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Styr- och
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ledningsperspektivet

Organisation

Projekt, aktivitet m.m.

Vårdorganisation

Genom ett politiskt beslut har man
startat en Kommission för jämlik hälsa i
Blekinge med målet att skapa
förutsättningar för en god
hälsoutveckling och för att minska
hälsoklyftorna i länet.
Regionförbundet Sörmland och
landstingets Sörmlands gemensamma
beredning för jämlik hälsa tog 2016 fram
rapporten Sörmlandsstrategin 2020 – ett
folkhälsodokument? Ett styr och
måldokument för folkhälsan och
folkhälsoarbetet i länet.
Hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg har uppdraget att
tillhandahålla en god vård på lika villkor
och bidra till en jämlik hälsa för hela
befolkningen. I ett globalt perspektiv är
folkhälsan i Sverige god. Trots detta ökar
hälsoklyftorna. Hälsoutvecklingen i
Kronobergs län följer samma mönster
och har de senaste tio åren på många sätt
varit positiv men med tydliga
socioekonomiska skillnader. Ett
systematiskt levnadsvanearbete inom
hälso-och sjukvårdens stora arena
gentemot befolkningen kan därmed
bidra till att minska hälsoklyftorna i
samhället.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård.
När det gäller styrning- och
ledningsperspektivet har mycket av
arbetet handlat om att hitta rätt
organisatorisk form för det fortsatta
arbetet. Inom ramen för de första fyra
medlemsåren har organisationen
ombildats från landsting till att bli region
vilket i sin tur bland annat medförde att
den första (gamla)styrgruppen för HFS
ombildades med en del nya funktioner
m.m. Roller och ansvar för styrgrupp och
tillhörande arbetsgrupper pågår för att
även där hitta rätt.
Förstärkt det lokala nätverket genom fler
nya medlemmar i HFS temagrupper.
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Förstärkt det hälsofrämjande arbetet
med fler HFS processledare.
Samverkan

De tidigare enheterna miljö-, folkhälsa-,
hälsofrämjande landsting och mänskliga
rättigheter har bildad en ny gemensam
enhet ”Enheten för hållbar utveckling”
med syfte att öka synergier inom
hållbarhetsfrågorna.
Bidra med kunskap om sjukdom och
hälsa och samverka med övriga
samhällsaktörer för att understödja en
god och jämlik hälsoutveckling hos
befolkningen i Östergötland.
Östgötakommissionen 2014 är grunden
för detta arbete.
Sammankallar Region Östergötlands
Hälsoråd med representanter från alla
centrum, ordförande är Hälso- och
sjukvårdsdirektören
Samarbete med kommunerna i länet via
folkhälsoråden samt återkommande
nätverksträffar för folkhälsosekreterare.
Initialt drevs arbetet i samverkan mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och ledningskontoret
inom Region Gotland. Under 2013
övergick så detta arbete i ordinarie
verksamhet med tydligt linjeansvar för
berörda chefer med beslutsmandat. För
att skapa samordnad ledning av det
hälsofrämjande arbetet inrättades ett
hälsofrämjande råd under våren 2014
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
vilket är den organisationsform som
används i förvaltningens ledningssystem
för att driva gemensamma
utvecklingsfrågor. Till detta råd har även
ledningskontorets enhet för folkhälsa
och välfärd knutits, i syfte att
synkronisera det patientinriktade
utvecklingsarbetet med det breda
samhällsinriktade arbetet som sker i
regionens övriga förvaltningar. Resultat
från arbetet med levnadsvanor
rapporteras två gånger årligen till hälsooch sjukvårdsnämnden. En ny
processledare för HFS rekryterades
2014. Processledaren är samordnare för
det hälsofrämjande rådet. I rådet deltar
samtliga berörda chefer och ett antal
specialister. Representanter för andra
förvaltningar kan adjungeras.
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Förstärkt kopplingen till
specialitetsrådet för hälsofrämjande
arbete.
Det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet är
politisk proriterat i Landstinget Blekinge
och utgör en av de fyra prioriterade
övergripande målen i Landstingsplanen.
Arbete med att skapa en
hållbarhetspolicy och ett
hållbarhetsprogram pågår, med syftet att
tydliggöra ledning och styrning gällande
hållberhetsfrågorna.
Skrivningar från Verksamhetsplan 2017:
Utveckla det personcentrerade
förhållningssättet där personalen med
hög kunskap och kompetens skapar
förtroende för verksamheten. Det gör vi
genom att erbjuda säker vård och
hälsofrämjande åtgärder som bidrar till
en jämlik hälsa. Vården idag behandlar
mycket effektivt en rad olika enskilda
sjukdomstillstånd, men helhetsbilden av
patienten och patientens perspektiv,
erfarenheter, kunskap och medverkan
fattas ofta. Med personcentrerad vård
kan samhällets resurser användas mer
effektivt, eftersom det visat sig att
vårdtidens längd på sjukhus blir kortare,
patienter känner sig tryggare och
medicinska komplikationer minskar.
Under medlemsperioden har den
övergripande verksamhetsplanen för
hälso-och sjukvården inom Region
Kronoberg lyft fram hälsofrämjande
arbetet som ett av de viktigaste målen.
För 2017 - 2019 är de övergripande
målen:
 Högt förtroende
 Jämlik vård och hälsa
 Personcentrerad vård
 God tillgänglighet
 Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete
Involvera de hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande processerna i
strategidokument och
verksamhetsplaner
VLL arbetar fortsatt mot visionen
"Världens bästa hälsa 2020".
"Bättre och jämlik hälsa" samt "God och
jämlik vård" utgör två av landstingets
fyra inriktningsmål.
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Det folkhälsopolitiska programmet
reviderades 2015 och beskriver tre
huvudsakliga strategier; hälsoorientering
av hälso- och sjukvården, prevention och
tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och
befolkningsinriktat hälsoarbete. VLL har
ett övergripande mål att arbeta med
hälsofrämjande arbetsplatser.
Uppdragsbeskrivning för primärvård
(regelbok).
Budget med verksamhetsplan och
flerårsplan.
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län. Regional strategi
2016-2015 Handlingsplan 2016-2017
(+Handlingsplan 2018-2019).
Utvecklat avtals- och uppdragstexter.

Uppföljning
Utbildning/
information

Kloka listan omfattar sedan 2017 råd om
hälsosamma levnadsvanor inom flera
terapiområden.
Fokus på hälsa och hälsoorientering har
ökat i verksamhetsutvecklingsarbete –
organisationen har utifrån pågående
processer med verksamhetsutveckling
valt att koppla ihop HFS med detta
arbete och ett av fyra nya målområden
inom hälso- och sjukvården handlar om
”hälsosamt liv”. Processarbetet här
handlar nu om att koppla på pågående
processer och arbeten som har ökat
fokus på hälsa och hälsoorientering. Ett
spännande arbete där processledaren
tillsammans med andra medarbetare på
avdelningen Folkhälsa och hållbarhet
finns med i stor utsträckning.
Ett ständigt pågående uppföljningsarbete
sker i samarbete med Landstingets
verksamheter.
Utvecklat webb-utbildning som stöd för
strategiskt arbete i hela hälso- och
sjukvården.
Tagit fram informationsmaterial till
personal.
Omvärldsbevakning i form av att
arrangera/delta i internationella och
nationella konferenser. Följa aktuell
forskning
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Utvecklat Vårdgivarguiden.
Våld i nära
relation

Ett ämnesbaserat expertråd inom
området våld i nära relationer har bildats
för att leda det strategiska arbetet med
våld i nära relationer. Expertrådet utgör
en del av landstingets kunskapsstyrning.
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