
En effektiv barnsjukvård -
vad innebär det? 

Hälso- och sjukvård för barn och unga i 
VGR

Sektorsrådet i Pediatrik / Göran Stiernstedt
Barnveckan i Göteborg 170427



Program 8.15 - 9.45

Patientlagen 2014-11-09

• Hej o välkomna
• Fantastiskt tänkt om framtidens sjukvård för barn

• Barnets perspektiv från en förälder
• Var står vi idag med barnsjukvården?

• ...och hur löser vi det här då? Kort paus 5 min

• Effektiv barnsjukvård enligt Göran Stiernstedt
• Regional utvecklingsplan barn - det händer här och snart!

• Diskussion panel + publik – synpunkter och medskick



VGR och barnhälsosjukvården
• Västra Götaland - info (1,7 Milj inv, ca 350 tusen barn 0-18 

år, storstad och glesbygd, segregation, ökande befolkning. 
49 kommuner, ojämlikt vårdutbud)

• Barnhälsosjukvården (4 barnkliniker med 
öppenvård varav 1 regionklinik, länssjukvård i Gbg 
placerad i öppenvård + närsjukhus + regionklinik. BVC, 
central BHV, P-
MBHV, BUH, VGPV, ungdomsmottagningar, 
spädbarnsverksamheter, mindre del privat vård.

• Kommunala verksamheter: elevhälsa, socialttjänst

Patientlagen 2014-11-09



Sektorsråden och deras uppdrag
• 29 medicinska sektorsråd i landstinget

• 2 för barn (BUP och barnsjukvård)

• Kunskapsstöd och rådgivande till regionledningen.

• Fortbildning, strukturella frågor, ordnat införande, 
remissinstans, regionala riktlinjer, kvalitetsarbete, 
problemlösning och framtidsdiskussioner.

• Sektorsrådet samlad kring en gemensam målbild, barn 
och ungas hälso- och sjukvård måste hänga ihop!

• Prio områden idag: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, 
fortbildning av specialister, barnkonventionen samt 
kommunikation och delaktighet hos medarbetarna.

Patientlagen 2014-11-09



Mål: excellent hälso- och sjukvård

• Västra Götalandsregionen (VGR) ska bedriva den 
bästa hälso- och sjukvården för barn och unga. 

• Denna hälso- och sjukvård ska ske i enlighet med 
intentionerna i 

- Barnkonventionen samt i överensstämmelse med 
- vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Det som är värdeskapande för en sådan vård är att 
- barn lever ett långt och gott liv med 
- god funktionsförmåga och 
- minskad sjuklighet.



Vision
• Hälso- och sjukvård för barn och unga i VGR ska vara ett 

sammanhållet nät som knyter ihop 
- första linjen inom hälsovård 
- primärvård
- barn- och ungdomsmedicinska specialistverksamheter
- regionvård 

• så att nätet för patient och vårdnadshavare upplevs som 
en funktionell helhet.



Förutsättningar
• Barndom

- Anknytning
- Beroende
- Tillväxt
- Utveckling
- Ökande autonomi

• Rätt till hälsa
- Barns bästa

• Utgå från barnet
- Möta barnet



Andel Barn

Komplexa Allvarligt Friska

Ekonomi barn

Komplexa Allvarligt Friska

Ekonomi
Vuxen

Komplexa Allvarligt Friska



Och i praktiken…



Regional Expert
Beslutstöd

Experthjälp
Beslutstöd

Barnkompetens

Du har alltid kommit rätt!



Helhet

NOBAB

Ungdoms 
fokuserat

Föräldra
medverkan

Person
centrering

Empati

Kontinuitet

Pedagogiskt

Kultur
kompetent

Team

Barn och unga behöver ofta vårdinsatser
inom sjukvård som främst möter vuxna, 
men kan också vara med i rollen som 
anhöriga inom (vuxen)sjukvård. 
Även inom detta område krävs en 
kulturresa för att skapa 
miljöer som välkomnar de unga.



