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Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Årsredovisning 2014
1

Nämndens samlade bedömning

Nämnden har under året avslutat sitt arbete i de två fördjupningsgrupperna psykisk
ohälsa och våld i nära relationer. Ur ett folkhälsoperspektiv är det två utsatta
områden och nämnden har undersökt vad man kan förbättra för att öka folkhälsan.
Samverkan mellan olika samhällsaktörer är mycket viktigt för att kunna förbättra den
psykiska hälsan och minska våldet i nära relationer.
2

Uppföljning av nämndens mål och planerade aktiviteter

Nämnden har arbetat utifrån sin verksamhetsplan med mätbara mål som ger
möjlighet till en tydligare uppföljning. Nämnden har utformat en mål- och
aktivitetsplan som utgår från nämndens verksamhetsplan, men mer detaljerat
beskriver nämndens planerade aktiviteter. Uppföljning görs kontinuerligt, men
tydligast via del- och helårsrapporterna.
2.1

Nämnden lämnar ett strukturerat underlag till landstingsstyrelsen

Nämnden har under året haft sammanlagt tio nämndsammanträden, varav en dag
var avsatt för besök på de aktuella hälsocentralerna. I samband med ett nämndsmöte
gjorde nämnden ett studiebesök på SCA Obbola, där vd och personalchef
informerade om företaget och hur de arbetar förebyggande med hälsa för anställda.
Nämnden har fått återkoppling från ett tidigare beviljat bidrag till en dokumentärfilm
”Livets teater”. Det är ett projekt där samhällets mest utsatta personer arbetat
tillsammans med en teaterföreställning som filmatiserats. Nämnden har också vid ett
tillfälle fått information från patientnämnden. Tid för arbete i fördjupningsgrupperna
har ofta förlagts i samband med ett nämndsmöte.
Nämndens arbetsutskott har sammanträtt vid elva tillfällen under året. Arbetsutskottet
har fått information om mindfulness och hur det kan användas vid olika tillfällen.
Arbetsutskottet har träffat Studenthälsan på Umeå Universitet. Vid mötet
diskuterades studenternas hälsa och vad man kan göra för att förbättra den.
Arbetsutskottet lämnade över en sammanfattning av nämndens egen studentenkät
från Umeå universitets välkomstmässa. Representant för Umeåregionens
flyktingmottagning och en barnmorska har besökt arbetsutskottet för att diskutera
projektidén att utbilda kulturdoulor. Kulturdoula är en kvinna som har samma språk,
kultur och tradition som patienten, som har fött barn och som bott i Sverige och som
även har kännedom om den svenska kulturen. Arbetsutskottet har i övrigt berett
nämndens olika ärenden.
Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen. I underlaget beskriver
nämnden viktiga förhållanden som påverkar befolkningen och som nämnden
uppmärksammat under året, både inom folkhälsoområdet och inom primärvården. För
att få ett så bra bedömningsunderlag som möjligt har nämnden fört dialog med
befolkningen vid olika aktiviteter, träffat intresseorganisationer och föreningar, träffat
primärvårdsledningen och beställarenheten samt besökt hälsocentraler, både privatoch landstingsdrivna. Nämnden har i olika grupperingar besökt de hälsocentraler som
besöktes 2012 för uppföljning och utvärdering utifrån ett folkhälsoperspektiv.
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Olika intresseorganisationers representanter ges möjlighet till
dialog med nämnden

