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Välkomna till digitalt dialogmöte mellan 
verksamhetsrepresentanter BMM, BVC, 

Vårdcentral och Psykoterapi samt 
politiker

19 september 2022
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Agenda

• 16.00  Inledning
• 16.05  BMM
• 16.30  BVC
• 16.55  Paus
• 17.00  Vårdcentral
• 17.30  Psykoterapi
• 17.55  Avslut

Allmän information
• Mötet spelas in
• Frågor kan skrivas i chatten

– Skriv frågor till det vårdval som presenterar
– Skriv korta frågor
– Skriv vilket politiskt parti ni riktar frågan till

• Inspelning, bildspel och Frågor & svar 
publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 3 
veckor.

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/
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Förslag till förändringar
Förfrågningsunderlag 2023

Barnmorskemottagning

Digitalt dialogmöte politiker och Leverantörer 
19 september 2022

Fredrika Lissdaniels 
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Barnmorskemottagningar inom Hälsoval Skåne 
Sep 2022, 23 egen regi och 57 privat regi
2021          
• Mama Mia Lund
• Mama Mia Kristianstad
• Capio Barnmorskemott Olympia
• Barnmorskorna Malmö Bunkeflo
• Hedda BMM Malmö

2022
• BMM Kry Höör
• Barnmorskorna Malmö Nydala
• Mama Mia Västra hamnen
• Capio BMM Klippan

Avslutade
• Capio BMM Landskrona
• Capio BMM Limhamn
• BMM Gasverksgatan (Hbg)
• Mama Mia Örkelljunga
• BMM Underverket Hbg
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Nyheter BMM

• LPO Kvinnosjukdomar och förlossning
– LAG Läkemedel gynekologi
– LAG Gynekologi
– LAG Amning (ny)
– LAG Föräldrastöd (ny)
LPO kvinnosjukdomar och förlossning - Vårdgivare Skåne 
(skane.se)

• Utvecklingsenhet kvinnohälsa och SAMBA

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/kvinnosjukdomar-forlossning/
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BMM
Kompetens och legitimation
2022
- För att upprätthålla kompetens och god kvalitet i verksamheten ska en 

barnmorska verksam på en (eller flera) enheter hälsoövervaka minst 
fyrtiofem (45) gravida per år.

2023
- För att upprätthålla kompetens och god kvalitet i verksamheten ska en 

barnmorska verksam på en (eller flera) enheter hälsoövervaka minst fyrtio 
(40) gravida per år.

- Krav om hospitering på förlossningsklinik under 1 vecka (förlossning, 
eftervård och specialistmödravård) vart 3:e år. Vid nyanställning på 
BMM bör detta ske inom 6 månader.
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BMM

Graviditetsövervakning och eftervård
2022
- Enheten ska säkerställa en god tillgänglighet och möjlighet för den gravida 

att komma i kontakt med Barnmorskemottagningen med kort varsel

2023
- Enheten ska säkerställa en god tillgänglighet och möjlighet för den gravida 

att komma i kontakt med Barnmorskemottagningen samma dag under 
helgfri/vardag.
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BMM

Amning
2023
Arbetet med att stödja och främja amning ska fortsätta utvecklas och stärkas

Enheten ska medverka i Kunskapsstyrningsorganisationens arbete med 
att främja amning. Digitalt amningsstöd i Stöd- och 
behandlingsplattformen (SOB) kommer att utvecklas under 2023, som 
komplement till det amningsstöd som redan finns.
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BMM

Uppföljning 2023

Nytt prioriterat kvalitetsmått
- Andel kvinnor med BMI över 30 som gått upp högst 9 kg
Målet är 95%
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BMM
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag 2023
• Utökat hembesöksprogram som erbjuds förstföderskor (och 

utrikesfödda kvinnor som får sitt första barn i Sverige) i 
socioekonomiskt utsatta områden

• Totalt 6 hembesök under barnets 15 första månader inkl. 
ordinarie 0- och 8-månadershembesöken

• Samverkan mellan BVC, BMM och socialtjänst
• BVC medverkar på alla, tillsammans med barnmorska på det 

första hembesöket och föräldrastödjare på övriga
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BMM
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag (forts)

