Informationsbrev vecka 18 2018

Inbjudan till en förmiddag om våld i nära relationer
Presentation av webbstöd för vården och föreläsning om hur patienter som lever med
våld i nära relationer kan fångas upp.
Inbjudan bifogas

Information om vilka hudmottagningar som tillhör Vårdval Halland
specialiserad öppenvård hud 2018
Det har uppstått frågor kring vilka hudmottagningar som tillhör Vårdval Halland
specialiserad öppenvård hud, se bifogad fil för information

Inbjudan till grundkurs i Fysisk aktivitet på recept (FaR),
Direktlänk till Kompetensportalen:
https://regionhalland.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0029/common/ledetail/0
0007000/latestversion
Inbjudan bifogas

Barnrapporten 2017 bifogas
Inbjudan konferens Tillväxtprojektet
Tillväxtprojektet bjuder in till konferens den 13 september i Halmstad
Inbjudan bifogas

Information från BHV
Det finns för närvarande ingen Barnhälsovårdsöverläkare i Halland
Vid frågor kontakta gerd.almqvist-tangen@regionhalland.se

Inbjudan till en förmiddag om våld i nära relationer
Presentation av webbstöd för vården och föreläsning om hur patienter som
lever med våld i nära relationer kan fångas upp.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och
dessutom ett folkhälsoproblem. Forskning har visat på starka kopplingar mellan
utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och
tandvården har därför en nyckelroll när det gäller att upptäcka och ge stöd till
patienter som har utsatts för våld.
På uppdrag av Regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala
universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och
kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården.
Nu ska webbstödet lanseras i Halland och ni bjuds därför in till denna förmiddag som
innehåller:

Föreläsning: Varför och hur? – Att fånga upp patienter som lever med våld i nära
relationer
Föreläsare: Eva Wendt – Barnmorska och vårdutvecklare Ungdomsmottagningen
Halland samt Projektledare, Med Dr, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum
om våld i nära relationer.
Länsstyrelsens uppdrag och aktuella utbildningar
Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Tid: 18 maj kl. 9.00 -12.00
Plats: Borgsalen, Regionkontoret Södravägen 9, Halmstad
Anmäl ert deltagande via länk till Länsstyrelsen senast den 15 maj 2018

Varmt välkomna!
Sigun Lilja, samordnare våld i nära relationer Länsstyrelsen
Monica Svensson och Eva Fallgren, utvecklingsstrateger Region Halland
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Information om vilka hudmottagningar som tillhör Vårdval
Halland specialiserad öppenvård hud 2018
Det finns idag fyra leverantörer i specialiserad vårdvalet hud, Hallands sjukhus och
tre privata. Patienten kan välja någon av dessa leverantörer när behovet av
specialistvård inom hudsjukvård uppstår. Patienten behöver en remiss från läkare
eller kan skriva en egenremiss.
Alla leverantörer har VAS.

Hallands sjukhus mottagning på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg samt
ljusbehandling i Falkenberg
Remiss skickas till:
hshudhstd
hshudvbg

Hudmott HSH
Hudmott HSV

Hallandskustens hudmottagning (privat) mottagning Kungsbacka och Varberg
Remiss skickas till
hkhahuhudk
hkhahuhudv

Hallandskustens Hudmott Kungsbacka
Hallandskustens Hudmott Varberg

Dr Harald Salim (privat) mottagning i Halmstad
Remiss skickas till:
rlhudlak

Hudmott H Salim

Tudorklinikens hudmottagning Halmstad
Remiss skickas till:
tudtuhulak Tudor Hud

Vid frågor kontakta:
Maria Thomasson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
maria.b.thomasson@regionhalland.se

