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Rekommendationer för BHV sedan mars 2020

Regelbundna rekommendationer nationellt (NAG BHV) Rikshandboken

Regelbundna rekommendationer regionalt (CBHV i samverkan med 
Smittskydd, Vårdhygien, Koncernkontoret, Chefläkare NH och ordf
PrimÖR) på CBHV:s webbsida

Nya nationella och regionala rekommendationer v 3 2022

https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/aktuellt-i-barnhalsovarden/rekommendationer-for-barnhalsovard-under-covid-19-pandemin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/


Nytt 2022-01-21

Nationella rekommendationer för BHV under Covid-19-pandemin

Regionala rekommendationer för BHV under Covid-19-pandemin

Reviderad Rutin inom barnhälsovården för covid-19-infekterad 
förälder och nyfött barn (med eller utan konstaterad smitta)

Tillfälliga prioriteringar inom barnhälsovården i VGR uppdaterad



BHV under covid

BHV-programmet ska följas i så stor utsträckning som möjligt, utifrån barns och 
familjers behov samt enhetens förutsättningar, dock med en lägsta nivå enligt 
”Tillfälliga åtgärder”

Vårdkedjan för de nyfödda barnen måste värnas oberoende av föräldrarnas 
hälsotillstånd, med eller utan konstaterad Covid-19-infektion

Barnvaccinationsprogrammet  ska  följas. Sverige har en robust och stabil 
vaccinationstäckning. Det ger oss goda förutsättningar, men kräver fortsatt aktivt 
arbete för att behålla och värna om den goda vaccinationstäckningen.

BHV-sjuksköterska bör finnas tillgänglig i telefon alla vardagar. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs3450-1856953649-177/surrogate/Tillf%c3%a4lliga %c3%a5tg%c3%a4rder utifr%c3%a5n verksamhetens behov covid19.pdf


BHV under covid

Lokaler för barnhälsovård, väntrum och föräldragrupper anpassas till 
antalet personer som ska vistas där(2 m avstånd)

Skyddsutrustning vid patientnära kontakter används enligt 
regionala/lokala rutiner. Basala hygienregler enligt ordinarie rutiner 
tillämpas som alltid på BVC och vid hembesök. 



Besök på BVC

Barn, föräldrar och personal ska vara fria från infektionstecken vid 
fysiska möten på BVC. Digitala besök och telefonkontakt kan användas 
vid behov 

Telefontolk innebär färre personer som deltar vid besöket

Båda föräldrarna, eller annan närstående, är välkomna till BVC utifrån 
ett jämställt föräldraskap, men antalet medföljande, syskon och annan 
närstående, bör minimeras

‒ Särskilda överväganden och anpassning till lokala möjligheter och förhållanden 
måste göras i samråd med andra verksamheter, exempelvis mödrahälsovård, i de 
fall man delar vissa lokaler



Hembesök

Det första hembesöket är en prioriterad del av barnhälsovårdsprogrammet 
och bör inte skjutas fram mer än några dagar

Inför hembesök behöver BHV-sjuksköterskan tillsammans med familjen ta 
ställning till var besöket kan göras säkrast

Om hembesök inte är möjligt sker besöket på mottagningen



Föräldragrupper 

Föräldragrupper erbjuds med fördel digitalt eller utomhus men kan 
också erbjudas inomhus om  lämpliga och anpassade lokaler finns



Vid covid-19-infektion

Vid konstaterad eller misstänkt covid-19-infektion hos förälder med 
nyfött barn följs regionala rekommendationer för BHV. Denna rutin kan 
också tillämpas då familjen är i karantän och hembesök görs. 



Tillfälliga åtgärder (nationellt och regionalt)

BHV-programmet ska följas i så stor utsträckning som möjligt, utifrån barns och 
familjers behov samt enhetens förutsättningar, dock med en lägsta nivå enligt 
”Tillfälliga åtgärder” (VGR) eller ”Tillfälliga prioriteringar” (RHB) vid krissituation

Tillfälliga åtgärder utifrån verksamhetens behov

‒ Åtgärderna anpassas utifrån aktuell personalbemanning.

‒ Efter beslut av verksamhetschef vid krissituation

Återgå till högsta möjliga nivå när möjlighet finns, för att minska risk att missa 
bland annat avvikelser och vaccinationer

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs3450-1856953649-177/surrogate/Tillf%c3%a4lliga %c3%a5tg%c3%a4rder utifr%c3%a5n verksamhetens behov covid19.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/globalassets/rhb/media/dokument/metoder-och-riktlinjer/tillfalliga-prioriteringar-krissituation-rekommendationer-for-barnhalsovarden-sept-2021.pdf




Tillfälliga åtgärder- prioriterade besök
Första hembesöket (ev på BVC)

Teambesök med läkare och sjuksköterska vid 4 veckor 

Besök vid 6-8 veckor med vaccination, EPDS och FOV

Besök vid 2½- 3 månader, med vaccination 

Teambesök vid 5-6 månader, med vaccination 

Besök vid 12 månader, med vaccination 

Det nationella barnvaccinationsprogrammet inklusive vaccination till 
riskgrupper 

‒ Besök vid 18 månader med vaccination 

‒ Besök vid 5 år med vaccination 



Hälsobesök som maximalt kan flyttas fram ett 
halvår från ordinarie tidpunkt

Hälsobesök vid 2,5 år*

Teambesök vid 3 år

Hälsobesök vid 4 år* 

*För att resultat av språkscreening ska vara valida ska bedömning ske inom 
specificerade åldersintervall. Ta om möjligt hänsyn till detta vid planering.