Krav:
• Samverkansavtal mellan BVC, BMM och kommun
• BVC måste ha CNI på minst 1,3, eller
• verka i en kommun som enligt Länsstyrelsen är särskilt utsatt 

kopplat till barns uppväxtvillkor (aktuella kommuner som saknar 
BVC med högre CNI än 1,3: Åstorp, Bjuv, Örkelljunga, Klippan, 
Simrishamn, Skurup, Svalöv)

• Alla i målgruppen på BVC-enheten måste få erbjudandet (ca 45% 
av antalet 0-åringar)
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BMM
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag (forts)

Ekonomisk modell BMM
• Fast ersättning 50.000 kr, för de första 25 barnen per år
• Fast ersättning 25.000 kr, för varje påbörjade 25 barn per år
• Rörlig ersättning 600 kr/hembesök
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BMM
Övriga ersättningar 2023

• Klimakterierådgivning: Höjd ersättning föreslås (2022: 374 kr per 
besök)

• Ersättning för hospitering på förlossningsklinik
• CNI anpassas till samma nivå som vårdcentral från 17,5% till 15%
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BMM
Familjecentral 2023
Höjd fast ersättning vid 20 h och 25 h samtidigt öppethållande/vecka

2022 2 ben 3 ben 4 ben
Fast ersättning 2022, minst 15 timmar samtidigt 
öppet/vecka 70 000 105 000 175 000
2023

Fast ersättning 2023, minst 15 timmar samtidigt 
öppet/vecka 70 000 105 000 175 000
Fast ersättning 2023, minst 20 timmar samtidigt 
öppet/vecka 80 000 125 000 225 000
Fast ersättning 2023, minst 25 timmar samtidigt 
öppet/vecka 90 000 145 000 275 000
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Frågor?
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Förslag till förändringar
Förfrågningsunderlag 2023 

Barnavårdscentral
Digitalt dialogmöte politiker och Leverantörer 

19 september 2022

Ylva Thor
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Agenda

• 16.30  BVC
• 16.55  Paus
• 17.00  Vårdcentral
• 17.30  Psykoterapi
• 17.55  Avslut

Allmän information
• Mötet spelas in
• Frågor kan skrivas i chatten

– Skriv frågor till det vårdval som presenterar
– Skriv korta frågor
– Skriv vilket politiskt parti ni riktar frågan till

• Inspelning, bildspel och Frågor & svar 
publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 
3 veckor 
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-
avtal/lov/

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/
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BVC inom Hälsoval Skåne
Sep 2022, 80 egen regi och 72 privat regi

2021
• BVC Kry Triangeln

2022
• Mama Mia BVC Västra hamnen
• BVC Viken
• Stationsstadens BVC
• BVC Ellenbogen
• BVC Förslöv
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Nyheter BVC

• LPO Barn och ungdomars hälsa
– LAG HUBS
– LAG Funktionella mag-tarmbesvär (FMT)
– LAG Amning (ny)
– LAG Läkemedel barn (ny)
– LAG Föräldrastöd (ny)
LPO barn och ungdomars hälsa - Vårdgivare Skåne (skane.se)

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/barn-ungdomar/


Utvecklingsenhet barnhälsa
• Utvecklingsfrågor
• Centrala BHV-teamet i Region Skåne
• Utbildningar – samverkan internt/externt
• Samverkan med andra delar av kunskapsstyrningen, exempelvis 

LPO/LAG
• Samverkan med hälso- och sjukvården samt tandvård för barn och 

ungdomar
• Samverkan om barn i utsatta livssituationer (BIUL)
• Kvalitetssäkring och uppföljning av barnhälsovård
• Stöd till barnhälsovården, bland annat i vaccinfrågor

Utvecklingsenhet barnhälsa - Vårdgivare Skåne 
(skane.se)

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/utvecklingsenhet-barnhalsa/?highlight=utvecklingsenhet+barnh%C3%A4lsa
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BVC
Amning
Arbetet med att stödja och främja amning ska fortsätta utvecklas och stärkas

Medverka i Kunskapsstyrningsorganisationens arbete med att främja amning. Digitalt 
amningsstöd i Stöd- och behandlingsplattformen (SOB) kommer att utvecklas under 2023, som 
komplement till det amningsstöd som redan finns.

