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Överenskommelse om psykisk hälsa 

Den psykiska hälsan i Halland ska stärkas genom ett utvecklingsarbete i psykiatrin i 

nära samverkan med närsjukvård/privata vårdgivare. Detta för att varje patient ska få 

bästa tänkbara vård – en sammanhållen vårdkedja ska skapas. Bakgrunden är en 

statlig satsning med syftet att stimulera ett långsiktigt arbete för en bättre psykisk 

hälsa hos befolkningen. Satsning ska pågå under flera år och under början av 2018 

har ett antal utvecklingsinsatser startat. Läs mer på vår hemsida om satsningen. Vi 

vill gärna få in intresserade som jobbar nära dessa patienter, som kan bli delaktig i 

våra processteam, sprid därför denna intresseförfrågan i era verksamheter inom 

offentlig och privat regi. 

Hälsningar Niklas Liljeroth, projektledare 

 

Intresseanmälan bifogas 

 

Rotavirusvaccin upphandlat i Region Halland 

Regeringen avser att införa vaccination mot rotavirus i det nationella 

vaccinationsprogrammet för barn enligt sin budget för 2018. Beslutet om när 

vaccinationen ska införas har ännu inte fattats. Region Halland har nu upphandlat 

RotaTeq® och i väntan på besked om när det ska införas i nationella 

vaccinationsprogrammet uppmuntras BVC-personal att informera föräldrar om att 

möjligheten till vaccinering finns och att det är på väg in i det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

För mer information  se bifogade filer 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionhalland.se/psykiskhalsa
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Intresseanmälan processteam för psykisk hälsa 

Hej!  

Närsjukvården/privata vårdgivare i Halland har tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

och vuxenpsykiatrin fått medel från staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att starta 

upp sex olika processer inom ramen för Överenskommelse Psykisk hälsa (länk till läs mer). 

Överenskommelsen är en pågående satsning under många år och det inbegriper att vi startar 2018 

med ett antal utvecklingsinsatser utifrån en länsgemensam handlingsplan. För närsjukvårdens del 

startas fyra processer: 1)En väg in (utveckling av BUP-linjen), 2)utveckla och standardisera vården för 

barn och unga med ADHD samt 3) för vuxna med ADHD och 4) för gruppen vuxna med depression.  

Syftet med projekten är att utveckla en sammanhållen vårdkedja för dessa patientgrupper inklusive 

övergångar och samverkan mellan vuxenpsykiatrin, närsjukvården (både offentlig och privat) och 

BUP.  

Jag kommer att vara projektledare i närsjukvården och samarbeta med de olika delprojektledarna 

från psykiatrin. Då detta är en stor satsning kommer det att finns också en övergripande 

projektledare för alla sex projekten, Helena Morténius från Regionkontoret. Projekten är 

förankrade hos verksamhetschefer. 

Vi söker nu Dig som är intresserad av att ingå i processteam 

Vi kommer att skapa fyra processteam, enligt ovan. Du kommer att vara med och påverka hur vården 

utformas. Vi söker personer från hela regionen, från alla personalkategorier som berörs i utredning, 

behandling och administration. Representanter från vuxenpsykiatrin och BUP kommer att vara med 

och patientperspektivet kommer också att representeras.  

Att vara deltagare i ett processteam kommer till en början att innebära möten ca var 4:e till var 6:e 

vecka för att kartlägga processerna och identifiera problem/förbättringsområden. Därefter kommer 

det för vissa innebära deltagande i någon arbetsgrupp för att titta närmare på någon del av 

processen. Man kan också vara med mer konsultativt under delar av processen.  

Projekten är en satsning som är tidsbegränsad till 2018 i en första fas, det kommer att innebära 

gemensamma utbildningsinsatser och även viss kompensation till mottagningarna för den tid ni 

kommer att lägga på detta.  

Skicka intresseanmälan till mig senast 22/2, niklas.liljeroth@regionhalland.se. Du kan också ringa mig 

på tfn 073-8510600 om du vill veta mer om projektet. Ange vilket projekt Du är intresserad av. Beslut 

om deltagande kommer att tas i samråd med din chef.  

Hälsningar Niklas Liljeroth 

http://www.regionhalland.se/psykiskhalsa
mailto:niklas.liljeroth@regionhalland.se
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Rotavirusvaccin upphandlat i Region Halland 

Regeringen avser att införa vaccination mot rotavirus i det nationella 

vaccinationsprogrammet för barn enligt sin budget för 2018. Beslutet om när vaccinationen 

ska införas har ännu inte fattats. Region Halland har nu upphandlat RotaTeq® och i väntan 

på besked om när det ska införas i nationella vaccinationsprogrammet uppmuntras BVC-

personal att informera föräldrar om att möjligheten till vaccinering finns och att det är på väg 

in i det allmänna vaccinationsprogrammet.  

