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Process för framtagande av ny folkhälsostrategi
Förslag till beslut
1. Process för framtagande av en ny folkhälsostrategi
fastställs enligt förslaget.

Sammanfattning
En länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa bör tas fram i
bred delaktighet och ta sin utgångspunkt i en analys av
befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de
övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
Folkhälsostrategin förhåller sig till en rad andra styrande dokument
inom Region Värmland. Viktiga arenor och aktörer för samverkan i
arbetet finns både inom och utanför organisationen Region Värmland
och kan identifieras inom samtliga åtta områden i den nationella
folkhälsopolitiken.
Framtagandet av en ny fyraårig folkhälsostrategi ska påbörjas i
augusti 2019 och koordineras med att en ny regional
utvecklingsstrategi utarbetas.
Ärendebeskrivning
En länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa bör tas fram i
bred delaktighet och ta sin utgångspunkt i en analys av
befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de
övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
Folkhälsostrategin förhåller sig till en rad andra styrande dokument
inom Region Värmland, varav den regionala utvecklingsstrategin är
central baserat på det tydliga sambandet mellan en god utveckling av
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folkhälsa och en framgångsrik regional utveckling. På ett likartat sätt
finns tydliga samband mellan folkhälsa och kultur- och
bildningsnämndens övriga ansvarsområden kultur och folkbildning
liksom ett antal faktorer i som vanligen sammanfattas som hälsans
bestämningsfaktorer.
Övergripande styrande dokument att förhålla sig till i arbetet med att
ta fram en ny folkhälsostrategi är därmed bland annat:
•
•
•
•
•

Värmlandsstrategin
Regionplanen
Agenda 2030
Kulturplan
Strategi för folkhögskolor

Därutöver finns på sakområdesnivå ett stort antal strategier och
handlingsplaner inom folkhälsoområdet, däribland:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett jämställt Värmland strategi 2018—2027
Handbok Våld i nära relationer (rev. 2017)
Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017—
2021
Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk
aktivitet hos barn och unga i Värmland 2017—2021
Handlingsplan för suicidprevention 2017—2019
Länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa 2016—2020
Handlingsplan för barnets rättigheter
Länsstrategi för integration (på gång)

Centrala arenor för samverkan i arbetet finns både inom och utanför
organisationen Region Värmland. Här anges några av dessa:
•
•

Pensionärsråd
Rådet för funktionsrätt
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Rådet för idéburna organisationer
Nya Perspektivs arbetsgrupper samt beredningsgrupp
Kommunchefs-, skolchefs- och socialchefsnätverk
Värmlandsrådet
Länsstyrelsen (enheten för social hållbarhet med flera)
Samhällsråd Värmland

Det finns inom var och en av den nationella folkhälsopolitikens åtta
målområden ett antal aktörer som ingår i den samverkansmodell som
föreslås ligga till grund för framtagandet av den nya länsövergripande
folkhälsostrategin. Här nedan ges exempel:
1. Det tidiga livets villkor
- Mödra- och barnhälsovård, förskola, skola, familjecentraler,
föreningsliv, socialtjänst
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
- Skolor, föreningsliv, ESF-projekt, elever i behov av särskilt
stöd, kulturverksamheter
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
- Arbetsförmedling, Försäkringskassan, större arbetsgivare,
regional tillväxt, folkhögskolor, HR (arbetsmiljö och
kompetensförsörjning), kommunernas arbetsmarknadsenheter,
FINSAM
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
- Socialtjänst, Konsumentverket
5. Boende och närmiljö
- Kommuner (stadsplanering med mera), föreningsliv, hälsooch sjukvård
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6. Levnadsvanor
- Hälso- och sjukvård, elevhälsa, kommun och regionansvar
(skola)
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
- Civilsamhället, råden i Region Värmland, kommuner, politik,
förskola, skola (mänskliga rättigheter och värdegrundsarbete),
hälso- och sjukvård
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
- Hälso- och sjukvård inom Region Värmland och kommuner
(inklusive elevhälsa), tandvård, kunskapsstyrning,
patientsäkerhet
Förslag till process och tidplan
Som beskrivits ovan sker arbetet med framtagandet av en ny fyraårig
folkhälsostrategi i samverkan med ett stort antal aktörer inom och
utanför Region Värmland och bör koordineras med utarbetandet av
andra långsiktiga strategier. Arbetet med en ny regional
utvecklingsstrategi är påbörjat och strategiarbetet inom
folkhälsoområdet bör koordineras med detta, liksom med motsvarande
arbete inom kultur- och folkbildningsområdet samt det övergripande
arbetet med att integrera de globala hållbarhetsmålen i regionens
styrsystem.
Arbetet påbörjas i augusti 2019 och bedöms ta 15 månader i anspråk
tills ett beslutsunderlag är utarbetat. En konkret tidplan med
delmoment kommer att presenteras när arbetet påbörjas.
Kontinuerlig avstämning kommer att ske i kultur- och
bildningsnämnden och med dess arbetsutskott.
Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
Arbetet med framtagandet av strategin bedöms kunna ske inom
befintlig ekonomisk ram.
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Barnperspektiv
Arbetet ska förhålla sig till konventionen om barnets rättigheter och
ett normmedvetet förhållningssätt som också tar hänsyn till alla
diskrimineringsgrunder.

Henrik Svensson
Utvecklingsdirektör
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