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Beslut angående nationell satsning förlossningsvård och
kvinnors hälsa
Bakgrund
Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad
förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet
för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden
som finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för
kvinnors hälsa i övrigt. Satsningen pågår under 2015-2019.
Inom ramen för överenskommelsen fördelades under 2017 totalt 490 miljoner kronor till
landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till
primärvården). För Region Jämtland Härjedalen betydde det
1 505 702 kronor till insatser i primärvården för kvinnors hälsa och
4 800 230 kronor till förlossningsvård och kvinnors hälsa
Den befintliga satsningen omfattar 400 miljoner kronor årligen till och med 2019, och
fokuserar på att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom
förlossningsvården.
500 miljoner kronor ytterligare kommer att tillföras den befintliga budgetsatsningen på
förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas ut under 2017, men får användas
såväl 2017 som 2018. Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter
befolkningsmängd och ska användas till stärka förlossningsvården och eftervården för
förlösta kvinnor.
De områden som identifierat i behov av att särskilt utvecklas är:
 Stärka möjligheterna för barnmorske- och sjuksköterskestudenter att kunna göra sin
verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
 Delta i det arbete som rör utarbetande av kunskapsstöd för förlossningsvården och
eftervården av kvinnan.
 Utbilda vårdpersonal i att förebygga, identifiera, diagnosticera och behandla
förlossningsskador hos kvinnan.
 Utveckla vårdkedjan utifrån kvinnans behov i samband med graviditet, förlossning
och eftervård. Även familjens behov ska beaktas. Ett särskilt viktigt område att
utveckla är eftervården till kvinnan efter förlossning.
Överenskommelsen har ett tydligt fokus på kompetensförsörjningen inom
förlossningsvården, och medlen får bland annat användas till att anställa personal.
För Region Jämtland Härjedalen innebär dessa överenskommelser att följande medel
kommer att erhållas
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Mer information
Överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2018, har beslutats först i mars,
vilket gör att uppgifter om belopp som Region Jämtland Härjedalen kommer att få inte är
säkra. Enligt Regler för hantering av riktade statsbidrag i Region Jämtland Härjedalen är
denna överenskommelse sedan tidigare kategoriserad att tillhöra kategori 1. Stimulansmedel
inom denna överenskommelse har tidigare år rekvirerats hos SKL av Region Jämtland
Härjedalen. Belopp att rekvirera grundar sig på länets befolkningsandel datum månad 2017.
Kostnader för aktiviteter inom denna satsning ska registreras till objekt 9906.
Krav att få behålla medlen:
Uppföljning i form av enkät och ekonomisk redovisning har hittills skett 2 gånger årligen.
Ansvariga för att redovisning levereras är avseende förlossningsvården verksamhetschef
Iréne Hoglert och avseende kvinnors hälsa enhetschef Tua Bardosson Föräldra- Barn hälsan.

Önskemål om medlens användning:
Från Område Kvinna
- Budgeterade personalkostnader (specificering se ansökan)
8 824 tkr
- Uppföljning utbildningssatsning förebyggande av sfinkterrupturer
- Ombyggnation till egentoalett patientrum BB
- Ombyggnation gynmottagningen
- Ombyggnation och utökning akutbarnrum på förlossningen
om medel finns - annars 2019.
DELSUMMA

100 tkr
1 500 tkr
1 800 tkr
12 224 tkr

Från Område Barn Unga Vuxna
- Budgeterat för Föräldrabarnhälsan - förebyggande kvinnohälsovård genom dietistprojekt samt
introduktion av ny MHVÖL
DELSUMMA
1 506 tkr

Från Område Barn och ungdomsmedicin
-

-

-

Utbildningssatsning för befintliga fyra leg sjuksköterskor till
specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom med riktning neonatalvård. Under
utbildningstiden samma förmåner som finns i Region Jämtland Härjedalens
riktlinjer gällande utbildningslön.
DELSUMMA
874
tkr
Auskultering vid neonatalt hemvårdscentra för att kunna vidareutveckla befintlig
hemsjukvård i egen regi för ansvariga barnläkare och barnsjuksköterskor ca 35 000
kr
Behov av föräldrakök, kräver både lokalytor och utrustning behöver införskaffas.
Ingen kostnadsuppgift finns tillgänglig.

Från Område Primärvård
- Metodhandbok för mödrahälsovård MHV (avvakta uppgifter)
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Regiondirektörens beslut
Följande nyttjande av nationella statsbidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa
godkänns:
Område Kvinna,
Medel för personalkostnader, och utbildning
8 924 tkr
Medel för ombyggnation gällande egentoalett patientrum BB samt gynmottagningen.
(1500 + 1800 tkr)
3 300 tkr
Område Barn- och unga vuxna (föräldrabarnhälsan):
förebyggande kvinnohälsovård genom dietistprojekt
samt introduktion av ny MHVÖL
Område Barn- och ungdomsmedicin:
Specialistsjuksköterskeutbildning för fyra
sjuksköterskor inom Barn- och ungdomsmedicin

1 506 tkr

874 tkr

Resterande medels användning beslutas senare under 2018 av Regiondirektör och Hälsooch sjukvårdsdirektör.
Villkor att beakta:
Undvik ytterligare ökade personalresurser för genomförande av uppdraget.

I tjänsten
Hans Svensson, Regiondirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