Värdeskapande framgångsfaktorer
• lika rätt till vård 
• respekt, förståelse och integritet

• familjecentrering 
• vårdmiljö

• vården enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

• gemensamma mål, kvalitetsdriven och sammanhållet nät
• samverkan som en funktionell helhet

• systematiskt kvalitetsuppföljning i flera dimensioner



Familj Socialt
sammanhang

Kropp Själ
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BUMBUP Hab
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Strategiska områden
• Sammanhållet nät

- Som inkluderar skola, socialtjänst, mm
- Ur familjeperspektiv

• Tillgång till kompetens
- Lärandemiljö
- Regionala överläkarpositioner inom subspecialiteter

• Forskning och utveckling



Barnveckan	– Effektiv	barnsjukvård

Föräldraperspektiv	med	avseende	på	antalet	vårdkontakter

Greger	Lindlöf
Fru	och	två	barn	(11	resp 13	år)
JIA	och	Atypisk	autism

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv



Många	vård	och	omsorgskontakter	

JIA	11	st Atypisk	autism	6	st

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv



Kontakter

Atypisk	autism	
Habilitering
läkare
psykolog
arbetsterapeut
specialpedagog
dietist
kurator
sjuksköterska

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv
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fysioterapeut	1
fysioterapeut	2
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kurator
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ögonsköterska
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• Av	alla	kontakter	är	det	ingen	som	tar	fullt	ansvar	för	barnets	hela	
vård	och	omsorgsbehov.	

• Kontinuitet	är	viktigt.	För	varje	ny	person	i	kedjan	behöver	föräldern	
berätta	om	hela	historien.	

• Svårt	att	veta	var	i	processen	man	befinner	sig.	
Vem	ska	vi	träffa?	När?	Hur	ofta?	Vad	händer	efter	det?	Osv.	

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv



Enkelt	exempel.	Journaler

Regionarkivet
- Vårdcentral.	Respektive	VC	(3	st)
- Tandvård.	Respektive	tandvårdsklinik	(2	st)
- BVC/Skolhälsovård.	Kvar	i	verksamheten.	(2	eller	4	st)
- DSBUS.	Finns	i	Regionarkivets	lokaler	under	annat	namn	(Arkiv	och	
informationsstruktur	1	st)
- Akutsjukvård.	Finns	på	respektive	sjukhus.	(2	st)
- Habilitering.	Kvar	i	verksamheten.	(1	st)
- BUP.	Kvar	i	verksamheten.	(1	st)
- NP.	Kvar	i	verksamheten.	(1	st)

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv



Föräldrar/vårdnadshavare	är	en	viktig	kunskapsbärare.	

Risk	för	missförstånd.	Förälder	har	missat	att	delge	information.	

Olika	yrkesgrupper	kräver	olika	information.	Föräldern	anpassar	sig.	

Dålig	kontinuitet.

Långa	väntetider.	

2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 
Lindlöf - Föräldraperspektiv



En	samordnare	som	tar	hand	om	alla	kontakter,	tidsbokningar	samt	har	
samlad	kunskap	om	rättigheter.	

Använd	digitala	hjälpmedel.	
Tex	frågeformulär	fylls	i	hemma	&	journaler	samlade	på	ett	ställe.		

”Färdiga”	intyg	för	skola,	Vårdbidrag,	flygbolag,	LSS,	bad	osv.	
I	dagsläget	är	det	krångligt	och	tar	lång	tid	att	få	fram	intyg.	

Snabba	insatser.	

Inga	vårdköer.	
2017-04-27 Barnveckan - Effektiv barnsjukvård - Greger 

Lindlöf - Föräldraperspektiv

Önskeläge	i	framtiden



Varför	är	barn	speciella?



Problemområden	börjar	likna	vuxenvårdens

Akutsjukvården Vårdplatsbrist



Hur	räcker	
man	till?

Kontinuitet	i	
vården?

