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Sammanfattning

I december 2019 enades Socialdepartementet och SKR tagit i en
överenskommelse mellan staten och SKR. Överenskommelsen omfattar en
satsning på att stärka mödrahälso- och förlossningsvården samt främja
insatser för en bättre hälsa hos kvinnor. Överenskommelsen mellan
regeringen och Sveriges kommuner och regioner är en treårig
överenskommelse där parterna är överens om att det långsiktiga arbetet med
att stödja utvecklingen av insatser för att alla kvinnor och deras familjer ska
känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet,
förlossning och eftervård. Satsningen på förlossningsvården och kvinnors
hälsa omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från
mödrahälsovård till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning.
Medlen ska användas för vården till kvinnan under hela processen, och bidra
till ökad kontinuitet oavsett hur regionen valt att organisera vården. Medel
inom satsningen får även användas för insatser inom neonatalvården. Den
årliga tilldelningen av medel till regioner beslutas i särskilda årliga
regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Region Västerbotten tilldelades 24 667 106 kr för de insatser som
genomfördes under 2020. Villkoren för fortsatt tilldelning är att vi följer
överenskommelsens delar och fortsätter redovisa insatser inom följande
områden:











Det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från
graviditeten till förlossning och eftervården.
Eftervården utvecklas och stärks.
Rätt vård för eventuella skador och vårdskador är lätt att hitta.
Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan
person med relevant kompetens tillgänglig för den födande kvinnan
under förlossningen.
Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och
efter förlossning, inte minst för dem som har särskilda behov eller
som har långt till närmaste förlossningsklinik.
Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas
tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga,
diagnosticera och behandla förlossningsskador.
Det finns goda förutsättningar för forskning.

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-03-31

Redovisningen för 2020 sändes in under föreskriven tid och i enlighet med de
krav som ställts.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Informationen är delgiven
Beslut
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Beslutsunderlag

 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt
förstärkta insatser för kvinnors hälsa år 2020, Överenskommelse mellan staten
och Sveriges kommuner och regioner
 Meddelande från styrelsen -Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR
om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet,
förlossning och eftervård 2021-2022
 Personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet,
förlossning och eftervård, Redovisning 2020
 Tilläggsöverenskommelse om personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård.
 Överenskommelse Kvinnors hälsa 2020-2022 samt redovisning 2020
 Kvinnors hälsa -hela vårdkedjan presentation AU_20210331
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