Inbjudan till en grundkurs

Fysisk aktivitet på recept (FaR) som
behandlingsmetod - vad, när hur?
Fysisk aktivitet på recept (FaR) ges till individer som av hälso- och sjukvården bedöms vara i
behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och/eller behandla sjukdom. Metoden
rekommenderas av Socialstyrelsen men är fortfarande underutnyttjad inom svensk hälso- och
sjukvård. FaR används som förstalinjens-behandling och som ett alternativ eller komplement till
läkemedel.
All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan förskriva FaR. Kvaliteten i det individuella
samtalet kring fysisk aktivitet, den individuellt rekommenderade fysiska aktiviteten med skriftlig
ordination och den individanpassade uppföljningen är viktiga beståndsdelar i svensk FaR.
Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan, hur
vi använder fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FaR-processens tre
delar samt hur arbetssättet är uppbyggt i Halland.
Målgrupp: All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med uppgift att stödja patienter till
hälsosamma levnadsvanor inom Region Halland.
Innehåll:
• Evidens och aktuell kunskap kring fysisk aktivitets betydelse för vuxnas hälsa
• Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
• FaR-processens tre delar - individuellt samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination,
individanpassad ordnad uppföljning
• FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
• Patientfallsbeskrivningar
• Rutiner och arbetssätt i Region Halland och samverkan med Hallands Idrottsförbund
Utbildare: Stefan Lundqvist, leg fysioterapeut och metodutvecklare FaR-teamet i Göteborg.
Doktorand Göteborgs Universitet. Ledamot i terapigrupp fysisk aktivitet, Läkemedelskommittén
Västra Götalandsregionen.
Medverkar gör även Rauni Hannula idrottskonsulent från Hallands Idrottsförbund och Maria
Nordin, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland.
Tid:
Plats:
Kostnad:

Tisdag 11 september 2018 klockan 08:30-12:00
Åbrinken, Falkenbergs Vårdcentral
Utbildningen är kostnadsfri och fika ingår

Anmälan görs via Kompetensportalen senast 4 september 2018.
Frågor besvaras av Maria Nordin, hälso- och sjukvårdsstrateg
tfn 0733-41 30 66, e-post maria.nordin@regionhalland.se

Barnets hälsa och tillväxt i fokus!
Tillväxtprojektet bjuder in till konferens
Torsdag 13 September
Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad
Fortsätt och följ med oss på en vindlande resa från mun till tarm, till hjärna och tillväxt, överväxt
med riskfaktorer för utveckling av barnfetma.

Program
08.30 - 08.45

Tillväxtprojektet - H2GS
Gerd Almquist-Tangen, med.dr och Josefine Roswall med.dr, barnläkare

08.45 - 09.00

Inledning
Mikaela Waltersson, ordförande i Regionstyrelsen

09.00 - 09.20

Centralstimulantia och viktutveckling
Karin Fast, leg. läkare, doktorand

09.20 - 09.45

Barn och ungdomar i riskzon för karies
Katarina Boustedt, tandläkare, doktorand Ka

09:45 - 10.15

Fika

10.15 - 11.00

När barnet korsar kurvan
Josefine Roswall med.dr, barnläkare

11.15 - 11.30

Hälsa och reklam
Gerd Almquist-Tangen, med.dr

11.30 - 12.30

Lunch - bekostas av var och en, förslagsvis i sjukhusets matsal.

12.30 - 13.30

Smal för syns skull
Ulf Aagerup, Lektor i företagsekonomi

13.30 - 14.00

Metabola Syndromet hos Halländska barn, finns det?
Emma Kjellberg, leg.läkare, doktorand

14.00 - 14.20

Fika

14.20 -14.45

Riskfaktorer för tidig snabb viktökning
Annelie Lindholm, Universitetsadjunkt, doktorand Högskolan i Halmstad

14.45 - 15.00

Skolan
Maria Andersson

15.00 - 16.00

Psykisk hälsa hos ungdomar före och efter fetmakirurgi
Kajsa Järvholm

Målgrupp: Berörd personal inom barnhälsovård, skolhälsovård, barnkliniken, folkhälsoutvecklare, hälso- och sjukvårdspersonal, FoU-personal, Högskolan.
Anmälan görs i utbildningskatalogen senast 2018-08-24.
För externa anmälningar använd följande länk: goo.gl/XYW5mJ
Vid eventuella frågor kontakta Gerd Almquist-Tangen, gerd.almquist-tangen@regionhalland.se.
TP-dagen kommer att livesändas via webben och går även att titta på i efterhand.

