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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården – förändring av fördelning av
medel
Bakgrund
Regeringen presenterar flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och
socialtjänsten som syftar till att förbättra barns och vuxnas hälsa samt stärka
insatserna gentemot utsatta grupper. Det innebär att 137 miljoner kronor om
året satsas i tre år, 2018-2020, för att öka tillgängligheten i barnhälsovården
i form av utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet, framför
allt för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. Den uppsökande
verksamheten bör ske i samverkan med socialtjänst och folktandvård.
Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och
kommunikation om vacciner, för att därmed kunna utöka
vaccinationsgraden hos barn.
För Region Östergötland innebär det 6,25 miljoner kronor per år varav
1,5 miljoner kronor avsätts för insatser inom tandvården.
Folktandvården erhåller en prestationsbaserad ersättning med maximalt
1,5 miljoner kronor per år (under perioden 2018-01-01--2020-12-31) för att,
i samverkan med barnhälsovården och socialtjänsten, arbeta för att förbättra
tandhälsan för barn i områden med lägre socioekonomisk struktur.
Resterande 4,75 miljoner kronor har tidigare fördelats mellan de elva
vårdcentraler som har högst vårdtyngd enligt Barnhälsovårdens mätning
2016 samt behov av förbättrad vaccinationstäckning.
Vårdcentralen Ödeshög erhöll tidigare 300 000 kr av de fördelade medlen,
men då vårdcentralen har svårighet att utöka uppdraget inom BVC och inte
har lämnat någon rapport för aktiviteter under 2019, föreslås att medlen i
stället används som förstärkning av psykologkompetens på
Barnhälsovårdsenheten.
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Vårdcentral
Skäggetorp
Cityhälsan Söder
Ryd
Capio Berga
Helsa Skarptorp
Johannelund
Cityhälsan Centrum
Helsa Spiran
BHV-enheten
Marieberg
Valdemarsvik
Summa
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Belopp, kr
600 000
1 000 000
300 000
400 000
300 000
300 000
400 000
550 000
300 000
300 000
300 000
4 750 000

Basen för fördelningen är vårdtyngd, vaccinationstäckning och antal listade
barn 0-6 år.
•
•
•

Faktorerna för vårdtyngdsmätningen är:
Förstagångsförälder
Rökvanor
Andel riskbarn för tuberkolos

Uppföljning:
De vårdcentraler som får ta del av medlen förväntas årligen rapportera till
ledningsstaben:
1. Vilka satsningar som har gjorts för att öka tillgängligheten och insatserna
för barn med sämre hälsa/tandhälsa.
2. Genom att beskriva hur samarbete med folktandvården och socialtjänsten har
ingått i den uppsökande verksamheten.
3. Vad som har gjorts för att öka vaccinationsgraden.
Folktandvården redovisar löpande under perioden 2018-01-01--2020-12-31
de insatser som, i samverkan med barnhälsovården och socialtjänsten,
bedrivs för att förbättra tandhälsan för barn i områden med lägre
socioekonomisk struktur.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA
a t t under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 fördela den beslutade ökade
ersättningen om totalt 4,75 miljoner kronor per år till de föreslagna
vårdcentralerna och Barnhälsovårdsenheten.
a t t under motsvarande period öka ersättningen till Folktandvården med
1,5 miljoner kronor för insatser för barn med sämre tandhälsa.
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Krister Björkegren
Regiondirektör

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschefer för:
Vårdcentralen Ödeshög
Barnhälsovårdsenheten
Produktionsenhetschef Primärvårdscentrum
Camilla Paananen
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Lena Lundgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör

