Det här ingår i barnhälsovårdens basprogram
Barnets ålder

Typ av besök

1-2 veckor			
Hembesök av Distriktssköterska
				
(gäller både nyfödda och adoptivbarn)
1:a månaden			
BVC besök ca var 14:e dag
6-8 veckor			
BVC besök med läkare och utvecklingsbedömning
2 månader			
BVC besök samt mammasamtal
3 månader			
BVC besök och vaccination *
4 månader			
BVC besök och utvecklingsbedömning
5 månader			
BVC besök och vaccination *
6 månader			
Läkarbesök och utvecklingsbedömning
8 månader			
BVC besök med syn- och hörselkontroll,
				utvecklingsbedömning samt barnsäkerhet
10 månader			
Läkarbesök och utvecklingsbedömning
12 månader			
BVC besök och vaccination *
18 månader			
Läkarbesök, utvecklingsbedömning och vaccination *
2½ år eller 3 år 		
BVC besök, utvecklingsbedömning samt språk- och talutveckling
4 år				
BVC besök, utvecklingsbedömning, syn, hörsel
				samt språk- och talutveckling
5-6 år				
BVC besök, skolförberedande samtal och vaccination *
* = Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna vaccinationsprogrammet.

Besöksadress
Barnhälsovården Helsingborgs Barnavårdscentral
Nedre Nytorgsgatan 13 vån 5 i hörnet av Södergatan 43
252 26 Helsingborg (Portkod 4326F)

Vaccination enligt basprogram
3, 5 och 12 månader
Polio
Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Hemophilus
Vid behov vaccination mot Hepatit B
6 månader
Vid behov TBC- vaccination

18 månader
Mässling
Påssjuka
Röda Hund
5½ år
Polio
Difteri
Stelkramp
Kikhosta

Barnhälsovården
Helsingborgs Barnavårdscentral (Hbg BVC)
Till oss kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling, för barn 0-6 år.Vi erbjuder bland annat
stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling,vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.
Hembesök
Alla nyfödda barn erbjuds hembesök av Distrikts/Barnsjuksköterskan Sofia Andersson som tar kontakt med dig
några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.
Hälsoundersökningar
Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar dels till Sofia dels till Barnläkare Henrik Herløv -Nielsen.
Om ditt barn blir sjukt
Helsingborgs Barnavårdscentral tar inte emot sjuka barn, men du är välkommen att ringa oss för rådgivning.
Är ditt barn under 1 år kontakta: Barn och ungdomsmedicinsk mottagning.
Är ditt barn över 1 år vänder du dig till din vårdcentral. Ring sjukvårdsupplysningen Tfn 1177
Föräldragrupper, baby massage och aktiviteter.
I föräldragrupper på Helsingborgs Barnavårdscentral kan du träffa andra föräldrar och utbyta tankar och erfarenheter. Det finns även föräldragrupper för till exempel utlandsfödda, adoptivföräldrar, tvillingföräldrar, unga föräldrar och ensamstående föräldrar.
Psykolog
Om du behöver råd och stöd angående Dig och ditt barn finns möjlighet att träffa kurator/ eller psykolog.
Upptagningsområde
Barnhälsovården Helsingborgs Barnavårdscentral erbjuder kostnadsfri BVC i Skåne.
Tidsbeställning och rådgivning
Telefontid:
Måndag-Fredag 8.00-9.00
Tel. 042-129110 e-post: sofia@hbgbvc.se
Kontakta mottagningen genom mina vårdkontakter.
Vid akut rådgivning genom 1177 hälso- och sjukvården dygnet runt.

