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Tillämpningsanvisning – Krav- och kvalitetsbok Vårdval
Vårdcentral
2.7.8 Familjecentrerat arbetssätt
I Krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2018 används begreppet
familjecentrerat arbetssätt som samlingsnamn för arbetet att i samverkan förbättra
uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Det arbetet kan
organiseras som familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.
Vårdcentral som med sitt BVC deltar i någon av organiseringsformerna ersätts.
Familjecentral
 Mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänstens förebyggande verksamhet är samlokaliserad och
samverkande. Det innebär att de olika verksamheterna har lokaler
i direkt anslutning till varandra, på samma våning.
 Minst en vårdcentral har hela sitt BVC-uppdrag på
familjecentralen.
 Samverkansavtal avseende familjecentral är tecknat för att säkra
samverkan, långsiktighet, kontinuitet och kvalitet. Avtalet
reglerar verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive
parts ansvarsområde och finansiering av gemensamma resurser.
 Årlig merkostnadsersättning per familjecentral är 198 tkr,
uppstartskostnad är 150 tkr.
 Ersättningen betalas ut till de vårdcentraler vars BVC samverkar
och är samlokaliserade enligt kraven för familjecentral. Är det
fler vårdcentraler som deltar så delas beloppet mellan dessa.
Familjecentralsliknande verksamhet
 Barnhälsovård samverkar på ett familjecentrerat sätt med minst
två av de andra parterna från en familjecentral med utgångspunkt
i öppna förskolans lokaler.
 Barnhälsovården deltar och finns regelbundet på plats i
verksamheten och föräldragrupper ska förläggas på den
familjecentralsliknande verksamheten.
 Samverkansavtal avseende familjecentralsliknande verksamhet är
tecknat för att säkra samverkan, långsiktighet, kontinuitet och
kvalitet. Avtalet reglerar verksamhetens ledningsstruktur,
innehåll, respektive parts ansvarsområde och finansiering av
gemensamma resurser.
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Årlig merkostnadsersättning per familjecentralsliknande
verksamhet är 120 tkr, uppstartskostnad är 24 tkr.



Ersättningen betalas ut till de vårdcentraler vars BVC samverkar enligt
kraven. Är det fler vårdcentraler som deltar så delas beloppet mellan dessa.
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