Nämndens arbetsutskott har träffat lokala funktionshinderorganisationer och
patientföreningar vid två tillfällen under året. Alla föreningar hade möjlighet att skicka
in frågor innan mötet vilket bidrog till en bra dialog. Ämnen som diskuterats är bland
annat övergången av hälso- och sjukvård i ordinärt boende till kommunal regi, där
även tjänsteman från landstinget har informerat om nuläget vid ett dialogmöte. Vidare
diskuterades sjukresor i samband med det fria vårdvalet, användning av så kallade
icke godkända läkemedel och bemötandefrågor. Under hösten anordnade nämnden
tillsammans med föreningarna och Nämnden för funktionshinder och habilitering en
livslustdag som handlade om vår psykiska hälsa och om mindfulness.
Nämndens arbetsutskott har träffat representanter för pensionärsföreningarna vid
fyra tillfällen. På dialogmötena har arbetsutskottet och landstingets tjänstemän
informerat och svarat på frågorna. Mötena har handlat om många olika områden,
exempelvis nedläggning av dagrehabiliteringen på geriatriska kliniken, hur
nyetablering av privat hälsocentral påverkar redan befintliga hälsocentraler,
bemanning och vårdplatser under sommaren samt inkontinensskydd. Representant
från läkemedelscentrum informerade om läkemedelsgenomgångar på ett dialogmöte.
Livslustdagen som anordnades tillsammans med pensionärsföreningarna handlade
om smärtfysiologi, bra mat för seniorer och vad som händer när livet förändras.
Livslustdagarna var även i år väldigt uppskattade. Bägge livslustdagarna hade
många besökare. Diskussioner har förts om hur vi kan sprida inbjudningarna till
livslustdagarna än mer, så att inbjudningen kommer ut i hela Umeåregionen.
För att utvärdera och kunna förbättra dialogmötena med funktionshindersföreningarna, patientföreningarna och pensionärsföreningarna har en enkät lämnats
ut, för resultat, se tabell punkt B, sidan 9.
Landstingsstyrelsen har gett nämnderna för folkhälsa och primärvård i uppdrag att
samråda med de nationella minoriteterna. En samrådsgrupp med representanter från
alla tre nämnder har under året samrått med samerna vid fyra tillfällen,
sverigefinnarna vid fyra tillfällen och med tornedalingar, romer och judar vid två
tillfällen. Samråden med samerna har handlat om att öka förståelsen i vården om
samisk kultur/levnadsvillkor och att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos
minoriteten. Glesbygdsmedicinskt centrum har lämnat ut en enkät till
primärvårdspersonalen för att få en bild av personalens kunskaper om samernas
kultur och levnadsvillkor. Enkäten har sammanställts och utifrån sammanställningen
har man anpassat seminarier till behoven. På primärvårdsdagarna hölls seminarium i
ämnet för att nå så många som möjligt inom primärvården. Samrådsgruppen följer
också den nationella ansökan om samiskt centrum som skickades till
regeringskansliet i slutet av 2013.
Representanter för sverigefinnar har lyft behovet av information om lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, både till landstingets personal och till
allmänheten. På samrådet har behovet av information på finska och finskspråkig
personal diskuterats. Det statliga bidraget har till viss del använts till kulturella
arrangemang som föreningarna själva arrangerar.
På samråden med de tre övriga nationella minoriteterna har man också lyft behovet
av information om lagen. Problemet med minoriteters säkerhet och risk för
diskriminering har diskuterats. Minoriteten trycker på information och på vikten av
kulturella arrangemang för att öka förståelsen.
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Samrådsgruppen arbetar med några gemensamma områden för alla fem nationella
minoriteter. Gruppen arbetar med att sprida informationsmaterial om lagen och med
en gemensam seminariedag planerad till våren 2015. Region Västerbotten
samarbetar med alla fem nationella minoriteter i arbetet med den nya kulturplanen.
2.3