Föräldrastöd
Hembesök kan erbjudas i samverkan med exempelvis socialtjänst eller psykolog.

Inom ramen för barnhälsovårdens riktade stöd inom det universella programmet erbjuds 
upprepade hembesök utifrån barnet och familjens behov och i samverkan med 
annan, exempelvis socialtjänst eller psykolog.
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BVC
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag 2023
• Utökat hembesöksprogram som erbjuds förstföderskor (och 

utrikesfödda kvinnor som får sitt första barn i Sverige) i 
socioekonomiskt utsatta områden

• Totalt 6 hembesök under barnets 15 första månader, 
inkl. ordinarie 0- och 8-månadersbesöken

• Samverkan mellan BVC, BMM och socialtjänst
• BVC medverkar på alla, tillsammans med barnmorska på det 

första och föräldrastödjare på övriga
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BVC
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag (forts)

Krav:
• Samverkansavtal mellan BVC, BMM och kommun
• Alla i målgruppen på BVC måste få erbjudandet (ca 45% av antalet 

0-åringar)
• BVC måste ha CNI på minst 1,3, eller
• verka i en kommun som enligt Länsstyrelsen är särskilt utsatt 

kopplat till barns uppväxtvillkor (aktuella kommuner som saknar 
BVC med högre CNI än 1,3: Åstorp, Bjuv, Örkelljunga, Klippan, 
Simrishamn, Skurup, Svalöv)
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BVC
Växa Tryggt – nytt tilläggsuppdrag (forts)

Ekonomisk modell BVC
• Fast ersättning 200.000 kr för de första 25 barnen per år
• Fast ersättning 100.000 kr för varje påbörjade 25 barn per år
• Rörlig ersättning 600 kr/hembesök
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BVC
Familjecentral 2023
Höjd fast ersättning vid 20 h och 25 h samtidigt öppethållande/vecka

2 ben 3 ben 4 ben
Fast ersättning 2022, minst 15 timmar samtidigt 
öppet/vecka 70 000 105 000 175 000

Fast ersättning 2023, minst 15 timmar samtidigt 
öppet/vecka 70 000 105 000 175 000
Fast ersättning 2023, minst 20 timmar samtidigt 
öppet/vecka 80 000 125 000 225 000
Fast ersättning 2023, minst 25 timmar samtidigt 
öppet/vecka 90 000 145 000 275 000
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BVC
Övriga ersättningar 2023

• CNI anpassas till samma nivå som vårdcentral från 17,5% till 15%
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Frågor?
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Förfrågningsunderlag 2023 Vårdcentral

Digitalt dialogmöte politiker och Leverantörer 
19 september 2022

Karin Petersson och Susanne Svensson



29

Agenda

• 17.00  Vårdcentral
• 17.30  Psykoterapi
• 17.55  Avslut

Allmän information
• Mötet spelas in
• Frågor kan skrivas i chatten

– Skriv frågor till det vårdval som 
presenterar

– Skriv korta frågor
– Skriv vilket politiskt parti ni riktar frågan till

• Inspelning, bildspel och Frågor & svar 
publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 
3 veckor 
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-
avtal/lov/

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/
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Vårdcentraler inom Hälsoval Skåne

Startade 2022
– Vårdcentralen Limhamnsläkarna
– Capio Vårdcentral Höllviken
– Vårdcentralen Viken
– Vårdcentralen Burlöv
– Vi-klinik Vårdcentral i Lund
– Oceanhamnens Vårdcentral

Avslutade 2022
– Lönngårdens Vårdcentral

Godkända för start
– Bellevue Vårdcentral, okt 2022
– Västra hamnen Vårdcentral, dec 2022

– KRY Vårdcentral Höör, 2023
– Vårdcentralen Borgen, 2023
– Stationsstadens Vårdcentral, 2023
– Varvsstadens Vårdcentral, 2023

