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§ 31
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 fördelas mellan de elva vårdcentraler som
har högst vårdtyngd enligt Barnhälsovårdens mätning 2016 samt behov av
förbättrad vaccinationstäckning, se tabell nedan:
Vårdcentral
Skäggetorp
Cityhälsan Söder
Ryd
Capio Berga
Helsa Skarptorp
Johannelund
Cityhälsan Centrum
Helsa Spiran
Ödeshög
Marieberg
Valdemarsvik
Summa

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
De vårdcentraler som får ta del av medlen förväntas årligen rapportera till
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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.
Yrkanden
Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell (Moderaterna), Stefan
Redéen och Lena Käcker-Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande
tilläggsyrkande;
”Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom förslaget om att förstärka
barnhälsovården för vårdcentraler som har hög vårdtyngd. Dock anser vi att
uppföljningsplanen som redovisas bör kompletteras med mätningar av
konkreta effektmål för att följa upp att förstärkningen även resulterar i en
förbättring för barnen. Lämpliga effektmål är att följa utvecklingen av
deltagandet i barnhälsovårdsprogrammet samt utvecklingen av
vaccinationstäckning för de aktuella vårdcentralerna.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTAR:
a t t uppföljningsplanen som redovisas kompletteras med relevanta effektmål
som följer utvecklingen av deltagandet i barnhälsovårds-programmet samt
utvecklingen av vaccinationstäckningen för de aktuella vårdcentralerna, samt
a t t i övrigt bifalla förslaget.”
Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) yrkar avslag till Fredrik
Sjöstrands med fleras tilläggsyrkande enligt ovan och bifall till
ledningsstabens förslag.
Christina Nilsson (Sverigedemokraterna) yrkar bifall till Fredrik Sjöstrands
med fleras tilläggsyrkande enligt ovan.
Ordföranden föreslår följande propositionsordning:
Först prövas ledningsstabens förslag till beslut och därefter prövas Fredrik
Sjöstrands med fleras tilläggsyrkande.
Propositionsordningen godkänns.
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Ordföranden ställer ledningsstabens förslag under prövning och finner att det
bifalles. Därefter ställer ordförande Fredrik Sjöstrands med fleras
tilläggsyrkande under prövning och finner att det avslås.
Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR
a t t under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 öka ersättningen till de
föreslagna vårdcentralerna med totalt 4,75 miljoner kronor per år.
a t t under motsvarande period öka ersättningen till Folktandvården med
1,5 miljoner kronor för insatser för barn med sämre tandhälsa.
Reservationer
Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell (Moderaterna), Stefan
Redéen och Lena Käcker-Johansson (Kristdemokraterna) samt Christina
Nilsson (Sverigedemokraterna) reserverar sig till förmån för sitt eget
tilläggsyrkande.
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