Arbete för fortsatt utveckling av medborgardialog

Nätverket Hälsa och demokrati arbetar för att utveckla medborgardialogen.
Landstingsstyrelsen har utsett två ledamöter att delta i nätverkets möten. Under
mötesdagarna i maj diskuterades olika metoder för ökad demokrati. Deltagarna fick
information om en utredning, från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, om den psykiska hälsan hos HBTQ- ungdomar. Socialstyrelsen
informerade om en av deras rapporter kring barn och unga och vikten att ta tidiga
tecken på psykisk ohälsa på allvar och att tidiga insatser kan vara avgörande för en
bättre hälsa. Vid nätverkets möte i september diskuterades nätdroger, missbruk och
beroende.
Nätverket anordnade en nätverkskonferens i februari som nämnden prioriterade så
att flera ledamöter hade möjlighet att delta. Många intressanta och givande
föreläsningar gavs, exempelvis hur en utvecklad värdegrund spelar stor roll i
organisationsstrukturen och olika problemområden gällande våld i nära relationer.
Konferensen har redovisats till övriga ledamöter i nämnden.
Nämnden har deltagit i olika aktiviteter, dels för att främja folkhälsan men även för att
tillvarata tillfället att möta medborgarna i regionen. Nämndsledamöter har medverkat
på olika sätt i Blodomloppet, Tavelsjö halvmarathon, och på välkomstmässan vid
Umeå universitet. En enkätundersökning med folkhälsofrågor genomfördes i
samband med välkomstmässan. Enkätundersökningen har sammanställts och
nämnden har, som tidigare nämnts, diskuterat resultaten från tidigare enkäter med
studenthälsan på Umeå universitet.
Nämnden har tillsammans med folkhälsoråd i de olika kommunerna anordnat och
deltagit i flera aktiviteter. I Bjurholm har rådet arrangerat en vårdag och
folkhälsorådet i Hörnefors har anordnat en folkhälsodag med olika aktiviteter.
Vindelns folkhälsoråd har genomfört en utbildningsdag i bemötande. Holmsund/
Obbola folkhälsoråd har tillsammans med andra aktörer anordnat en folkhälsovecka.
Folkhälsoveckan riktade sig framför allt till skolelever med flertalet aktiviteter, bland
annat en föreställning från Unghästen ” Ibland kan livet vara besvärligt”. Nämnden för
folkhälsa och primärvård i Umeåregionen har sedan tidigare ekonomisk bidragit till
teaterarrangemanget.
2.4

Uppföljning av folkhälso- och primärvårdsplaner

Det folkhälsopolitiska programmet är ute på remiss och kommer att antas i början av
2015. Politiker i nämnden har tillsammans med tjänstemän i verksamhetsutvecklingsstaben arbetat med att förbättra programmet.
Regelbundna träffar med primärvårdsledning och verksamhetsutvecklingsstaben har
ägt rum, allt efter behov. Några träffar har också ägt rum med beställarenheten.
Nämndens presidium har medverkat vid primärvårdsmöten under året.
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Landstingsstyrelsen har utsett två ledamöter, ordförande och vice ordförande, som
deltar i SAMLAP (samverkansorgan landsting privata vårdgivare) kring
samverkansfrågor med aktörer inom nationella taxan.
2.5

