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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnavårdscentral 
i Hälsoval Skåne gällande år 2014 - kommentarer till förslagna 
förändringar 
 

Inledning 
Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering 
och Avtal för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne för fastställande av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) 2013-10-24. Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och 
Avtal för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne 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 
Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt att, genom 
politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne samt de ekonomiska förutsättningarna 
 
1.1 INLEDNING 

Förtydligande har gjorts att Interpersonell Terapi (IPT) ingår tillsammans med KBT inom 
Rehabiliteringsgarantin.  
 
2.5 BESLUTSGÅNG OCH HANDLÄGGNING 
Förutsättningar och tillvägagångssätt beskrivs gällande möjlighet för nystartande 
barnavårdscentral att överta upphörande vårdcentrals förtecknade medborgare. 
 
3.1 ALLMÄNT OM UPPDRAGET 

Förstärkt skrivning i Uppdraget kring syftet med barnhälsovårdens insatser gällande jämlik 
hälsa och barnets delaktighet. 
 
3.5 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

Avsnittet innehåller utvecklad skrivning kring hälsofrämjande arbete ur ett 
samhällsperspektiv. 
 
3.5.1 Föräldrastöd 
Förtydligande att kontakta vårdnadshavare för nyförtecknade barn inom en månad och 
erbjuda hembesök. 
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Utökad skrivning kring föräldrautbildningens utformning. 
 
3.5.2 Hälsosamtal 
Krav förtydligats på dokumentation av samtal om levnadsvanor och den eventuella 
uppföljningen i barnets journal. 
 
3.5.3 Hälsoövervakning och identifiering av hälsoproblem 
Förtydligande kring begreppet hälsoövervakning.  
 
3.5.4 Barnvaccinationer 
Förtydligande har gjorts kring att Vårdgivaren ska följa Region Skånes riktlinjer för 
komplettering och anpassning till svenska vaccinationsprogrammet, om föräldrasamtycke 
samt om krav på journalföring. 
 
4.7 ÖVERLÄMNANDE TILL SKOLANS ELEVVÅRD 

Begreppet Skolhälsovård har ändrats till Elevhälsovård. 
 
5.7.2 Abonnemang IT-tjänster 
Justerade priser på IT-utrustning/IT-tjänster. 
 

5.9 HANTERING AV VÅRDDOKUMENTATION OCH ARKIVERING 

Förtydligande har gjorts kring hur vårdgivarna ska hantera vårddokumentation.  
 
5.10 SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING 

Förtydligande har gjorts kring att Region Skåne förbinder sig att efter Avtalets upphörande 
tillhandahålla sammanhållen journalföring.  
 
5.11.2 Uppföljning år 2014 
Ändring av målnivåer enligt: 

• Hälsoövervakning  ej uppdelning i åldersgrupper 
• Amning sänkt målnivå gällande amning vid 6 månaders ålder 
• Hembesök nyfödda ska erbjudas hembesök inom en vecka och övriga 

nyförtecknade inom en månad. Ingen skillnad gällande 
förstagångs- och flerbarnsföräldrar. Ökat krav på antal 
hembesök. 

• Föräldrastöd i grupp Ingen skillnad för förstagångs- och flerbarnsföräldrar 
• Vaccinationer skärpta krav för vaccinationer och särskilt avseende riskgrupper 
• Ögon och syn ögonundersökning tidigarelagd, senast vid 2 månaders ålder 
• Språk och tal ny uppföljningsparameter 
• Hälsosamtal kring Tobaks- och alkoholfri miljö  

        levnadsvanor och  
        barnsäkerhet 

 
5.27 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

Ändring av antalet dagar innan patienter får svar via Mina vårdkontakter från tre arbetsdagar 
till två. 
 

6.1.1 Barnhälsovårdsersättning 
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Nivåer på Barnhälsovårdsersättningen har justerats. 

CNI-viktning ändras från 10 procent till 15 procent. 

6.1.2 Målrelaterad ersättning 
Familjecentraler 
Förtydligande har gjorts att öppen förskola och socialtjänst ska vara kommunalt finansierad. 
 
Uppnådda kvalitetsmål 
Ersättningen för uppfyllda kvalitetsmål fördelas på antalet genomförda aktiviteter och inte, 
som tidigare, antal förtecknade barn.  
 
6.1.5 Rörlig ersättning 
Justering av priser har gjorts på vaccin. 
 
6.1.7 Ersättning för HBT-certifiering 
Det finns nu en möjlighet att HBT-certifiera barnavårdcentralen enligt RFSL. Vid HBT-
certifiering utgår en ersättning som motsvarar 50 procent av certifieringskostnaden (exkl. 
moms), eller max 40.000 kr för Vårdgivaren. Ersättningen utgår endast en gång.  
 

 

 

 
I tjänsten 
 
Ulrika Stålnacke, teamledare Hälsoval Skåne 
Carina Nordqvist Falk, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne 
Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
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