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Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


anteckna att informationen har lämnats till utskottet

Ärendet
På hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde ges information om genomförda
samt planerade insatser inom ramen för den nationella överenskommelsen för en
förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.
Genomförda insatser har bidragit till en mer strukturerad, trygg och säker vård, ökad
kompetens, ett mer optimalt patientflöde och till att färre kvinnor har fått allvarliga
bristningar. I det pågående och planerade arbetet prioriteras kompetensförsörjningsoch organisationsutvecklingsfrågor, utveckling av den regionala neonatalvården samt
digitalisering av Region Hallands föräldrautbildning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


anteckna att informationen har lämnats till utskottet

Beslutsunderlag
 Information - Nationella överenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård
och kvinnors hälsa, genomfört och planerat arbete
 Bilaga_Nationella överrenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård och
kvinnors hälsa
Expedieras till
Driftsnämnden Hallands sjukhus
Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Paragrafen är justerad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Susanne Johansson
Hälso o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-04-13

Diarienummer
RS200044

Regionstyrelsen

Information - Nationella överenskommelsen för en
förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa,
genomfört och planerat arbete
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att:
anteckna att informationen har lämnats till utskottet
Sammanfattning
På hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde ges information om
genomförda samt planerade insatser inom ramen för den nationella
överenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa.
Genomförda insatser har bidragit till en mer strukturerad, trygg och säker
vård, ökad kompetens, ett mer optimalt patientflöde och till att färre kvinnor
har fått allvarliga bristningar. I det pågående och planerade arbetet prioriteras
kompetensförsörjnings- och organisationsutvecklingsfrågor, utveckling av den
regionala neonatalvården samt digitalisering av Region Hallands
föräldrautbildning.
Bakgrund
Alla blivande och nyblivna föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela
vägen – före, under och efter graviditet. 2015 slöt därför Regeringen och SKR
en nationell överenskommelse för en förbättrad förlossningsvård och insatser
för kvinnors hälsa, en långsiktig satsning som pågår till och med 2022.
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Redovisning av genomförda insatser
Inom ramen för överenskommelsen har flera övergripande utvecklingsinsatser
genomförts. Fyra av dem har redovisats tidigare1, och har sammanfattats av
berörda verksamheter i en kort film. Bedömningen är att insatserna
genomförts väl och med god kvalité. De effekter som kan ses är en mer
strukturerad, trygg och säker vård, ökad kompetens, ett mer optimalt
patientflöde samt att färre kvinnor har fått allvarliga bristningar.
En del av det regionala arbetet med våld i nära relationer har också
genomförts inom ramen för överenskommelsen. Det gäller dels
kompetensutvecklingsinsatser samt dels de rutiner, stödmaterial och
frågeformulär som närsjukvården tagit fram för att kunna ställa rutinmässiga
frågor (en modell som kan användas i hela hälso-och sjukvården). Medel har
även fördelats till det regionala och sjukvårdsregionala arbetet med
cervixcancerprevention.
2019-2020 har arbetet främst varit fokuserat på kompetensförsörjnings- och
organisationsutvecklingsfrågor, samt på utveckling av den regionala
neonatalvården. Arbetet pågår, men det går redan i dagsläget att se positiva
effekter av insatserna så som att utbildningsanställningar (betald
vidareutbildning) har inneburit en klart ökad möjlighet att rekrytera fler till
barnmorskeutbildningen. Införandet av ett introduktionsprogram (Trygg start)
har upplevts mycket positivt för såväl deltagande barnmorskor som övriga
medarbetare på förlossningen.
Satsningen på den regionala neonatalvården har möjliggjort omfattande
kompetenshöjande insatser för barnläkare och barnsjuksköterskor, insatser för
en säkrad transportorganisation och en ny bild- och ljudförbindelse mellan
förlossningen i Varberg och neonatalvården i Halmstad. Den här filmen ger
en vidare inblick i arbetet.
Nationell uppföljning och regionala resultat
Årets nationella uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots pandemins
påverkan på vården i stort under 2020 . I bilaga 1 beskrivs utvecklingen
utifrån några av de uppföljningsindikatorer som finns kopplade till varje mål.

