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Regionstyrelsens uppföljning 2017 av folkhälsa
Ärendebeskrivning
I bifogad redovisning framgår att Region Jämtland Härjedalen bidrar på flera olika
sätt till de fyra utvecklingsområden som är det politiska samordnade fundamentet i
länets Folkhälsopolicy 2015 - 2019. Båda förvaltningarna inom Region Jämtland
Härjedalen genomför aktiva insatser inom egna ansvarsområden. Det framgår dock
att möjligheten till en bättre samordning av samtliga insatser kan utvecklas i form
av en folkhälsoprocess där det framgår vem som levererar och vad som levereras.
Syftet med det är att förbättra det tydligt utpekade befolkningsperspektivet. Detta
kommer innebära ett minskat mätande av vårdproduktion till förmån för resultat i
befolkningens hälsa.

Regiondirektörens förslag
Regiondirektören får i uppdrag att:


Beskriva huvudprocessen för hälsa – politisk inriktning HiaP, Hälsa i alla
politikområden.



Identifiera och ta fram en processbeskrivning över de ansvariga
leverantörerna till processen där Samordna, Mäta, Styra och Följa upp
folkhälsoprocessen måste bli tydliga ledord.



Göra en översyn av primärvårdens folkhälsoorganisation och ge förslag på
åtgärder som motsvarar behoven för en samordnad process i
folkhälsoarbetet.



Identifiera politisk ”mottagare” i form av politiker som beställer uppdraget –
Samordna genom att återinföra ett Folkhälsoråd bestående av beslutsfattare
från de olika leverantörerna under ledning av en högsta ansvariga
tjänsteman för att medge tydlig styrning mot gemensamma uppdraget.
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Beräkna de olika insatserna (investeringsvolymen i hälsa men inte mätt i
vårdproduktion) d.v.s. hur mycket investerar vi i hälsoutveckling?



Införa ett Hälsoprocessbokslut – årlig redovisning som inte är
fragmentiserad på förvaltnings-/verksamhetsnivå utan en sammanställd
totalredovisning på koncernnivå av hur mycket som investeras i
hälsoutveckling – inte vårdproduktion.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avd
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Bitr primärvårdschef Anna Fremner
Chef Folkhälsoenheten Susanne Högberg
Chef Utvecklingsavdelningen Lars Eriksson

