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1. Inledning 

För att uppnå en mer jämställd vård genomförs sedan tidigare en flerårig 
satsning för ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och 
förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Situationen inom förlossnings-
vården har länge visat tecken på ett allt mer ansträngt läge. Även i en 
internationell jämförelse ligger Sverige på en hög nivå inom OECD 
ifråga om förlossningsskador (OECD:s Health at Glance 2015). 
 
Det är regeringens bedömning att genom förstärkta insatser inom 
förlossningsvården kan antalet skador minskas och tilliten ökas. För att 
hantera situationen och för att förbättra kvinnors hälsa föreslår 
regeringen därför i propositionen Vårändringsbudget för 2017 (prop. 
2016/17:99, avsnitt 5.8) att ytterligare 0,5 miljarder kronor tillförs 
landstingen. Regeringen anser att det behövs ytterligare åtgärder inom 
detta område och avser att återkomma i denna fråga i budgetproposi-
tionen för 2018. 
 
Mot denna bakgrund har staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) (parterna) enats om att ingå en tilläggsöverenskommelse om för-
lossningsvården angående användningen av föreslagna medel. Tilläggs-
överenskommelsen utgör ett komplement till den befintliga överens-
kommelsen för 2017 som omfattar 511 miljoner kronor. 

2. Omfattningen av tilläggsöverenskommelsen 

Parterna är överens om att landstingen i enlighet med Överens-
kommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården 
och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2017–2019 väljer vilka insatser 
de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen i överenskommelsen. 
 
I landstingen pågår inom ramen för befintlig flerårig satsning ett aktivt 
arbete för att på flera olika sätt stärka bemanningssituationen och kom-
petensförsörjningen i förlossningsvården och den vård som rör kvinnors 
hälsa. Det framgår av landstingens redovisningar samt av det sam-
ordnande arbete som SKL håller i. 
 
Nedan lyfts några viktiga punkter fram, vilka beskriver åtgärder som i 
viss utsträckning redan pågår. De är åtgärder som såväl landstingen som 
myndigheter och andra aktörer identifierat behöver utvecklas ytterligare. 
 

• Stärka möjligheterna för barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
att kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 
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• Delta i det arbete som rör utarbetande av kunskapsstöd för 
förlossningsvården och eftervården av kvinnan. 

 
• Utbilda vårdpersonal i att förebygga, identifiera, diagnosticera 

och behandla förlossningsskador hos kvinnan. 
 

• Utveckla vårdkedjan utifrån kvinnans behov i samband med 
graviditet, förlossning och eftervård. Även familjens behov ska 
beaktas. Ett särskilt viktigt område att utveckla är eftervården till 
kvinnan efter förlossning.  

3. Ekonomiska villkor för medel inom tilläggsöverenskommelsen 

Totalt omfattar denna tilläggsöverenskommelse 500 miljoner kronor. Se 
tabell, bilaga 1.  
 
För att skapa goda planeringsförutsättningar i landstingen utbetalas  
300 miljoner kronor 2017 och 200 miljoner kronor 2018. Beslut om 
utbetalning av medlen till landstingen kommer att fattas genom särskilda 
regeringsbeslut ställda till Kammarkollegiet.  
 
Medlen till landstingen får användas för insatser som ryms inom 
överenskommelsen och denna tilläggsöverenskommelse, bland annat får 
medlen användas till att anställa personal.  
 
I övrigt gäller Överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i 
förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2017–2019.  

4. Godkännande av tilläggsöverenskommelsen 

Tilläggsöverenskommelsen blir giltig under förutsättning att den god-
känns av regeringen och SKL:s styrelse samt att riksdagen ställer er- 
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forderliga medel till regeringens förfogande.  
 
 
För staten genom  För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet   Landsting 
 
 
Stockholm    Stockholm 
den 14 juni 2017  den 9 juni 2017 
 
 
Agneta Karlsson   Vesna Jovic 
Statssekreterare  Verkställande direktör 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1 Fördelning av medel avseende 2017 och 2018 inom ramen för tilläggsöverenskommelsen. 
 

  Mnkr Sida 

Medel till landstingen 2017     

      

Utbetalning av medel för insatser inom förlossningsvården och  300 
 kvinnors hälsa 

 
Medel till landstingen 2018 
 
Utbetalning av medel för insatser inom förlossningsvården och 
kvinnors hälsa. 200  

 
  

Totala medel som utbetalas direkt till landstingen 2017-2018 500    

    

     
Totala medel inom tilläggsöverenskommelsen 500   
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