Samverkan med samtliga kommuner i Umeåregionen angående
folkhälsan

Nämndens arbetsutskott har haft samverkansmöten med representanter för olika
grupper som arbetar med ungdomars sexuella hälsa i regionen. Gruppen har träffats
två gånger under året. Mötena har handlat om klamydia, aktuellt läge gällande
smittspridning sexuellt överförbara sjukdomar, samt information om pågående
projekt.
Samarbetet med regionens gymnasieskolor fortsätter. Genom projektet erbjuds
eleverna att testa sig för klamydia anonymt och nämnden delar, via elevhälsan, ut
kondomer. Smittskyddsläkaren Stephan Stenmark är mycket positiv till projektet.
Nämndens arbetsutskott finns representerat i UmeBRÅ (Umeå brottsförebyggande
råd). Rådet har sammanträtt tre gånger under året. I rådet har man bland annat
diskuterat LARO-programmet (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiatberoende) och vikten av samarbete och dialog mellan landsting, kommun och
polis för att programmet ska fungera så optimalt som möjligt. Man har därför via
UmeBRÅ förstärkt samarbetet, särskilt mellan polisen och landstinget. Samarbetet
mellan polisen och krogarna fungerar bra i området och antalet misshandelsfall har
sjunkit. För att kunna agerat tidigt vid misstänkt drogmissbruk har en handlingsplan
kring droger för ungdomar i grundskoleålder tagits fram.
Samverkansmöte mellan nämndens arbetsutskott och representanter från regionens
kommunala socialnämnder har hållits vid tre tillfällen under året. Gruppen arbetar
utifrån den regionala äldreplanen och har diskuterat vad man kan göra för att
förbättra situationen för de äldre i samhället. Länsöverenskommelsen riskbrukmissbruk-beroende har diskuterats. Spelberoendeproblematiken finns i dagsläget
inte med, vilket har lyfts på ett SÖK-möte. Behovet av en utökad
samverkansöverenskommelse där kranskommunerna är delaktiga har lyfts och
kommer att utredas.
Landstinget har samarbetsavtal med Umeå kommun. Fyra samverkansmöten har ägt
rum med Umeå kommun. På mötet gick man igenom Centrum mot vålds egen
utvärdering av verksamheten. Flera förbättringsområden identifierades för att
förbättra verksamheten, bland annat kommer ansvarsfördelningen snarast att
tydliggöras. En revisionsrapport om samverkan mellan Umeå kommun och
Västerbotten läns landsting om första linjens vård för barn och ungdomar med
psykisk ohälsa har presenterats. Via samverkansavtalet kommer förbättringsarbeten
att ske både när det gäller första linjen psykisk ohälsa och familjecentralskonceptet.
Arbete för folkhälsa sker även på nationell nivå. Ledamöter från nämnden har deltagit
i SKL´s (Sveriges kommun och landsting) nationella satsning ”Samling för social
hållbarhet- minska skillnaderna i hälsa”. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan de
olika medverkande landstingen och kommunerna ska bidra till att höja kvalitén i det
lokala arbetet för att minska skillnader i hälsa, stärka den sociala hållbarheten och
tillgodose de mänskliga rättigheterna. Erfarenheterna har resulterat i en slutrapport
med 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala
hållbarheten och minska skillnader i hälsa. För att fortsätta arbetet med att minska
skillnader i hälsa har ett nationellt forum bildats, mötesplats social hållbarhet.
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I samtliga aktiva folkhälsoråd i Umeåregionen finns alltid minst
en ledamot från nämnden representerad

I Umeåregionen finns aktiva folkhälsoråd på följande orter: Bjurholm,
Holmsund/Obbola, Hörnefors, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, och Vännäs.
Folkhälsorådet i Sävar är vilande. Nämnden har valt två ordinarie representanter och
två ersättare i varje folkhälsoråd, utom i Vännäs där nämnden endast har en
ordinarie representant och en ersättare. Folkhälsoråden har arbetat med olika frågor
inom folkhälsan och flera utåtriktade aktiviteter har arrangerats. Umeå kommun
förändrar nu sin organisation och kommundelarna försvinner. Det är viktigt att
fortsätta det lokala folkhälsoarbetet trots en förändrad organisation.
Samarbetet mellan nämnden och folkhälsorådet i Vännäs med VIP-pärmar kommer
att följas upp. VIP-pärmarna innehåller material för ungdomar om olika området i
livet, exempelvis ekonomi och psykisk hälsa. Skolans arbete med materialet
tillsammans med ungdomarna har varierat och lite mindre än hälften av lärarna har
arbetat aktivt med materialet.
2.7

Politiskt företräda primärvården i kontakten med
samhällsaktörer/medborgare

Vid utåtriktade aktiviteter tar nämndens representanter emot synpunkter och
förmedlar dem vidare till rätt instans.
2.8

Samverkan internt inom landstinget i frågor som rör folkhälsa
och primärvård

Presidieträffar för nämnderna för folkhälsa och primärvård genomförs vid behov.
Presidierna har samverkat vid sju tillfällen under året. Dessa möten sker via
videokonferens när det är möjligt. Nämnden har arrangerat ett lärandeseminarium för
de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård. Under seminariet fick nämnderna
information om våld i nära relationer. Kvinnojourerna i länet och centrum för män var
inbjudna för information och dialog om sin verksamhet.
Nämndens arbetsutskott har träffat landstingsstyrelsens arbetsutskott för dialog vid
ett tillfälle. Nämnden lyfte förhållanden inom primärvården som påverkar
befolkningen och aktuell information inom folkhälsoområdet. De tre nämnderna för
folkhälsa och primärvård fick i uppdrag att komma med förslag på översyn inom
Hälsoval Västerbotten ur ett befolkningsperspektiv.
Samverkan gällande landstingets tjänstemannaledning redogjordes under punkt 2.4.
Samverkan med representanter från Nämnden för funktionshinder och habilitering
har skett vid planering av livslustdag. Nämndernas arbetsutskott utgör en del av ett
samverkansorgan, närsjukvårdsberedningen, där frågor om samverkan, primärvård
och sjukhusvård diskuteras. Det ger en bra koppling mellan nämnderna.
3.

