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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne gällande år 2016 –
Förtydligande till förändringar gällande från och med
2016-09-01
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar
(Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2016-09-01 i Förutsättningar för Ackreditering
och Avtal för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne. Det dokumentet ska läsas i sin
helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås. Redaktionella
förändringar tydliggörs inte i förtydligandet.

Förtydligande
I syfte att underlätta för läsaren har villkorstext för Förutsättningar för
Ackreditering och Avtal för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne reviderats
avseende kapitel 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 8.1, 8.1.1 samt 8.1.2 enligt nedan.

Kapitel 5.8: Uppföljning år 2016
Nuvarande lydelse

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01

Stycket: IV Introduktionsutbildning

Stycket: IV Introduktionsutbildning

Minst 90 procent av
barnhälsovårdspersonalen ska inom
det första verksamma året ha deltagit i
introduktionsutbildning.

Minst 90 procent av
barnhälsovårdspersonalen ska inom
det första verksamma året ha deltagit i
introduktionsutbildning.

Uppdragsgivaren äger rätt att årligen
revidera kvalitetsmål, och mätningar
av dessa, utifrån aktuell forskningsoch utvecklingskunskap. Graden av
måluppfyllelse i kommande års
mätningar kommer att kopplas än mer

Uppdragsgivaren äger rätt att årligen
revidera kvalitetsmål, och mätningar
av dessa, utifrån aktuell forskningsoch utvecklingskunskap.
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till målrelaterad ersättning respektive
vite.

Kapitel 5.8.1: Målrelaterad ersättning kopplat till uppnådda
kvalitetsmål
Nuvarande lydelse

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01

För att stimulera vårdgivarna till högre
kvalitet avsätts knappt en procent av
barnavårdsersättningen år 2016 till
målrelaterade ersättningar. De
indikatorer som kommer att generera
ersättning under 2016 beskrivs i punkt
8.1.2.

-

Kapitel 5.8.2: Återbetalning för Enheten som inte uppfyller villkoren
för hembesök
Nuvarande lydelse

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01

För de barnavårdscentraler som under
året inte uppnår 85 % hembesök
kommer återbetalning att tas ut för det
antal barn som inte fått hembesök. Se
punkt 8.1.2 Beräkningsmodell för
återbetalning för Enheten som inte
uppfyller villkoren för hembesök.

-

Kapitel 8.1 Ersättning för Uppdraget
Nuvarande lydelse

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01

Tredje stycket:

Tredje stycket:

Målrelaterade ersättningar utbetalas
senast tre (3) månader efter
mätperiodens slut.

-

Kapitel 8.1.1 Barnhälsovårdsersättning
Nuvarande lydelse
Fjärde stycket:
Ålder
Ersättningsnivå 2016 per
månad inkl. vaccin enligt
basprogram samt hepatit B.
Offentliga Leverantörer
0 år
1 251 kr
1 år
191 kr
2 år
83 kr
3 år
10 kr
4 år
83 kr
5 år
44 kr
Region Skåne

Ersättningsnivå 2016 per månad
inkl. vaccin enligt basprogram
samt hepatit B. Privata
Leverantörer
1 288 kr
197 kr
85 kr
10 kr
85 kr
45 kr
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6 år

10 kr

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01
Fjärde stycket:
Ålder
Ersättningsnivå 2016 per
månad inkl. vaccin enligt
basprogram samt hepatit B.
Offentliga Leverantörer
0 år
1 116 kr
1 år
191 kr
2 år
83 kr
3 år
10 kr
4 år
83 kr
5 år
44 kr
6 år
10 kr

10 kr

Ersättningsnivå 2016 per månad
inkl. vaccin enligt basprogram
samt hepatit B. Privata
Leverantörer
1 149 kr
197kr
85 kr
10 kr
85 kr
45 kr
10 kr

8.1.2
Nuvarande lydelse

Ny lydelse fr.o.m. 2016-09-01

Målrelaterade ersättningar
kopplade till kvalitetsmål

Ersättning för hembesök

För varje utfört hembesök enligt
barnhälsovårdsprogrammet erhåller
Enheten får år 2016 tillägg på
barnhälsovårdersättningen om något av enheten 1000 kronor i rörlig ersättning.
de uppsatta kvalitetsmålen uppnås
under det första halvåret 2016.
Underlag avseende dessa kvalitetsmål
tillhandahålls av Uppdragsgivaren.
Hembesök
Andel barn födda januari 2016- juni
2016 som under perioden januari 2016
till juni 2016 erhållit hembesök.
Måltal 85 %
Depressionsscreening
Andel mödrar till barn födda november
2015- april 2016 som under perioden
januari 2016 till juni 2016 genomgått
depressionsscreening med EPDS.
Måltal 85 %
Föräldrastöd i grupp
Andel föräldrar till barn födda oktober
2015- mars 2016 som deltagit vid
minst tre tillfällen under perioden
januari 2016 till juni 2016.
Måltal 70 %
Beräkningsmodell för återbetalning
Region Skåne
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för Enheter som inte uppfyller
villkoren för hembesök
För de barnavårdcentraler som under
året inte uppnår 85 % hembesök
kommer återbetalning på 1000
kronor/barn att tas ut för det antal barn
som inte fått hembesök.
Beräkningar görs per tertial och
återbetalning sker efter varje
beräkningsperiod, jämför
beräkningsmodell för täckningsgrad.
Första tertialet (T1) sker beräkningen
på antal registrerade barn födda
innevarande år januari- april relaterat
till antalet hembesök som under
perioden är registrerade.
Andra tertialet (T2) sker beräkning på
antal registrerade barn födda
innevarande år januari-augusti relaterat
till antalet hembesök som är
registrerade januari-augusti minus
avdragen summa för T1.
Tredje tertialet (T3) sker beräkningen
på hela året enligt ovan minus
avdragen summa för T1 och T2.
Underlag avseende återbetalning
hämtas ur PASIS.
Det har under 2016 avsatts
motsvarande cirka 0,7 procent av
barnhälsovårdersättningen till detta
vilket fördelas lika mellan de tre
kvalitetsområdena. De Enheter som
uppfyller kvalitetsmålen delar
ersättningen i förhållandet antalet
genomförda aktiviteter.

Region Skåne

