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Maria Stefansson
Folkhälsoenheten

Klicka här för att skriva ärenderubrik
HSN 1231-2021
Sammanfattning

Region Västerbotten har arbetat fram ett remissvar till regeringens slutbetänkande av
utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, ”Börja med barnen!
Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård” SOU 2021:78. Regionen
ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag gällande att uppnå en mer jämlik vård
som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet. Vi
lämnar dock synpunkter rörande ett flertal av utredningens delar, däribland:
-

-

-

att utredningens avgränsning skapar en inbyggd problematik då hälsa inte bara är
avhängig medicinska faktorer utan också är kopplad till sociala, psykosociala och
socioekonomiska faktorer.
vikten av att i arbetet med barns och ungas hälsa integrera kunskap om
diskriminerande strukturer och intersektionalitet samt även följa upp hälsan för
personer som definierar sig utanför tvåkönsnormen, som icke-binära eller som har
transerfarenhet.
behovet av nationellt ansvarstagande för att stödja, stärka och bidra till utveckling
av befintliga processer och strukturer som finns mellan hälso- och sjukvård och
skolhuvudman avseende hälsodata.
att avvägningen mellan nyttan med uppgifter om barns och ungas hälsa i
hälsodataregister och risker för den personliga integriteten behöver fortsätta utredas.
vikten av att även inkludera behov utöver de medicinska, såsom behovet av
pedagogiska insatser och elevhälsa för de barn som avses, i kartläggning av behov
av vård- och omsorg rörande barn och unga med långvariga och stora vård- och
omsorgsbehov.
att det finns en otydlighet i slutbetänkandet rörande hur den faktiska åtkomsten till
journalinformation kommer se ut.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

Bedömda resultat och konsekvenser
Besksriv tex konsekvenser för patienter, medborgare, medarbetare och/eller verksamhet samt
ekonomiska aspekter/risker/konsekvenser. Om det är möjligt, redovisa statistik uppdelat på
kvinnor/flickor och män/pojkar och hur beslutet påverkar olika grupper ur ett hållbart, jämställt och
jämlikt perspektiv.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Hänvisa till om ett tidigare beslut berörs/ersätts.
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Resurser och finansiering
Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.
Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som
ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm
Beslutet expedieras till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