1

Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde 2019-06-11, §127
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Planering av kommande insatser
Området kompetensförsörjning och organisationsutveckling är fortsatt
prioriterat. Syftet är precis som tidigare att säkerställa kompetensförsörjning
och kompetensutveckling vad gäller barnmorskor vilket är en förutsättning för
att öka och upprätthålla tillgänglighet till förlossningssjukvård och
kvinnohälsovård. Inte minst utifrån Hallands prognosticerade
befolkningstillväxt med hög nativitet och förestående stora pensionsavgångar
inom bland annat barnmorskegruppen. I utvecklingsarbetet ingår satsningen
på utbildningsanställningar, introduktionsprogram, handledarutbildning samt
kompetensutveckling och kunskapsöverföring (exempelvis för området
diabetes och ultraljud).
Utvecklingen av den regionala neonatalvården kommer att fortsätta, och ett
arbete ska påbörjas för att säkerställa nollseparation mellan förälder och barn i
samband med förlossning i enlighet med barnkonventionen.
Digitalisering av föräldrautbildningen är också en prioriterad insats som ska
säkerställa en likvärdig, kunskapsbaserad och tillgänglig föräldrautbildning
med hög kvalitet i hela regionen.
Konsekvensbeskrivning
Bedömningen är att det inte behöver göras någon jämställdhetsanalys i
ärendet, då det inte påverkar aktuellt beslut. Perspektiven beaktas på den
nationella nivån och är en integrerad del av den berörda överenskommelsen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör
Bilaga:

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftsnämnden Hallands sjukhus
Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Bilaga

Uppföljningsindikatorer per målområde i urval 2015, 2019 och 2020,
Region Halland (resultat för riket i parentes)
2015
2019
2020*
Målvärde
En mer personcentrerad vård
Andel kvinnor som var mycket nöjda med sin
72 % (71 %) 73% (74 %) 72 % (73 %)
Målvärde saknas
förlossning
En mer tillgänglig vård
Andel kvinnor som varit på eftervårdsbesök på 94 % (79 %) 97% (86 %) 94 % (86 %)
85%
barnmorskemottagning efter förlossningen
En mer säker vård
Andel kvinnor som drabbats av allvarliga
1,5 % (2,5 %) 2% (2 %)
1,5 % (2 %)
1,5%
bristningar vid icke instrumentell förlossning
(grad III och IV)
En mer kunskapsbaserad vård
Andel kvinnor som screenats för riskbruk av
89 % (81 %) 95 % (91 %) 95 % (92 %)
95%
alkohol vid inskrivningen till mödrahälsovården
Andel kvinnor som screenats för våldsutsatthet 88 % (85 %) 90 % (94 %) 94 % (95 %)
95%
under graviditeten
Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 och Robson 2 11 % (14 %) 14 % (15 %) 14 % (15 %)
10,4%
En mer jämlik vård
Andel kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen
Födda i Sverige
95 % (82 %) 97 % (88 %) 95 % (88 %)
85%
Födda utanför Sverige
90 % (70 %) 95 % (80 %) 89 % (82 %)
85%
Med högskole- eller universitetsutbildning
96 % (84 %) 98 % (89 %) 95 % (88 %)
85%
Med enbart grundskoleutbildning
84 % (65 %) 92 % (76 %) 88 % (79 %)
85%

Källa: Graviditetsregistret
* Uppgifterna för 2020 är preliminära för samtliga indikatorer. Särskilt avseende eftervårdsbesök bör en
jämförelse med tidigare år tolkas med försiktighet, då registrering av eftervårdsbesök sker upp till 18 veckor efter
förlossning.

