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Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av
folkhälsoarbetet
Ärendebeskrivning
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021 fastställs att ”ett mer
systematiskt och målinriktat folkhälsoarbete som främjar hälsa och är
sjukdomsförebyggande är oerhört viktigt inslag i nämndens verksamhet för att
åstadkomma en god och jämlik hälsa hos regionens befolkning men också som ett
led i att minska kostnaderna för sjukvården”. Ambitionerna för folkhälsa beskrivs
framförallt under friskare liv i strategi för länets utveckling där det framgår att
nämnden gemensamt ska arbeta med regionstyrelse och regionala
utvecklingsnämndens verksamheter för att samordna och utveckla Region Jämtland
Härjedalens folkhälsoarbete.
Folkhälsoenheten flyttade i januari 2021 organisatoriskt till Regionstaben från
område primärvård enligt beslut i Regionstyrelsen i november 2020
(RS/685/2019), och blev därmed en enhet inom Hälso och sjukvårdspolitiska
avdelningen (HOSPA). I utredningen som låg till grund för organisationsflytten
ansågs staben som en logisk placering, dels mot Regionstyrelsens ansvar att arbeta
med övergripande frågor, dels enhetens uppdrag som omfattar ytterligare
kontaktytor utöver regionens och kommunernas verksamheter som till exempel
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och civilsamhälle. Uppföljningen ger inte en
komplett bild av enhetens arbete utan utgår från målen och insatserna som främst
beskrivs i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och har delats upp i
följande delar:









Omorganisation av folkhälsoarbetet
Aktiviteter för att förbättra levnadsvanor
Migration och hälsa
Minska den psykiska ohälsan
Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Förekomst av övervikt och fetma hos barn och ungdomar
Jämställd och jämlik verksamhet
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Konkreta mätetal från nämndes verksamhetsplan som följs upp på inkluderar:
 Andel genomförda hälsosamtal för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som
tackat ja till erbjudande om samtal. Målvärde 100%
Implementeringen av riktade hälsosamtal har förberetts under året. På
grund av pandemins medförande belastning på hälsocentralerna har dock
det breda införandet skjutits på till januari 2022. Lösningspiloter kommer
starta upp under oktober och kommer då bjuda in ett begränsat antal
invånare.
 Antal enheter inom hälso- och sjukvården som deltagit i
utbildningsomgångar (enligt diplomeringskoncept) inom normkritik
och HBTQ+. Målvärde 4
Ett utbildningskoncept för HBTQI- och mångfaldsdiplomering har
färdigställts. Totalt har fem verksamheter inom regionen startat upp under
året. Tre av dessa -är enheter inom hälso- och sjukvården.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av arbetet med folkhälsa inom Region
Jämtland Härjedalen godkänns.
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