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Samordning för elevhälsans medicinska insats
Västmanland

Nyhetsbrev EMI nr 5. 2022

Utbildning om vård- och insatsprogram, psykisk hälsa
och hedersrelaterat våld - 14 september 2022
SKR bjuder in ll e  webbinarium på Zoom för personer med koppling ll
elevhälsa.
Syftet med utbildningen är a  llsammans stärka lokala yrkesutövare med
evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd.
Datum: 14 september 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfri
Plats: Webbinarium på pla ormen Zoom
Målgrupp: Chefer, utvecklingsledare och andra personer med koppling ll
skolhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård
Deltagarna lär sig använda www.vardochinsats.se och SKR:s nya material
(ljuddramer) kring hedersrelaterat våld och förtryck, delta i fördjupande
samtal och får stöd för fortsa  spridning.
Länk ll anmälan
 

Workshop om ökat välmående i länet-En möjlighet a
vara med och påverka!
Region Västmanland bjuder in ll e  samverkansmöte kring möjligheter ll
ökad upplevd hälsa i länet.
Arbete, näringsliv, skola, omsorg, bostad, fri d, levnadsvanor - många faktorer
påverkar livskraft och mående i vårt län för såväl individen som för samhället
och företagen.
 
Den 26 oktober ses vi och tänker llsammans kring hur vi som olika aktörer i
länet kan hjälpa varandra och utvecklingen i vårt län med fokus på välmående.
Med hälsa som strategi kan vi skapa e  livskraftigt Västmanland!
Anmälan via länk här
 

Informa onsmöte Logopedmo agningen 27/9-För de
som inte var med på EMI´s utbildningsdag i våras

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2045&e=[email]&r=[field1]&h=678B6842353CD4EDB9EFE75F7E08C2A3
http://www.regionvastmanland.se/
https://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18819&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=106193&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=453


I våras var logopeder från Logopedmo agningen med på EMIs
utbildningsdagar för Elevhälsan. Nu inbjuds specialpedagoger, psykologer,
logopeder och läkare som remi erar elever för misstänkt språkstörning, ll
Logopedmo agningen för e  digitalt informa onsmöte. Även nyanställda
skolsköterskor kan delta.
27 sept kl 13-14 får ni ta del av motsvarande innehåll.
 
Logopeder kommer a  informera om den nya remissen ll
Logopedmo agningen vid misstänkt språkstörning, vilka elever som kan
remi eras och hur en utredning på Logopedmo agningen går ll. Det kommer
även a  finnas llfälle a  ställa frågor. Är det något speciellt som du vill ta upp
är du välkommen a  höra av dig innan mötet ll:
 
maja.thörning@regionvastmanland.se
 
Ingen anmälan behövs utan du använder följande teamslänk:
 
Logopedmöte
 
 
 
 

Ny länsgemensam överenskommelse om samverkan
för barns och ungas hälsa
I överenskommelsen beskrivs bland annat strukturen för samverkan kring barn
och unga i länet. Via överenskommelsen blir också skolan likvärdig part i länets
SIP-samarbete. Överenskommelsen tecknas av kommunerna och regionen,
men fristående skolor som har tagit del av utbildningar om SIP inkluderas
också i SIP-samarbetet.
Fler utbildnings llfällen kommer a  öppnas för anmälan senare i höst.
 
 
Här finns överenskommelsen
 

Kurs Sunda Barn
Studiefrämjandet anordnar kurser som riktar sig ll familjer med barn som har
övervikt/fetma.
Kursen heter Sunda barn och rullar in på si  andra år.
 
Under det första året utbildade man sammanlagt 22 familjer i Västerås och
Köping. Nu behöver de nå fler, och även i Sala.
För närvarande har de 4 cirkelledare och de behöver hi a fler engagerade
personer.
 
Studiefrämjandet är tacksamma om informa onen sprids vidare och a  ni har
dem i åtanke när ni träffar familjer i behov av denna kurs.
 
På Studiefrämjandets hemsida kan man läsa mer och anmäla si  intresse.

https://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Dialogs/maja.th%C3%B6rning@regionvastmanland.se
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZkZTdiMGUtOTVlNS00YTc5LTg5YzItNjNjMDU5NTg2NDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%221aaf2113-48cd-493b-ae06-e0166d55acbe%22%7d
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/avtal-och-samverkan/samverkansdokument/lansgemensamma-dokument/lansgemensam-overenskommelse-om-samverkan-for-barns-och-ungas-halsa.pdf


 
Länk för mer informa on och länk ll anmälan
 
 
 

Broschyr: Huvudvärk hos barn och unga
Vi påminner om a  Huvudvärksförbundet har en broschyr "Huvudvärk hos
barn och unga" där de skriver om hur det är a  ha ont i huvudet, om olika
huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för a  hjälpa ll. Där finns ps
och råd och en användbar huvudvärksdagbok. 
 
Tryckta exemplar finns a  beställa, kostnadsfri , från Huvudvärksförbundets
kansli via e-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se.
 
 

Broschyr "En god skolstart"
Vi påminner om vår fina broschyr "En god skolstart" som delas ut i
förskoleklass.
Ni beställer den kostnadsfri  via:
eskilstuna@arkitektkopia.se
 
Ni kan se broschyren En god skolstart
 
 

Utbildningsdag 17/11-Save the date
Vi planerar för en utbildningsdag, heldag 17/11. Notera i kalendern.
Vi återkommer med mer inform on.

Kontaktuppgifter
Samordnande skolläkare Chris na Lockley 
Chris na.lockley@regionvastmanland.se
Regional elevhälsosamordnare Agneta Fröjdman
agneta.frojdman@regionvastmanland.se
 
 
Webbsida samordnad elevhälsa
 
 
 

Kommande möten och utbildningsdagar

https://www.studieframjandet.se/sundabarn
https://rv.powerinit.com/Modules/Treasury/DownloadExt.ashx?uid=2149&id=11252&fid=0&guid=75d5c175-e3a5-4ca8-8836-81e5b4c05354&fn=En+god+skolstart+-+PDF+f%c3%b6r+utskrift.pdf
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-medicinska-insats/


MLA-träffar:
6/9 13.00-16.00 digitalt
18/10 13.00-16.00 digitalt
29/11 13.00-16.00 fysiskt
Länsskolläkarmöten:
20/9 13.15.15.30 digitalt
26/10 13.15-15.30 digitalt
7/12 13.15-15.30 digitalt
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