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Sammanfattning

Hälsocentralerna i länet ska enligt beställningen av primärvården, Uppdrag
och regler för hälsoval Västerbotten, erbjuda en nationellt jämlik
barnhälsovård i linje med Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården.
Riktlinjer och anvisningar i barnhälsovårdens databas och Riskhandboken för
Barnhälsovård ska följas.
Hälsocentralen ansvarar för att alla delar i Barnhälsovårdsprogrammet som
avser åldrarna 0–6 år genomförs.
Region Västerbotten har ett ansvar för att följa upp att Hälsocentralen utför
uppdraget inom Hälsovalet på ett tillfredställande sätt. Beställarenheten
ansvarar för att genomföra uppföljning av hälsovalet och rapporterar till
Regionstyrelsen.
I samband med att Beställarenheten bildades hösten 2019, gavs ett uppdrag
från Regionstyrelsen att förbättra uppföljningen av utförarna inom hälsovalet.
Som en del i detta har Beställarenheten valt att göra en fördjupad uppföljning
av BVC i dialogbaserad form under 2020, då det utifrån årsrapporten för
Mödra- och barnhälsovård i Västerbotten 2019 har uppmärksammats att
några hälsocentraler har en sämre följsamhet till riktlinjerna för BVC.
Av rapporten framgår övergripande resultat och slutsatser. De åtgärder som
de hälsocentraler som har följts upp planerar att genomföra för att få bättre
resultat framgår av rapporten. Under 2021 planerar beställarenheten att följa
upp hur det har gått med de planerade åtgärderna.
Arbetsutskottets beredning på mötet
Arbetsutskottet noterar att det i rapporten framkommit att det finns brister i
genomförda hembesök hos de medborgare som är bosatta på andra orter än
där de är listade. Detta borde regleras i beställningen och arbetsutskottet
kommer därför att lyfta detta i framtagandet av hälsoval och i samrådet med
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Hembesök hos patienter bosatta på andra orter än där de är lista kommer att
lyftas inför framtagandet av beställning av hälsoval 2022 samt vid samrådet
med hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

 Uppföljning av barnhälsovård i Västerbotten
 Uppföljning barnhälsovård i Västerbotten. Rapport
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