168 Vårdcentraler, 83 egen regi och 85 privat regi
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Förslag FFU2023
• Målsättning att genomföra få förändringar

– Finns betydande vårdskuld
– Utökat uppdrag såsom vaccinationer
– Omställning till Nära vård

• Fortsatt inriktning tillitsstyrning med minskad detaljstyrning, förenkling 
och långsiktighet

Vid mötet idag presenteras föreslagna förändringar i uppdraget

FFU2023 beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 21 december 2022
Samtliga förändringar 2023 kommer att finnas i Förtydligandet 2023
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Kontraktet § 6 Uppdraget

• Uppdraget ska i första hand utföras i de lokaler som Leverantören 
disponerar för Uppdragets utförande (”Enheten”) och i enlighet med 
Avtalets vid var tid gällande lydelse.

• Vid de tillfällen då Uppdraget inte utförs i Leverantörens lokaler 
ska Leverantören beakta vid var tid gällande lagstiftning på 
området omfattande, men inte uteslutande till, personlig 
integritet, patientsäkerheter och sekretess. Leverantören ska 
utföra Uppdraget inom Region Skånes geografi.
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Val och byte av vårdcentral

• Byte sker endast genom att Medborgaren lämnar in en 
underskriven valblankett, till vald vårdcentral, alternativt att 
medborgaren registrerar sitt val av vårdcentral elektroniskt i 1177 
Vårdguidens e-tjänster. Uppdragsgivarens valblankett ska 
användas.

Avvaktar riktlinjer och tillämpningsanvisningar av ny 
lagstiftning från 2022-07-01



34

Uppdragets avgränsning

• Följande områden på primärvårdsnivå är exkluderade från Uppdraget 
och Leverantören har inget kostnadsansvar för åtaganden avseende
– hälsoundersökningar och hälsokontroll utöver de beslutade 

riktade hälsosamtalen
– intyg utan samband med sjukdom eller skada
– behandling utan samband med sjukdom eller skada.
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Bemanning och kompetens
Läkarbemanning vardagar dagtid
• Ska varje enskild vecka omfattande minst 80 % av öppettiden, bemannas 

med specialist i allmänmedicin. Under denna tid ska specialisten i 
allmänmedicin vara på plats i Enhetens lokaler.

• Under maximalt 20 % av öppettiden varje enskild vecka, kan Enheten 
bemannas med erfaren ST-läkare i allmänmedicin eller andra 
specialistkompetenta läkare. Specialist i allmänmedicin ska under denna 
tid finnas tillgänglig via telefon med tillgång till journal samt kunna inställa 
sig på plats inom en timme. Denna avvikande bemanning ska kontinuerligt 
dokumenteras och vara möjligt att följa upp.

Läkarbemanning vardagkväll efter kl. 17 samt lördag, söndag och 
helgdag
• Ska alltid bemannas med specialist i allmänmedicin som ska finnas på 

plats i Enhetens lokaler under hela enhetens öppethållande



36

Vårdersättning efter antal listade individer
Fördelning av 

vårdersättning %

Fördelat efter ACG Från 60 till 50

Fördelat för CNI poäng 15

Fördelat efter ålder och kön Från 20 till 30

Fördelat efter aktiva listade individer 5

Summa 100
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Ersättning för icke listade individers vårdkontakter

• Om Leverantören genomför en kvalificerad vårdkontakt, fysiskt eller 
digitalt, med en individ som inte är listad hos Leverantören, eller är 
folkbokförd utanför Skåne, erhålls en ersättning från 
Uppdragsgivaren, läkare 500 kr och övriga vårdgivarkategorier 350 kr.

Ersättning /avdrag för fysiska läkarbesök, för icke listad individer 
på enheter med uppdrag för samverkan i kväll och helgmottagning 
2 000 kr.
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Ersättning efter andel akutbesök inom 
specialiserad vård

• Ersättning efter andel akutbesök inom specialiserad vård
Utvecklingen av både fysisk och digital god tillgänglighet och 
kontinuitet på vårdcentraler minskar behov av ersättning för att 
premiera vårdcentraler med låg andel akutbesök i specialistvården.

