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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnmorskemottagning gällande år 2014 - kommentarer
till föreslagna förändringar
Inledning
Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering
och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den
organiserade screeningen för livmoderhalscancer gällande 2014.
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval
Skåne omfattande mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk
cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer gällande år 2014
bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås.

I enlighet med vad som anges i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den
organiserade screeningen för livmoderhalscancer kapitel 2.3 Avtal äger
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för
Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande
mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning
enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer gällande år 2014 samt de

ekonomiska förutsättningarna.
1.2 VÄRDEGRUND
Region Skåne har uppdaterat skrivningar för värdegrund. Textinnehållet har justerats i enlighet med
övriga dokument i Region Skåne.
3.3 UPPDRAGETS OMFATTNING
Region Skåne har infört en ny mottagningsform som en Barnmorskemottagning kan bedriva:
Sex- och samlevnadsmottagning (sesam-mottagning)
Syftet med sesam-mottagning är att på lika villkor tillgodose behovet av lättillänglig vård inom området
sexuell och reproduktiv hälsa. På en sesam-mottagning ska män, transpersoner och kvinnor kunna vända
sig med frågor och besvär som rör sexualitet och hälsa. En sesam-mottagning består av
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne och Enhet för öppen hudsjukvård som är samlokaliserade och
har ett tvärdisciplinärt arbetssätt. På Sesam-mottagning utförs: rådgivning, undersökning, testning av hiv
och sexuellt överförda infektioner (STI), behandling av STI, smittspårning, psykosocial och sexologisk
behandling samt preventivmedelsrådgivning.
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Kompetenserna vid en Sesam-mottagning består av venereolog/infektionsläkare, sjuksköterska,
barnmorska, socionom/kurator varav någon bör ha sexologisk kompetens. Målgrupperna för en Sesammottagning är hela befolkningen med behov av förebyggande och behandlande insatser inom området för
sexuell och reproduktiv hälsa. Insatserna riktas dock särskilt mot de riskgrupper som har identifierats i
Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015 som är unga vuxna, män som
har sex med män, utlandsfödda personer med funktionsnedsättning samt personer som utsatts för sexuellt
våld.

3.3.1 Uppdrag för Mödrahälsovård: graviditetsövervakning, föräldrastöd och
eftervård
Under rubriken provtagning har Region Skåne lagt till att blodprov ska tas för kontroll av tuberkulos,
genom IGRA-test, på gravida kvinnor från länder där tuberkulosförekomst är hög eller särskilt hög enligt
WHO:s Global Tuberculosis Report 2013. Anledningen till att Region Skåne inför ovan nämnt blodprov
är att:
Aktiv tuberkulos hos en gravid kvinna innebär en risk för smittöverföring till fostret. Under
graviditeten kan tuberkulossymptomen vara mer diffusa och svårtolkade och risken finns att
diagnosen ställs först efter förlossningen då det nyfödda barnet redan kan ha exponerats av
smittan.
Mödrahälsovården är inte sällan den första vårdkontakten i Sverige för utlandsfödda kvinnor. I
Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2007, reviderad 2012
rekommenderar man en riktad hälsokontroll för tuberkulos om en gravid kvinna kommer från ett
område med hög TB-incidens (>100 fall per 100 000 invånare och år). Man poängterar också att
mödravården kan vara ett sätt att nå kvinnor som annars inte brukar uppsöka hälso- och
sjukvården.
Att IGRA-test som kommit under de senaste åren har högre specificitet än tidigare prov samt att
det tas som ett venprov och inte kräver ett återbesök för avläsning vilket andra test krävt.
Det finns inga entydiga data som talar för att graviditet i sig medför en ökad risk att smittas av eller
insjukna i tuberkulos, men en viss riskökning anses föreligga i postpartumperioden (upp till 6 mån efter
förlossningen). Tiden kring graviditet och förlossning är således en mycket känslig period med hänsyn till
tuberkulossmitta. Expertgruppen för Mödrahälsovård och Smittskydd Skåne har tagit fram riktlinjer för
Barnmorskemottagningarna i Hälsoval Skåne. Analyskostnaderna för provet kommer att belasta
Smittskydd Skåne.
Länder med särskilt hög tuberkulosförekomst se röda och gula fält på följande länk från Smittskydd
Skåne. http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Smittskydd/Dokument/risklander-tb-enligt-whorapport-2013.pdf

5.9 HANTERING AV VÅRDDOKUMENTATION OCH ARKIVERING samt 5.9.1
I Region Skåne finns ett beslut om totalbevarande av vårddokumentation för att värna om forskning och
kulturarv. Ambitionen var att detta krav även gäller privata vårdgivare. Av juridiska skäl kan vi dock
endast erbjuda den privata vårdgivaren att ingå i avtal om förvaring av vårddokumentation. Därav ändring
i texten.

6.1.8 Målrelaterad ersättning
Utöver Familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet har Region Skåne infört en ny
målrelaterad ersättning för ytterligare en samlokaliserad verksamhet. Från och med 1 juni 2014 är det
möjligt för en BMM att tillsammans med en Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne att få ersättning för
Sex- och Samlevnadsmottagning (SESAM). Utöver ersättning för hälso- och sjukvård och behandling som
framgår av ersättningarna för de olika uppdragen inom BMM ger Region Skåne en ersättning för
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Vårdgivare som bedriver sin verksamhet som SESAM-mottagning för att kompensera för ökade
kostnader avseende samlokalisering och samverkan.
Kravet för den målrelaterade ersättningen är följande:
För BMM, som bedrivs samlokaliserad tillsammans med Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne i en sexoch samlevnadsmottagning utgår en målrelaterad ersättning. En förutsättning för att erhålla ersättning är
att BMM har ett lokalt samverkansavtal med Enhet för öppen hudsjukvård samt att uppdraget sker i
enlighet med tilläggsuppdrag Sex- och samlevnadsmottagning (SESAM) som hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade om den 2014-04-28. Om uppdraget för SESAM bedrivs genom att BMM
och Enhet för öppen hudsjukvård samtidigt är på plats under minst 20 timmar per vecka utgår en
ersättning på
15 000 kronor per månad. När även uppdrag för sexologisk mottagning ingår i sesam, samt att ovan
nämnda krav uppfylls, utgår en ersättning på 20 000 kronor per månad.

I tjänsten
Johan Larsson Avtalsförvaltare, Hälsoval Skåne
Ulrika Stålnacke teamledare Hälsoval Skåne
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