Från	
Bengtsfors	till	

Västra	
frölunda





Digitalisering/	Nya	arenor





Effektiv	vård	för	barn
Barnveckan

Göteborg	170426
Göran	Stiernstedt



UPPDRAGEN

• Effektivare	resursutnyttjande	
inom	hälso- och	sjukvården	S	
2013:14

• (dir.	2013:104)	beslutade	21/11	
2013

• Klart	13/1	2016
• Regeringsutspel	mars	2017
• Nationell	samordnare	PV	utsedd	
mars	2017

• Betalningsansvarslagen							
S	2014:05

• (dir	2014:27)	beslutade	
27/2	2014

• Klart	27/2	2015
• Proposition	mars	2017
• Lag	20180101



Uppdraget	för	nationell	samordnare	PV

• ……får	en	särskild	utredare	(=nationella	samordnaren)	i	
uppdrag	att	utifrån	en	fördjupad	analys	av	förslag	i	
betänkandet	Effektiv	vård	stödja	landstingen,	berörda	
myndigheter	och	organisationer	i	arbetet	med	att	samordnat	
utveckla	en	modern,	jämlik,	tillgänglig	och	effektiv	hälso- och	
sjukvård	med	fokus	på	primärvården.	Målsättningen	är	att	
på	sikt	förverkliga	denna	strukturreform	av	hälso- och	
sjukvården.



Framtiden

•Demografin	kommer	kräva	bättre	
resursutnyttjande

•Medicinteknik,	inkl.	IT,	ska	finansieras	men	
bidrar	också	till	effektiviseringsmöjligheter

•Befolkningen	kräver	bättre	service



Svensk	barnsjukvård

•Vi	kan	vara	stolta	över	resultaten!
•men….



Vården	fungerar	på	det	hela	taget	bra



Tillgänglighet	kvällar/helger,	ej	sjukhusakuten



Fast	läkarkontakt



Hur	ofta	hjälper	din	läkare	till	att	koordinera	
vården?



Stärka	förtroendet	för	vården

•Barnsjukvården	har	stor	inverkan	på	
befolkningens	uppfattning	om	vården(?)

•Familjesjukvård!



Framtiden

•Möjligheterna	till	intäktsförstärkning	
(skattehöjningar)	begränsade

•Stort	effektiviseringstryck	i	alla	delar	av	
vården



Mental	omställning

•SJUKVÅRD	ÄR	EN	SERVICEBRANSCH
•Att	ge	bra	service	medför	bättre	
effektivitet



Bra	service

•Närhet
•Trygghet
•Enkelhet
•Snabbhet



•Vad	behöver	vi	göra?



Struktur	– utmaning	1

•Satsa	på	den	öppna	vården	–
ingången	i	systemet

•Primärvård	och	öppen	
barnsjukvård



Starkare	ÖV

•Kontinuitet	=	bättre	vård
•Koordination	=	bättre	vård
•Helhetssyn	=	bättre	vård

•TRYGGHET



Utmaning	1

•Samverkan	med	PV	för	att	säkra	en	
välfungerande	lättillgänglig	barnsjukvård	
24/7

•Barnsjukvårdens	försprång	– det	
förebyggande	arbetet	(BVC)



Övergripande	slutsatser	– utmaning	2

•Störst	effektiviseringspotential	där	
komplexiteten	är	störst	– patienter	som	
kräver	täta	insatser	från	många	olika	
aktörer.



Vårdens	storkonsumenter	behöver	vård	och	
omsorg	på	nytt	sätt	

*			Annan	vårdlogik	– proaktiv	i	st f	reaktiv
• Vård	för	individer	med	omfattande	behov	kräver	samplanering	och	
ibland	gemensamt	utförande	med	kommunal	vård	

• Landsting	och	kommun	bör	gemensamt	resursplanera för	denna	
grupp	patienter.	



Centralisering	– utmaning	3

•Koncentrera	högspecialiserad	och	specialiserad	
vård

•Värna	om	kvaliteten	– finns	samband	volym	–
resultat

•Värna	om	personalens	skicklighet!
•Nationell	och	regional	fråga.



Slutsatser

•Mycket	stor	potential	till	effektivisering	i	
arbetssätt,	arbetsorganisation



Att	effektivisera

•Resursbrist	är	inte	alltid	problemet
•Svarte	Petter	lönar	sig	inte	i	längden
•Sluta	räkna	pengar	– det	kanske	inte	ens	är	
möjligt	fullt	ut.

•Börja	planera	utifrån	kvalitet
•Vi	arbetar	i	en	servicebransch!