Ersättningen föreslås avslutas men utvecklingen fortsätter att följas
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Frågor?
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Förfrågningsunderlag 2023 Psykoterapi

Digitalt dialogmöte politiker och Leverantörer 
19 september 2022

Helena Wallander och Elin Sandström
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Agenda

• 17.30  Psykoterapi
• 17.55  Avslut

Allmän information
• Mötet spelas in
• Frågor kan skrivas i chatten

– Skriv frågor till det vårdval som presenterar
– Skriv korta frågor
– Skriv vilket politiskt parti ni riktar frågan till

• Inspelning, bildspel och Frågor & svar 
publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 
3 veckor. 
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/
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Vårdval Psykoterapi

Antal startade behandlingar
2021 (jan-mars) 2022 (jan-mars)

KBT 1 537 1 976
PDT 1 297 1 392
IPT 37 51

Antal patienter (pågående vårdåtaganden)
220805 11 643 st
220105 11 910 st
210105 13 671 st

Ca 255 Leverantörer och ca 510 behandlare
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Förslag FFU2023
• Målsättning att genomföra få förändringar

• Vid mötet idag presenteras föreslagna förändringar i uppdraget

• FFU2023 beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 21 december 
2022
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Vårdval Psykoterapi

Kontraktet § 6 Uppdraget
• Uppdraget ska i första hand utföras i de lokaler som Leverantören 

disponerar för Uppdragets utförande (”Enheten”) och i enlighet med 
Avtalets vid var tid gällande lydelse.

• Vid de tillfällen då Uppdraget inte utförs i Leverantörens lokaler 
ska Leverantören beakta vid var tid gällande lagstiftning på 
området omfattande, men inte uteslutande till, personlig 
integritet, patientsäkerheter och sekretess. Leverantören ska 
utföra Uppdraget inom Region Skånes geografi.
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Vårdval Psykoterapi

• 5.2 Målgrupper:
Uppdraget avser patienter 16 år och äldre, med lindrig till medelsvår 
depression, ångest, stress eller PTSD.

• 5.4 Bemanning och kompetens:
Idag krav om att psykolog godkänd för behandlingsform KBT
o/el PDT ska handledas av legitimerad psykoterapeut med aktuell 
inriktning. Motsvarande krav införs för psykolog och övriga 
yrkeskategorier exkl psykoterapeut godkänd för behandlingsform 
IPT.
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Vårdval Psykoterapi
• Väntetider
Rapportering av väntetider införs - synlig för patienter

• Uppsägning av avtal
Likriktning avseende antal månaders uppsägningstid oavsett skäl

• Ersättning per besök
Översyn pågår

• Utvärderingsformulär
Översyn pågår
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Vårdval Psykoterapi

• Lokala programområden (LPO), t.ex. för psykisk hälsa, inrättas för att 
leda, styra och samordna kunskapsstyrningsarbetet inom sitt område 
för att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne.

• Inom LPO:er kan lokala arbetsgrupper (LAG) inrättas. Tillsättning av 
LAG styrs av behovet inom området och är ett tidsbegränsat uppdrag.

• Inom LPO Psykisk hälsa har bildats bl.a. en LAG för psykologisk 
behandling vars syfte är att säkerställa att den psykologiska 
behandlingen som sker inom ramen för Region Skånes samtliga 
verksamheter baseras på rådande kunskapsunderlag.
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Vårdval Psykoterapi

• Arbetsuppgifter för LAG:en kan exempelvis vara att genomföra GAP-
analyser i förhållande till kunskapsunderlag t.ex. att operationalisera 
psykologisk behandling inom de ”Personcentrerade och 
sammanhållna vårdförloppen” utifrån Region Skånes förutsättningar.

• LAG:en består av representanter från olika verksamheter där 
psykologisk behandling bedrivs bl.a. psykiatrin, vårdcentraler, vårdval 
psykoterapi och smärtrehabilitering.
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Frågor?
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Tack!

Avslutning

Gilbert Tribo
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