Kurser och konferenser

Nämndens ledamöter som varit på kurs eller konferens återrapporterar muntligt eller
skriftlig till nämndens ledamöter. Deltagande kurser och konferenser, se bilaga 1.
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Underlagens genomslag

Nämnden har lyft många frågor som är viktiga ur ett medborgarperspektiv gällande
både folkhälsa och primärvård. De har framförts både via underlag och via dialog.
När man läser landstingsplanen kan man se att många av de frågor som nämnden
lyft finns med. Naturligtvis är det svårt att veta om det kommit från nämndens
underlag, eller från flera håll samtidigt. Nedan beskrivs områden som nämnden
påtalat och som betonas i landstingsplanen.




Vikten att arbeta förebyggande gällande folkhälsa
Att skillnaden i hälsa ökar mellan olika sociala grupper i samhället
Vikten att arbeta för att förbättra den psykiska ohälsan genom första linjen,
så att specialistenheterna kan behandla de som behöver deras kompetens

Återkopplingen från landstingsstyrelsen till nämnden kan utvecklas.
5.

Ekonomi

Efter årets slut lämnar nämnden ett positivt utfall på 112 400 kronor från det
kostnadsställe som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag.
Utöver ovanstående har nämnden haft en budget på 535 900 kronor för att stimulera
folkhälsan. Av de budgeterade medlen har 336 500 kronor använts.
Umeåregionens flyktingmottagning har beviljats 276 810 kronor till ett projekt för att
utbilda kulturdoulor. Nämnden har tillsammans med folkhälsorådet i Vindelns
kommun arrangerat en utbildningsdag i bemötande och likabehandling, där nämnden
stod för kostnaden för teatergrupp och föreläsare på sammanlagt 25 116 kronor.
Nämnden har anordnat två Livslustdagar, en tillsammans med
pensionärsföreningarna och en tillsammans med funktionshinder- och
patientföreningarna. Kostnaden för bägge Livslustdagarna blev drygt 17 600.
Bidrag för utåtriktad verksamhet, både via folkhälsoråd och föreningar, har beviljats
på sammanlagt 13 600 kronor. Exempel på utåtriktad verksamhet är anhörigdag om
diabetes, Välkomstmässa Umeå Universitet och folkhälsodag i Hörnefors.
Resterande belopp från kostnadsställe 18222 har bekostat inköp av presenter till
föreläsare och utlottning vid utåtriktad verksamhet.
Kostnadsställe

Årsbudget

Utfall 2014

Akumulerad+/-

18216

2 187,0

2074,6

112,4

18222

535,9

336,5

199,4
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Mål- och aktivitetsplan 2014
Mål:
I arbetet mot landstingets vision om världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020 ska vi som företrädare för befolkningen
årligen lämna ett underlag till landstingsstyrelsen där vi bedömer hälsoläget i Umeåregionen, skatta behov och föreslå eventuella förbättringar
av primärvård och folkhälsoinsatser i området. Detta underlag ska i sin tur vara en del inför landstingsstyrelsens beslut om fördelning av
budgetmedel.
Nämnden fullföljer sina huvuduppgifter genom att:
A. Nämnden årligen lämnar ett tydligt och strukturerat underlag till landstingsstyrelsen utifrån landstingets mål jämlik hälsa, god vård och
ökat medborgarinflytande som beskriver:
 befolkningens hälsoläge,
 behov av primärvård och folkhälsoinsatser samt hur dessa tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna
 ev. förbättringar till följd av hur behoven tillgodoses
 ytterligare analyser, uppföljningar, förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut samt förebyggande insatser mm
B. Olika organisationers representanter ges möjlighet att föra dialog med nämnden
C. Utveckla medborgardialogen under mandatperioden
D. Följa upp folkhälso- och primärvårdsplaner ur befolkningsperspektiv, politiskt företräda primärvården i kontakt med samhällsaktörer
E. Samverka med kommunerna angående folkhälsan i syfte att få tillstånd en bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser.
F. Samverka internt inom landstinget i frågor som rör folkhälsa och primärvård.
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A. Nämnden lämnar årligen ett tydligt och strukturerat underlag till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Mål
Beskriva befolkningens hälsoläge och påpeka
förbättringsområden i underlaget
Beskriva behov av primärvård och folkhälsoinsatser
samt förslag på eventuella förbättringar

