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En uppföljning av hälsofrämjande insatser vid
sex vårdcentraler har genomförts inom
landstinget. År 2008 utvecklade Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f) ett
uppdrag för primärvården med syfte att stärka
det hälsofrämjande arbetet som utförs i
utsatta områden genom att tilldela extra
ekonomiska medel motsvarande en halv till en
tjänst per vårdcentral och år. Sex
vårdcentraler beslöt sig för att delta.
Ett underlag inför budgetberedning har
arbetats fram som resulterat i ett politiskt
beslut om att avsätta en tydlig och prioriterad
pott pengar för landstingets strategiska
folkhälsoarbete. Detta har lett till ett ökat antal
tjänster inom folkhälsoområdet.
Implementering Mellan år 2010-2011 har lasarettet i Enköping
av
arbetat med implementering av
Socialstyrelsens Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder. En struktur
sjukdomsför dokumentation av livsstilsfrågor har
förebyggande
arbetats fram.
metoder
Det pågår ett arbete med implementeringen av
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder. Landstinget
deltar aktivt i den nationella arbetsgrupp som
Socialstyrelsen leder för att stödja
implementeringen. Det finns en lokal
arbetsgrupp för implementeringsarbetet i
landstinget. Denna arbetsgrupp samarbetar
med Rådet för kunskapsstyrning kring
uppdraget. Information om riktlinjerna har
getts på Landstingsstyrelsen och denna har
antagit regionens politiska viljeinriktning och
även gett i uppdrag åt landstingsdirektören att
implementera riktlinjerna.
Kommunikationsplan för implementering av
socialstyrelsens riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder är framtagen
och arbetet är påbörjat. Hälsoprocessledarna
informerar om riktlinjerna vid chefsmöten, till
verksamhetsutvecklare, på arbetsplatsträffar
och på nätverksträffar.
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Jämlik hälsa
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av
hälsofrämjande
arbete

Samverkan
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granskning

Tillsammans med flertalet kommuner,
landsting och regioner är Västerbottens läns
landsting med i en nationell satsning, ”Samling
för social hållbarhet – minska skillnaderna i
hälsa”. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) är initiativtagare till denna satsning vars
syfte är att deltagarna ska ta fram åtgärder på
vad som krävs för att minska skillnader i
hälsa.
En kartläggning av det hälsofrämjande arbetet
vid landstingets akutsjukhus har genomförts.
Syftet var att inventera pågående
hälsofrämjande insatser på landstingets
akutsjukhus. I studien kartlagdes
hälsofrämjande arbete inklusive
evidensbaserade preventiva åtgärder, t.ex. Far,
rökavvänjning och förändrade kost- och
alkoholvanor, vid sju akutsjukhus inom
landstinget. Studien visar bl.a. att
hälsofrämjande aktiviteter förekommer på
sjukhusen, men att arbetet behöver
systematiseras och stärkas, särskilt inom
områdena hälsofrämjande organisation och
hälsofrämjande patientarbete.
De årliga målen avseende det hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande arbetet tas fram i
samarbete med planerings- och
utvecklingsavdelningen och lämplig övrig
verksamhet.
Samverkansavtal har upprättats mellan
kommuner och landsting kring bl.a.
alkoholfrågor och barn och unga med psykisk
ohälsa.
För att ta fram en gemensam folkhälsopolicy
för Blekinge län har ett arbete med länets
kommuner, länsstyrelsen, Region Blekinge och
frivilliga organisationer initierats.
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År 2010 genomfördes en kollegial granskning
där Västerbottens läns landsting och
Landstinget i Östergötland granskade
varandras hälsofrämjande och förebyggande
arbete ur ett styr- och ledningsperspektiv.
Primärvården samt Skellefteå sjukhus har
genomfört kollegial granskning tillsammans
med Primärvården i Sörmland och Piteå
Älvdals sjukhus.
Inom landstinget har en uppföljning av
Folkhälsopolicy och Handling för hälsa 20082010 inom området hälsofrämjande hälso- och
sjukvård genomförts. Utifrån uppföljningen
identifierades att aktuella utmaningar var att
integrera det hälsofrämjande arbetet i det
dagliga patientarbetet, att säkra insatser för
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att stödja individer i deras arbete med att
förändra riskfyllda levnadsvanor, att etablera
ett hälsofrämjande perspektiv i sjukvårdens
planer och prioriteringar och att utveckla en
hälsofrämjande miljö på
landstingsfinansierade vårdinrättningar.
Ett årshjul för arbetet kring hälsofrämjande
sjukhus har tagits fram.
Lasarettet har tillsammans med Kullbergska
sjukhuset i Sörmlands län genomfört en
kollegial granskning under år 2010 och 2011.
Kollegial granskning på
landstingsledningsnivå genomfördes 2010.

Tobak

Mål och mått som ersättningssystem togs i
bruk och stärkte upp arbetet med FaR och
tobaksavvänjning.
En kostpolicy för landstinget har arbetats
fram. Kostpolicyn är tänkt att vara ett stöd för
verksamheterna i att stärka kvalitén och
hanteringen av maten. Målet är även att det
ska vara enkelt för patienter, medarbetare och
besökare att välja måltider och livsmedel som
är bra för hälsan och för miljön.
Landstinget deltar i nationellt projekt kring
KVÅ1-koder för sjukdomsförebyggande
metoder.
Gällande styrdokumentens riktlinjer för
tobaksfritt landsting har tobaksfri innan
operation, riktlinjer för drogpolitik, samt
friskvård inkluderats.
Lasarettet har varit rökfritt sedan 2000.
Nyligen har riktlinjerna reviderats och man
har genomfört en uppföljning av efterlevnaden
av riktlinjerna.
Arbete pågår med att revidera tobakspolicyn.
Deltar i nationells arbete med att ta fram en
RIV2 specifikation kring tobak.
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Klassifikation av vårdåtgärder.
konstruktionsunderlag för utveckling av journalsystem som beskriver hur journalinformation ska
struktureras och kodas för att bli likvärdigt presenterad och tolkad i olika journalsystem. RIV står för regelverk
för Interoperabilitet i Vården och är en överenskommen beskrivningsmetod för IT-utveckling i svensk hälso- och
sjukvård.
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