För mer information se nedan: 

Vaccination ges oralt och omfattar 3 doser RotaTeq® (upphandlat i Region Halland) eller 2 

doser Rotarix® (ej upphandlat i Regoin Halland)  

RotaTeq® beställes på rekvisition via MSD Vaccinservice: tel 0771-51 51 00, fax 0771-51 51 

01 eller e-post order@msdvaccinservice.se. Leverans sker följande dag vid beställning före 

14.00, dock sker ej leverans på fredag eller dag efter helgdag. 

Vaccinet ges enligt följande: 

 Första dosen ges från 6 veckors ålder 
 Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna 
 Första dosen ska ges innan 12 veckors ålder 

Lämpligt schema på BVC: 

Ålder 6-8 veckor 3 månader 5 månader 

RotaTeq® (3-dos) Dos 1 Dos 2 Dos 3 

 

Vaccinationerna ges före följande ålder: 

Ålder Dos 1 Dos 2 Dos 3 

RotaTeq® (3-dos) 12 veckor* 16 veckor 22 veckor** 
* Första dosen ska ges före 12 veckors ålder. 

** Enligt produktresumén bör vaccinationen med tre doser RotaTeq® helst vara avslutad vid 20–22 veckors ålder. Om 

nödvändigt, kan den tredje (sista) dosen ges upp till och med 32 veckors ålder. 

 

Prematurt födda barn: För tidigt födda barn från graviditetsvecka 25 (med RotaTeq®) respektive vecka 27 (med Rotarix®) kan 

vaccination erbjudas från 6-veckors ålder med samma schema och antalet doser som för fullgångna barn. Det finns en ökad 

risk för apnéer för barn födda före graviditetsvecka 29. Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning 

under 48–72 timmar ska beaktas när vaccinationen ges till mycket prematura spädbarn (födda ≤ 28 graviditetsveckor) och 

särskilt för dem med tidigare känd omogen lungutveckling. Eftersom fördelen med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp 

bör vaccinationen inte utebli eller skjutas upp. 

  

mailto:order@msdvaccinservice.se
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Kontraindikationer 

 Allvarlig reaktion på tidigare vaccindos eller känd överkänslighet mot någon av 
vaccinkomponenterna 

 Genomgången tarminvagination, om tidigare opererad för nekrotiserande enterokolit eller 
missbildning i magtarmkanalen som kan predisponera för tarminvagination 

 Misstänkt eller påvisad allvarlig kombinerad immunbrist (SCID) 

 Ålder vid sista vaccindos över 24 veckor för Rotarix® och över 32 veckor för RotaTeq® 

 

Information från 1177 till föräldrar: https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-

rad/Behandlingar/Vaccination-mot-rotavirus1/ 

 

Vaccination mot 
rotavirus - 1177 Vårdguiden - sjukdomar undersökningar hitta vård e-tjänster.pdf

 

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus från Folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-

o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/ 

 

2018-02-15 

 

 

Ola Andersson    

Tillförordnad Barnhälsovårdsöverläkare 

https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-rotavirus1/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-rotavirus1/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/
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Information och tjänster för din
hälsa och vård. Besök 1177.se eller
ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
Öppet dygnet runt.

Vaccination mot rotavirus
Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Barnet kan 
vaccineras från sex veckors ålder och får därefter en eller två doser 
till. Vaccinet kommer att införas i det nationella 
vaccinationsprogrammet för barn under 2018. En del landsting och 
regioner erbjuder redan vaccination mot rotavirus.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex 
månader och två år. Men sjukdomen förekommer även hos äldre 
barn. De flesta barn har haft en rotavirusinfektion innan de börjar 
skolan.

Vanliga symtom är rikliga diarréer och kräkningar. Det kan leda till 
uttorkning, framför allt hos barn under två års ålder. Symtomen på 
rotavirus kommer ofta plötsligt. En del barn blir svårt sjuka av 
rotaviruset och kan behöva vård på sjukhus.

När kan barnet vaccineras?
Barnet kan vaccineras mot rotavirus från sex veckors ålder. Oftast 
får barnet vaccinet samtidigt som hen får andra vaccin som ingår i 
vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccination mot rotavirus kommer att införas i 
vaccinationsprogrammet för barn under 2018.