Besök på hälsocentraler, ca 8 per år
Backen
Bjurholm-besök 2014
Citymottagningen- besök 2014
Dragonen- besök 2014
Ersboda
Holmsund/Obbola- besök 2014
Husläkarna
Hörnefors- besök 2014
Mariehem- besök 2014
Nordmaling
Norrlandskliniken
Robertsfors- besök 2014
Sävar- besök 2014
Teg
Vindeln
Vännäs
Ålidhem
SamLap- besök en gång/år
Arbete med fördjupningsområden

Aktivitet
Ta reda på nuläge via ex VHU, information från
undersökningar och enkäter
Träffar med primärvårdsledning
Medborgardialog
Information från undersökningar och enkäter
Besöken utförs på följande hälsocentraler:
Bjurholm, Citymottagningen, Dragonen,
Holmsund/Obbola, Hörnefors, Mariehem, Min
hälsa, Robertsfors, Sävar

Uppföljning
Årsrapport och underlag

Besöken utförs
Arbete/besök utförs

Deltagit i SamLap 9/12
Årsrapport och undelag

Årsrapport och underlag
Besöken utförda på följande
hälsocentraler: Bjurholm,
Citymottagningen, Dragonen,
Holmsund/Obbola, Hörnefors,
Mariehem, Min hälsa, Robertsfors,
Sävar
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- Psykisk ohälsa
- Våld i nära relationer
B. Olika organisationers representanter ges möjlighet att föra dialog med nämnden.
Mål
Dialogmöten med pensionärsorganisationerna vid
minst 4 tillfällen/år samt Livslustdagen
Dialogmöten med patientföreningar vid minst 2
tillfällen/år samt Livslustdagen
Sammanställning av framförda synpunkter vid
dialogmöten ligger delvis som grund till underlag till
landstingsstyrelsen
Sammanträdesanteckningar förs vid dialogmöten och
delges organisationerna.
75 % av de närvarande vid dialogmöten anser att de
har fått möjlighet att framföra sina åsikter vid årets
träffar
75 % anser att syftet med dialogträffarna är tydliga

Dialogmöten hålls
Planerade datum: 26/2, 23/5
Livslustdag planerad till 29 oktober
Dialogmöten hålls
Planerade datum: 6/3, 13/11
Livslustdag planerad till 8 oktober
Synpunkter sammanställs i underlaget
Minnesanteckningar skickas ut
Följs upp via enkät.
Följs upp via enkät.

Uppföljning
Dialogmöten har ägt rum följande
datum:26/2, 23/5, 28/8 och 28/11
Livslustdag 29 oktober
Dialogmöten har ägt rum följande
datum: 6/3 och 13/11
Livslustdag 8 oktober
Synpunkter har sammanställts i
underlaget
Minnesanteckningar har skickats
ut
100 % av deltagarna anser att de
fått framföra sina synpunkter
Antal enkätsvar:16 st
94 % anser att syftet är tydligt
Antal enkätsvar:16 st

95 % av de närvarande anser att de får återkoppling
av träffar

Följs upp via enkät.
Minnesanteckningar, underlag delas ut

Samråd med nationella minoriteter utvecklas och där
Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde
kommer samråd att hållas minst två gånger/år

Samråd hålls.
Samråd samer planeras till 24 januari
Samråd sverigefinnar planeras till 14 februari

