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Reviderad länsövergripande folkhälsopolicy 2020-2024
Ärendebeskrivning
I Jämtlands län råder en politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar
för att nå en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i att
länets politiker kraftsamlat kring en länsgemensam folkhälsopolicy.
Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets samlade folkhälsoarbete
vilket ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro. Folkhälsopolicyn
utgör ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin.
En reviderad Folkhälsopolicy 2020-2024 är nu framtagen i form av en
dialogprocess påbörjad hösten 2018 samt möten i Folkhälso Z under 2019.
Kommuner och region har lämnat synpunkter och ett slutförslag har framtagits
med hänsyn till framförda förbättringsförslag.
Folhälso Z presidium överlämnade slutförslaget till regionens samverkansråd för
vidare hantering. Regionens samverkansråd sänder nu detta förslag till
Folkhälsopolicy 2020-2024 till länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen
för behandling.
Länets folkhälsopolicy utgår från de faktorer som påverkar hälsan, hälsans
bestämningsfaktorer, istället för att utgå från sjukdom och individuella
hälsoproblem. Detta salutogena synsätt är ett strategiskt val och präglar policyn.
Länets politiker har enats om att utöver de nationella åtta folkhälsomålen fokusera
på en gemensam målbild med fyra viktiga utvecklingsområden där bästa möjliga
effekt kan förväntas – tidiga livets villkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande
miljö samt delaktighet och inflytande.
I Folkhälsopolicyns utvecklingsområden finns en rekommenderad gemensam
riktning. Med den som stöd ska respektive kommun och Regionen gärna även i
samverkan med övriga aktörer från Länsstyrelse till det privata näringslivet ta fram
egna styrdokument, utifrån de lokala förutsättningar som finns.
I denna nu reviderade Folkhälsopolicy 2020 – 2024 kvarstår utvecklingsområdena
från tidigare policys men med ökad tonvikt på nya utmaningar för folkhälsan såsom
utanförskap, ensamhet, psykisk ohälsa, den demografiska förändringen med den

Tjänsteskrivelse

allt mer åldrande befolkningen, den digitala utvecklingen, globala
befolkningsomflyttningar, samhällets utveckling mot ökad urbanisering och
centralisering, klimatförändringar, pandemier och dess konsekvenser för hälsan.
Den gemensamma målsättningen och hälsovisionen är fortsatt: ”Hälsa på lika
villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län.”

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Folkhälsopolicy 2020-2024 antas.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anna Frisk
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska
avdelningen

Utdrag till
Folkhälso Z, Politiskt råd för folkhälsa, Regiondirektör, Hälso-och
sjukvårdsdirektör, Biträdande primärvårdschef, Folkhälsopolitisk strateg Hälsosjukvårdspolitiska avdelningen.

