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Information om datainsamling från verksamheterna
– Regional utvecklingsplan för barns och ungas hälso- och sjukvård i VGR
Hälso- och sjukvården för barn och unga i VGR fungerar till vissa delar bra, men verksamheter
riktade mot barn och unga signalerar sedan många år problem på olika nivåer med ojämlikheter och
brister. Därför har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att en regional utvecklingsplan för hälsooch sjukvård för barn och unga (HS 2017-00220) ska arbetas fram. Arbetet skall följa och barnsäkra
omställningen av hälso- och sjukvården.
Målet på sikt är en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till
alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och genomsyras av barnkonventionen.
Barn och unga har speciella behov och vi vill utifrån en kartläggning av dessa, utveckla och
förbättra hälso- och sjukvården mot målbilden och omställningens principer.
Uppdraget startade i oktober 2017 och inleder med att studera representativa delar av gruppen barn
och unga med kronisk eller långvarig sjukdom med många vårdkontakter. Projektet förväntas efter
hand arbetet fortgår att kunna ge svar på nuläge, behov och prioriteringar. Förslag på lösningar skall
tas fram och i lämpliga fall initiering och uppföljning av piloter.
Vi startar nu arbetet med att titta närmare på följande målgrupper: hög risk prematurfödda barn,
astma, undervikt/ätsvårigheter hos små barn, utvecklingsneurologiska funktionshinder samt
områden med skör kompetenstillgång i regionen. Dessa grupper tror vi representerar barn och unga
med kroniska sjukdomar väl samt att behovsanalys och lösningar är generaliserbara. Efter hand
breddas projektet till fler grupper. Lärandet och metodiken tas med i det framtida arbetet och stärker
samtidigt omställningen av hälso- och sjukvården för barn och unga.
Därför vill vi gärna samla in relevanta data för dessa valda målgrupper. Det kan röra sig om
uttag ur kvalitetsregister och vårddatabasen för att kunna följa flöden och vårdkonsumtion
eller enkätutskick till medarbetare eller patienter samt i förekommande fall djupintervjuer
med föräldrar och barn.
Tack på förhand och ta gärna kontakt vid frågor!
Peter Almgren, projektledare/regionläkare regionala barnuppdraget

