid 3 års besöket. Vad är rimligt? Jönköping frågar mer 

allmänna frågor och gör klinisk undersökning mer riktat. 

Intyg finns (länsstyrelsen Värmland) om hur det ser ut juridiskt i Sverige. Fortsatt diskussion i 

Luleå. 

 

7. Vaccinationer 

Hur många vaccinationsgrupper finns det som engagerar barnhälsovården i Sverige? 

Kathy Falkenstein Hagander och Johanna Rubin (bifoga presentation?) 

BLF´s arbetsgrupp för vaccinationer 

FOHM´s referensgrupp 

Rikshandboken 

BNP´s arbetsgrupp vaccin 

SKL expertgrupp upphandling  

Sjukvårdsdirektörerna har via landstingsdirektörerna bett Skåne att stå för nationella 

upphandlingen, gäller både landsting och kommuner. 

 

Ny nationell upphandlingsgrupp, Skåne fått uppdraget (gäller vacciner för både landsting och 

kommuner). Bollen ligger hos landstingsdirektörerna (SKL) idag.  

Diskussion: Finns möjlighet att upphandla två vacciner? 

Konsensus: bra med nationella upphandlingar och Leif tar med sig frågan om möjlighet att 

upphandla fler preparat nationellt. 

Vad önska av FOHM in deras 5 års plan? Förslag: nationellt material om vaccintveksamhet. 

Önskemål om fortsatta telefonmöten FOHM och BHV. 

Diskussion ang. tidigareläggande av MPR vaccinet: vaccinationsschema 2, 4 och 11 månader 

samt MPR vid 12 månaders ålder? Alternativt 3, 5 och 11 månader + MPR vid 12 månader? 

Utredning av frågan pågår på FOHM. 

 

 

8. Falldragning från Jönköping, Carin Oldhin. 

 

9. BHV dagarna i Luleå  

Åke Stenberg presenterar.  

Förslag till punkter till yrkesträffen: modeller för vårdtyngd, förslag tas fram i BHVQ-gruppen 

och presenteras i Luleå.  

 

10. Övriga frågor 

D-vitamin: två läkemedelsregistrerade preparat idag. ACO kommer att ta bort palmolja i sitt 

preparat i sommar (Carin Oldhin). 

K-vitamin: PM för per oral dosering borde ligga på RHB. PM finns på Karolinska 

Universitetssjukhusets hemsida. 

 

 

vid datorn 

Helena Martin 

 