Trygghet	

•Kontinuitet	ger	enorm	effektivitetsvinst	
och	är	enormt	trygghetsskapande.	Inte	
bara	organisation	– handlar	även	om	
värdegrund.



Öronkliniken	i	Lund



Sammanfattning

•Barn	är	unika
•Barnsjukvård	är	unik,	men…
•De	flesta	slutsatser	i	utredningen	Effektiv	
vård	(2016:22)	gäller	även	barnsjukvården.



SLUT!



Regional	utvecklingsplan	för	
barnhälsosjukvården	i	VGR
- En	barn- och	ungdomssäkrad	omställning	av	hälso- och	sjukvården.





Varför är	barnsjukvården	speciell?	
Barnkonventionen	ratificerad	1990	– barns	bästa	i	första	rummet.
Barn	är	beroende	av	sina	föräldrar	– behandling	fungerar	t.ex inte	om	
förälder	mår	dåligt.	
Barn	fungerar	och	reagerar	i	ett	system	(familj,	skola,	miljö)
Barn	har	ofta	diffus	och	mer	svårdiagnosticerad	problematik,	ofta	
kroppsliga	symtom	på	psykiska	eller	sociala	problem.
Barn	har	en	förändrad	autonomi	under	uppväxten.
Barn	har	specifika	sjukdomstillstånd	och	behandlingar

2017-02-22 Bilder	till	HSS	presidie	– Peter	Almgren

161108



Vad	innebär	utvecklingsuppdraget?	
Målet	är	en	sammanhållen	hälso- och	sjukvård	för	barn	och	ungdomar	
i	regionen	som	ser	till	barns	och	ungdomars	bästa	möjliga	hälsa	och	
utveckling	och	genomsyras	av	FNs	barnkonvention.	Barn	och	ungdomar	
som	har	och	i	vuxen	ålder	bibehåller,	det	Goda	Livet	och	lyckas	i	skolan.
Arbetet	byggs	nerifrån	och	upp,	dvs	ansvar	för	alla	barn	med	rätt	insats	
i	rätt	tid,	med	rättvis	vård	som	fördjupar	och	specialiserar	insatserna	till	
rätt	barn	efter	de	behov	som	finns.
Berör	omställningens	alla	fyra	områden	– koncentration	av	vård,	nära	
vård	och	digitalisering.

2017-02-22 Bilder till HSS presidie – Peter Almgren



Tre	delar	i	uppdraget	som	bildar	en	helhet

Basen	i	hälsofrämjande	och	förebyggande	bredd	för	alla barn.	
Inkluderar	primärvård,	elevhälsa,	mödra- och	barnhälsovård.
Mellannivån	och	den	nära	vården,	en	regional	överenskommelse	kring	
uppdrag	och	målbild	så	att	så	mycket	som	möjligt	utförs	nära	barnen.	
Berör	primärvård,	all	specialiserad	barnsjukvård	(länssjukvård)	samt	
barnpsykiatri	och	barnhabilitering.	Ett	sammanhållet	system.
Regionsjukvård	och	rikssjukvårdsuppdragen.	Regionklinikens	roll	och	
högspecialiserade	uppdrag.

2017-02-22 Bilder till HSS presidie – Peter Almgren



Möjliga	fokusområden	och	prioriteringar
Behovs- och	GAP	analyser	på	viktiga	områden,	t.ex vårdplatser,	
neuropsykiatri,	barnakuten,	barn	med	komplexa	behov.
Arbetsmiljö	och	kompetensförsörjning
Digitaliseringens	möjligheter	(självhjälp,	tillgänglighet	och	behandling)
Tydligare	vårdkoordinationsansvar	för	kroniskt	sjuka	barn	med	många	
vårdkontakter,	stort	vårdbehov.
Utbyggnad	av	den	nära	vården	i	befintliga	projekt,	t.ex
Göteborgssjukvården,	befintlig	specialiserad	öppenvård	och	
barnspecialistcentra.
Stark	konsultationsmodell	och	tydligt	fortbildningsuppdrag	som	höjer	
barnkompetensen	i	alla	led	som	möter	barn	och	unga.


