Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
1. Verksamhetens namn
Kvinnohälsovården, Jönköpings sjukvårdsområde består av 11 familjecentraler Bankeryd, Rosenlund,
Habo, Familjecentralen Väster, Dalvik, Råslätt, Norrahammar, Huskvarna, Gränna, Öxnehaga och
Tenhult. I Mullsjö finns enbart kvinnohälsovård. Mullsjö har även en ungdomsmottagning.
2. Uppdrag och avgränsningar:
Barnmorskans uppdrag på familjecentralen/kvinnohälsovården är mödrahälsovård, gynekologisk
cellprovsmottagning för kvinnor mellan 23-60 år, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk
mottagning. Se bilaga.
På kvinnohälsovården tjänstgör; barnmorskor, undersköterskor, vårdadministratörer och läkare. Vi är
en utbildningsklinik till flera högskolor och handleder blivande barnmorskor och läkare.
3. Tidig upptäckt
• Basprogram för gravida, som innefattar 8 barnmorskebesök/normal graviditet, är gemensamt för
sydöstra regionen. Checklistan/basprogrammet – uppdateras årligen. Hälsosamtalet genomförs i tidig
graviditet med screening av livsstilsfaktorer; tobak, alkohol (audit), droger, läkemedel, kost och motion.
Vid behov initierar barnmorskan samarbete med gynekolog, socionom, psykolog, beroendemottagning
och psykiatriska kliniken.
4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
• Behandlingsrutiner vid riskgraviditet
• Psykosocialt basprogram, ”Samverkansteam för föräldrar i behov av särskilt stöd under graviditet,
förlossning och tidigt föräldraskap”
http://www.lj.se/infopage.jsf?childId=15157&nodeId=39571#
• BVC-rapport lämnas i graviditetsvecka 35, (överrapportering mellan kvinnohälsovård och
barnhälsovård) efter kvinnans godkännande.
5. Samverkan
• på individ och gruppnivå i form av föräldraträffar med övriga professioner på familjecentralen
• handledning för alla professioner på familjecentralen
 samverkansavtal för familjecentral mellan landsting och kommun
• arbetsbeskrivning för samordnarna på familjecentralen
• kvinnokliniken, Ryhov; BB, förlossning och gynekologisk verksamhet
• ungdomsmottagningen, Jönköping, Mullsjö
• skolor, polismyndighet, socialförvaltning och kvinnojouren
• länsövergripande samarbete med kvinno- och barnhälsovård
6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter
Avvikelsehantering sker via Synergi och vid behov initieras förbättringsarbete via processerna eller
ledningen
Uppföljning
• Genom kvinnoklinikens omfattande processarbete, gällande våra patientgrupper. Grupperna är
tvärprofessionellt sammansatta; läkare, barnmorska, undersköterska och vårdadministratör. Arbetar

kontinuerligt med förbättringar och utveckling i respektive processgrupp. Redovisas årligen i dialog med
klinikens ledningsgrupp
• Quick search; kontinuerlig webbaserad patientenkät till förlösta
• Gravditetsregistret; nationellt kvalitetsregister för mödravård
• Kvalitetsredovisning för familjecentralerna; verksamhetsuppföljning med föräldraenkät

Aktuell 2016-12-05

