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Motion till nationella barnhälsovårdsdagarna 2021
Uppdaterade uppdragsbeskrivningar för Centrala barnhälsovårdsenheternas
nationella råd och de Nationella utvecklingsgrupperna
Förslag:

Att den nationella barnhälsovårdssammanslutningen godkänner de uppdaterade
uppdragsbeskrivningarna för Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet) och de
nationella utvecklingsgrupperna inom barnhälsovård.
Bakgrund och motivering till förslaget:

I samband med etablerandet av den nya kunskapsstyrningsorganisationen för svensk hälso- och
sjukvård, då den nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG-BHV) skapades, har ett behov
uppstått att förtydliga och i vissa avseenden omdefiniera rollerna för Centrala barnhälsovårdsrådet och
de nationella arbetsgrupperna (numera nationella utvecklingsgrupperna, NUG) inom barnhälsovård.
Under hösten 2020 har CBHV-rådet därför omarbetat uppdragsbeskrivningarna för både sitt eget och
NUG-organisationens arbete. Uppdragsbeskrivningarna ger nu en tydligare inramning av respektive
grupps ansvar och avgränsningar samt samarbetsytor mellan sig och NAG-BHV samt andra aktörer
utanför barnhälsovårdens organisation, exempelvis myndigheter.
Finns en utvecklingsgrupp som berörs av motionen? Om ja, vilken:

Alla utvecklingsgrupper berörs.
Har motionen diskuterats med ovanstående utvecklingsgrupp?

Innehållet i förslaget har inte hunnit diskuteras med alla utvecklingsgrupper.
Motionär (namn, mailadress och telefonnummer):

CBHV-rådet,
genom Steven Lucas, steven.lucas@akademiska.se, 0733409860
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UTKAST
Uppdragsbeskrivning Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella
råd; CBHV-rådet
Om det nationella rådets uppdrag och funktion.
Nationell samverkan i demokratisk anda

Centrala barnhälsovårdsenheters nationella råd (CBHV-rådet) är en gemensam samordnande
funktion för de centrala barnhälsovårdsenheterna med uppgift att bistå dem i att förvalta, följa upp
och utveckla det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Rådet består av representanter som går omlott och väljs för fyra år i taget. Nya ledamöter utses vid
de nationella barnhälsovårdsdagarna och representerar professionerna barnhälsovårdsöverläkare,
distriktssköterska, barnsjuksköterska, administratör, -psykolog, logoped och dietist. Andra
professioner kan adjungeras vid behov. Alla representanter bör arbeta i sin regionala CBHV-enhet
under tiden i CBHV-rådet. Det eftersträvas även en jämn geografisk representation bland
medlemmar i CBHV-rådet.
I samband med de nationella barnhälsovårdsdagarna väljs även en valberedning bestående av 2–3
personer, varav en är sammankallande. Inför nationella barnhälsovårdsdagar tillser valberedning en
process för nominering av kandidater till poster aktuella för inval, via de regionala CBHV-enheterna.
Anmälan om kandidatur kan även ske genom egenanmälan.
CBHV-rådets arbete följs upp årligen på de nationella barnhälsovårdsdagarna och bygger på en nära
samverkan i demokratisk anda.
CBHV-rådet samarbetar med NAG BHV regelbundet genom möten och delning av dokument och
protokoll. CBHV-rådet bereder frågor för diskussion och hantering i NAG BHV utifrån deras
uppdrag i kunskapsstyrningsorganisationen och att kommunicera med myndigheter.
CBHV-rådets uppdrag
Förvaltning

▪
▪
▪
▪
▪

Bevaka att barnhälsovårdsprogrammet finns och används i enlighet med Vägledning för
barnhälsovården (Socialstyrelsen) och Rikshandboken.
Bevaka möjligheter att omsätta barnhälsovårdsprogrammet.
Belysa framgångsfaktorer respektive hindrande/riskfaktorer vid implementering.
Återkoppla erfarenheter från landet till CBHV-enheterna och NAG BHV.
Att ansvara för gemensam webbaserad samarbetsyta för CBHV-enheter, Samarbetsrummet på
SKR.

Uppföljning

▪
▪
▪

Kartlägga vad som sker i landet till exempel via enkäter.
Delge erfarenheter från landet vid våra nationella barnhälsovårdsmöten.
Ta del av och stödja utvecklingsgruppernas arbete och resultat

Utveckling

▪
▪
▪
▪

Bevaka pågående utvecklingsarbeten.
Föreslå specifika utvecklingsområden vid behov.
Ta emot och förbereda motioner som inkommer till det årliga nationella BHV-mötetDelta i planeringen och genomförandet av det årliga nationella BHV-mötet i samarbete med
värdregion/-er.
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Funktioner i CBHV-rådet

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sammankallande
Sekreterare
Kontaktperson nationella utvecklingsgrupper inom CBHV
Kontaktperson Rikshandboken
Kontaktperson NAG BHV
Ansvarig för Samarbetsrummet på SKR
Ansvarig för motioner till nationella barnhälsovårdsdagarna
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