Former för samråd med övriga nationella minoriteter
utvecklas

Kartläggning och planering

100 % anser att de fått
återkoppling efter träffarna
Antal enkätsvar:16 st
Samråd samer har hållits: 21/1,11/6, 24/10
och 17/12
Samråd med sverigefinnar har hållits:30/1,
26/5, 1/10 och 9/12
Samråd övriga nationella minoriteter har
hållits: 26/3, 29/9 och15/12
Samråd hålls och återges i årsrapporten
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C. Utveckla medborgardialogen under mandatperioden
Mål
Nya mötesarenor etableras under 2014

Aktivitet
Aktivitet planeras under året

Uppföljning
SCA Obbola

Delta i av andra arrangerade aktiviteter

Blodomloppet, Tavelsjömaraton,
Välkomstmässa Umeå universitet

Utveckla kompetensen kring medborgardialog

Delta i Nätverket för hälsa och demokrati

Nämnden har deltagit i
Blodomloppet, Tavelsjö
halvmarathon, Välkomstmässan
Umeå Universitet
Nämnden har deltagit och
information återges i årsrapporten

D. Följa upp folkhälso- och primärvårdsplaner ur befolkningsperspektiv, politiskt företräda primärvården i kontakt med
samhällsaktörer
Mål
Minst 4 uppföljningsträffar per år sker med
primärvårdsledningen
Uppföljningsträff tandvård ur befolkningsperspektiv
Delta vid minst 1 driftsmöte primärvård/termin
Uppföljningsträffar med berörda på staben för
verksamhetsutveckling kring folkhälsofrågor vid
behov
Minst 2 uppföljningsträffar per år med
beställarenheten
Politiskt företräda primärvården i kontakten med
samhällsaktörer

Aktivitet
Träffar genomförs

Uppföljning
Träffar genomförda: 10/2 och 1/12

Träff genomförs
Träffar genomförs
Träffar genomförs

12/12
Träffar har skett utifrån behov.

Träffar genomförs

Träffar genomförda: 5/5, 29/9 och
6/11
-

Träffar genomförs
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E. Samverka med kommunerna angående folkhälsan i syfte att få tillstånd en bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser.
Mål
Minst två träffar i respektive folkhälsoråd/termin

Aktivitet
Träffarna genomförs

I samtliga aktiva folkhälsoråd finns minst en ledamot
representerad från nämnden vid rådets
möten/aktiviteter
Övriga samverkansträffar
- Regionens socialnämnders presidier
- Nätverket ungdomars sexuella hälsa
Sträva mot ökad jämlikhet i hälsa
Överenskommelser kring samverkan med
kommunerna sker

Medverkan vid träffar
Träffar genomförs
Träff planeras
Träff planeras
Delaktig i mötesplats social hållbarhet
Aktivitet utifrån behov

Uppföljning
Alla utom Vännäs FHR har haft
minst två träffar
Två representanter i alla
folkhälsoråd
Samv.träff: 7/2, 28/8 och 16/10
Samv.träff: 31/1 och 10/10

Se punkt 2.5
Se punkt 2.5

F. Samverka internt inom landstinget i frågor som rör folkhälsa och primärvård
Mål
Samverka med landstingstyrelsens arbetsutskott två
ggr/år med återkoppling.
Samverka med övriga nämnder för folkhälsa och
primärvård
Samverka med nämnden för funktionshinder och
habilitering

Aktivitet
Träffar genomförs

Uppföljning
Samverkan har skett 13/5

Träffar genomförs
Möten planeras till 10/2, 31/3, 2/6, 6/10, 1/12
Lärandeseminarium 1 april
Planerande av Livslustdag

Samverkan har skett:30/1,10/2, 31/3,
5/5, 2/6, 29/9 och 1/12
Lärandeseminarium 1 april

Samverka med patientnämnden 1 gång/år

Träff genomförs

Samverka med tjänstemän inom olika staber

Aktivitet utifrån behov

Samverkan vid planering och
genomförande av Livslustdag 8
november
Samverkan har skett vid
nämndmötet 19 mars
Samverkan har skett utifrån behov