Barn som är födda för tidigt kan vaccineras
Barn som är födda för tidigt har större risk att få svåra 
rotavirusinfektioner under de första levnadsåren. Vaccinet kan ges 
till för tidigt födda barn i vissa fall.

Kontakta det sjukhus där ditt barn är fött eller din barnavårdscentral 
för att få mer information om rotavirusvaccination till för tidigt 
födda barn.

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vatskebrist-och-uttorkning-hos-barn/
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-krakningar/#CH92524
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-krakningar/
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Jag vill vaccinera mitt barn men mitt landsting
erbjuder inte det än. Hur ska jag göra?
Du som bor i ett landsting som än så länge inte erbjuder vaccin
mot rotavirus kan kontakta din barnavårdscentral. Där kan du få
mer information om var barnet kan vaccineras. 

Så går vaccinationen till
Vaccinet består av en vätska som barnet får genom munnen.
Vätskan smakar sött.

Barnet får två eller tre doser
Det finns två typer av vaccin mot rotavirus. Den ena typen består
av två doser. Den andra typen består av tre doser. Båda typerna av
vaccin har lika bra effekt.

Den första dosen rotavirusvaccin kan ges från sex till tolv veckors
ålder. Den andra dosen får barnet oftast fyra veckor efter den
första dosen. Om barnet ska få en tredje dos får hen den vid fem
månaders ålder. Det ska vara minst fyra veckor mellan doserna.

Vaccinet ger ett bra skydd
Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig rotavirusinfektion
och ett bra skydd mot mildare rotavirusinfektioner.

Barnet kan få symtom från mag-tarmkanalen av en
rotavirusinfektion även om hen är vaccinerad. Men risken att
barnet blir så sjuk att hen behöver vård på sjukhus minskar
betydligt med en vaccination.

Att tänka på inför vaccination mot
rotavirus
Barnet ska vara friskt när hen ska vaccineras. Kontakta
barnavårdscentralen, BVC, om ditt barn är sjukt dagarna innan hen
ska vaccineras. Då kan ni behöva skjuta upp besöket.

Berätta för personalen på BVC om ditt barn har opererats i mag-
tarmkanalen eller har haft någon sjukdom i mag-tarmkanalen. Det
är också viktigt att du berättar om barnet har en allvarlig sjukdom
eller om hen har någon allergi.

Mata inte barnet direkt innan vaccinationen
Det är bra att inte mata barnet precis innan vaccinationen. Om
barnet har mat i magen kan hen lättare kräkas upp eller spotta ut
vaccinet. Då kan barnet behöva en ny dos. Effekten av vaccination
påverkas inte av vad barnet har ätit.  
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Så mår barnet efteråt
Vaccinet innehåller försvagat rotavirus. Det innebär att barnet kan 
få lindriga symtom som påminner om en infektion med rotavirus 
efter vaccinationen. Barnet kan få övergående besvär med gaser, 
kräkningar och kan också verka irriterad eller få feber.

En del barn får diarré eller lös avföring efter vaccination mot 
rotavirus. Barnet kan också få ont i magen och hudutslag, men det 
är ovanligt.

Det är mycket ovanligt men efter en vaccination mot rotavirus 
finns det en mycket liten risk att barnet kan få invagination av 
tarmen.  Det förekommer även hos barn som inte är vaccinerade.

Vid invagination har en del av tarmen krupit in i den efterföljande 
delen. Då blir det stopp i tarmen och barnet får mycket ont, ofta i 
intervaller. Det är vanligt att barnet mår illa och kräks. Barnet blir 
ofta trött och medtaget av smärtorna och kan verka frånvarande 
och ibland kommer blod ur ändtarmsöppningen. Läs mer om 
invagination hos barn här.

Sök vård direkt på en akutmottagning om du tror att barnet har 
invagination. Då kan barnet få behandling.

Så långt är skyddet efter
vaccinationen
Vaccinationen har en hög skyddseffekt i minst tre år. Det är under 
dessa första tre år som skyddet mot infektionen är extra viktigt. 
Det beror på att det är barn under tre år som snabbast drabbas av 
uttorkning och riskerar att behöva vård på sjukhus vid en infektion. 

Senast uppdaterad:

Redaktör:

Granskare:

2018-01-08

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Johanna Rubin, barnhälsovårdsöverläkare,
Stockholms läns landsting

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Invagination-hos-barn/
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Invagination-hos-barn/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Motet-med-varden/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Tolkning-till-andra-sprak/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Tolktjanster-vid-funktionsnedsattning/
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