1 (3)

Mottagare
Socialdepartementet, dnr S2021/04102
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

Datum
2021-09-09

Diarienummer
RS210721

Region Hallands synpunkter på SOU 2021:34 Börja med
barnen
Region Halland har tagit del av SOU 2021:34 och är av uppfattningen att det är en
omfattande utredning som lyckats identifiera flera problemområden. Dock innehåller
betänkandet få konkreta förslag och åtgärder för en mer likvärdig vård som innefattar
förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga. Region Halland önskar lämna
följande synpunkter:
Författningsförslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Utredningens förslag är att revidera hälso- och sjukvårdslagen genom att föra in ett mer
hälsofrämjande perspektiv i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Därtill ska regionerna särskilt
samverka med huvudmän inom skolväsendet vid planering och utveckling av hälso- och
sjukvård till barn och unga. Ytterligare ett steg i utredningens lagförändringsförslag gäller
regeringen eller utsedd myndighets roll att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens
arbete för att förebygga ohälsa hos barn och unga.
Region Halland är tveksamma till om den samverkan som eftersträvas kan uppnås genom
de föreslagna sätt som utredningen presenterar.
Patientlagen
Utredningens förslag är att patienter under 21 års ålder, på begäran, ska få en fast
vårdkontakt utsedd om det kan antas vara nödvändigt med sådan för att tillgodose
hans/hennes behov. Det är Region Hallands bedömning att en fast vårdkontakt 0–21 år
inte utgör en förändring då alla invånare, enligt nuvarande lagstiftning, har rätt till en fast
vårdkontakt.
Hälso- och sjukvårdsförordningen
Utredningen föreslår att låta Socialstyrelsen meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens
arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. Region Halland är
positiva till detta då region och kommun behöver ha tydliga ramar om vad som förväntas
av dem för att det ska bli en god och jämlik vård över hela landet.
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Utredningens rekommendationer
• Barnkonventionen
I utredningen beskrivs delar av barnkonventionens innehåll men Region Halland hade
gärna sett en tydligare länk mellan konventionen och de förslag som utredningen lägger
fram.
•

Fast vårdkontakt

Utredningens förslag är att en fast vårdkontakt för barn och unga är en viktig åtgärd för att
minska ohälsa men Region Halland hade gärna sett ett mer förebyggande förhållningssätt i
utredningen, dvs. hur olika satsningar och möjliga lagstiftningar hade kunnat skapas för att
förebygga ohälsa bland barn och unga. En fast vårdkontakt på en vårdcentral utgör inte en
preventiv insats i sig. Det är Region Hallands bedömning att det förebyggande arbetet
främst bör ske inom barnhälsovården och elevhälsan.
•

Nationellt hälsovårdsprogram 0–20 år

Utredningen innehåller förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram 0–20 år, men ger inget
förslag om samlat huvudmannaskap. I dagsläget finns det ett nationellt
barnhälsovårdsprogram inom primärvården för barn mellan 0–6 år och utredningen ger
delvis intryck av att använda detta koncept för att applicera på barn och unga 6–20 år.
Region Halland är positiv till ett nationellt hälsovårdsprogram men önskar ett förtydligande
kring vem som har det primära ansvaret. Region Halland ser fördelar med att basen för
hälsovård för barn över 6 år ligger hos elevhälsan.
•

Elevhälsa

Region Halland instämmer i utredningens resonemang om att bibehålla det nuvarande
huvudmannaskapet för elevhälsa. Det är dock Region Hallands uppfattning att elevhälsans
roll borde ha lyfts mer i utredningen, i stället för att fokus läggs på den fasta vårdkontakten
inom primärvården. För att bidra till att skapa jämlik vård för barn och unga i landet anser
Region Halland att det behöver ställas krav på huvudmännen vad gäller grundläggande
resurser inom elevhälsan. Region Halland bedömer att elevhälsan behöver stärkas vad gäller
resurser och kunskap om medicinsk och psykosocial hälsa. Medicinsk elevhälsa utgör idag
bara en liten del i elevhälsans uppdrag och påverkar elevhälsovårdens möjligheter att arbeta
hälsofrämjande och familjecentrerat. Region Halland bedömer att uppdraget behöver
förtydligas så att elevhälsan blir basen för arbetet och utgör det naturliga första steget i
vården för barn och unga, på samma sätt som barnhälsovården fungerar för de små barnen.
•

Socialtjänst

För att förebygga ohälsa ser Region Halland ett behov av att Socialtjänsten kommer in i
processen tidigare än vad som sker i dagsläget. Socialtjänsten är en viktig aktör när det
handlar om att arbeta med barn och ungas hälsa, både i ett förebyggande perspektiv och
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när riktade insatser behövs. Dock nämns socialtjänsten endast i liten utsträckning och dess
roll borde ha förtydligats i utredningens förslag.
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