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Remiss: Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård 

och deras familjer. Nationella rekommendationer för 

beslutsfattare och stöd till vårdpersonal. 

Socialstyrelsen har tagit fram en remissversion av ett kunskapsstöd som dels in-

nehåller nationella rekommendationer med prioriteringar, som riktar sig till be-

slutsfattare och dels stödmaterial som riktar sig till vårdpersonal. Det är en vida-

reutvecklad form av kunskapsstöd med fler målgrupper än vanligt. Samtidigt är 

innehållet mycket avgränsat och styrt av vägledningsbehovet. 

De nationella rekommendationerna handlar framförallt om föräldrars delaktighet 

och psykosociala insatser för familjen. Rekommendationerna syftar till att ge 

vägledning för beslut på gruppnivå i styrnings- och ledningsfrågor. De kan till 

exempel vara underlag vid fördelning av resurser eller när hälso- och sjukvården 

ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag när 

hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram. 

Stödmaterialet syftar till att ge vägledning i arbetet med informationsöverföring i 

vårdkedjan och samtal med föräldrar. Stödmaterialet kan vara underlag när 

hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram. 

Kunskapsstödet innehåller också vägledning för patientsäkerhetsarbete i neo-

natalvården. Bland annat lyfts förebyggande och systematiskt arbete samt vilken 

lagstiftning som gäller.  

Remissförfarandet 

Remissversionen och bilagor finns på: www.socialstyrelsen.se/publikationer. 

Sök på ”Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer”. 

Alla som berörs av vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras fa-

miljer är välkomna att lämna synpunkter på kunskapsstödet, både avseende inne-

håll och att det riktar sig till olika målgrupper. 

Remissvar skickas senast 31 januari 2021 till: 

kunskapsstodneonatalvard@socialstyrelsen.se 

Ange diarienummer 5.7–13093/2018-1 

Med vänlig hälsning 

Ylva Malmquist 
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Sändlista 

Regioner 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Västra Götalandsregionen 

 

Organisationer 

Akademikerförbundet SSR 

BLF´s delförening för allmänpediatrik och hälsovård 

Lilla barnets fond 

NPO barn och ungdomars hälsa 

NPO kvinnosjukdomar och förlossning 

Psykologer för mödrahälsovård & barnhälsovård 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor 

Skolverket 

Spädbarnsfonden 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård 

Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård  

Svensk kuratorsförening 

Svenska neonatalföreningen 

Svenska barnmorskeförbundet 

Svenska prematurförbundet 

Svenskt neonatalt kvalitetsregister 

Vårdförbundet 

 

 

 

 


