
   

    
 

 

        

           

 

 

           

 

 

 

 

     

 

   

 

        

      

         

         

         

            

         

         

           

          

              

 

            
                    

    

 

 
 

2022-04-27 

Hembesök nyfödd (arbetsblad, katsas efter överföring till Cosmic) 

Vårdnadshavare 1, namn, personnr, födelseland, modersmål, längd, yrke, mobiltel.nr. Reminders [] 

Vårdnadshavare 2, namn, personnr, födelseland, modersmål, längd, yrke, mobiltel.nr. Reminders [] 

Familjesituation 

Syskons namn, födelsedata och relation 

Andra viktiga kontaktpersoner 

Förekomst i släkten (föräldrar, syskon, annan släkting) 

ÄRFTLIGHET Fader Moder Syskon Annan släkting 

Allergi 

Diabetes 

Krampsjukdom 

Annan långvarig sjukdom * 

Synnedsättning 

Hörselnedsättning 

Läs- och skrivsvårigheter 

Långvarig medicinering 

* vb. ge förslag - “det kan vara kroppsligt, psykiskt eller neuropsykiatriskt tex ADHD” 

Efterfråga också om modern från graviditetsvecka 20 och framåt behandlats med immunsuppressiva 
läkemedel med tanke på rota- och ev. BCG-vaccination. Om ja, konsultera läkare före vaccination, tex 
vid 4 veckors teambesök. 

https://mobiltel.nr
https://mobiltel.nr
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  Nej Ja 
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2022-04-27 

Information om: Sammanhållen BHV-journal i LUL [] 
Nationellt vaccinationsregister [] 
BHVQ (Svenska Barnhälsovårdsregistret) [] 

Varning allergi/överkänslighet 

Vårdad på neonatalavdelning 

Smittbärare 

Riskbedömning smitta, vaccinations indikation BCG 

Rökning, före och under graviditet samt 0-4veckors ålder? 

Vad äter barnet? Erbjud vb. amningsstöd. D-vitamin. 

Förslag från Rikshandboken 

 Presentera barnhälsovårdsprogrammet. Båda vårdnadshavarna välkomna till besöken på BVC. 
 Ange tidsramen för hembesöket. Beräkna cirka en timme 
 Ge föräldrarna möjlighet att var för sig berätta om graviditet, förlossning och BB-tiden samt hur den 

första tiden hemma varit. 
 Finns det syskon, hur har den första tiden för syskonet varit? 
 Vilka frågor känns viktiga att ta upp idag? 
 Samtala om: förekomst av nedstämdhet och enskilda föräldrasamtal 

små barns behov av närhet, hudkontakt, småprat, sång och musik, Leva med barn s. 24 
att förebygga skakvåld, Leva med barn s. 29 
rökning och alkohol, Leva med barn s. 45 
att sova säkert, SIDS prevention, Leva med barn sid. 82 

 Erbjud deltagande i föräldragrupp på BVC 
 Fördelning av föräldraledighet 

Teman från Em förälder blir till 

 Jämställt föräldraskap 
 Stjärnfamiljen 
 Kulturell medvetenhet 
 Psykisk hälsa 
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