Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, Delårsrapport per augusti
I landstingsplan 2012-2015 slås fullmäktiges sex övergripande mål fast. Nämnden arbetar företrädesvis utifrån två av landstingsfullmäktiges sex mål; ”Bättre
och jämlik hälsa” och ”Ökat medborgarinflytande”. Arbetet utgår vidare från av nämnden upprättad verksamhets- och aktivitetsplan med tillhörande mål och
uppdrag (2015 § 16). Per sista augusti har nämnden nått många av de mål som inplanerats enligt plan (jmf tabell 1). Nämnden gör bedömningen att samtliga
verksamhetsmål kommer att nås innan årets utgång och ser i nuläget ingen anledning till att vidta några extra åtgärder för att nå måluppfyllsele. Per augusti
2015 har nämnden genomfört 6 nämndsmöten, en presidieträff samt 8 arbetsutskott.
Under mandatperiodens första nämndsmöten har fokus för samtliga möten varit att informera samtliga nya ledamöter/ersättare om nämnden och dess arbete.
Nämnden har fått informationer om allt ifrån primärvård, folkhälsoarbete och rättsvetenskap till en dragning av nämndens gjorda erfarenheter från föregående
mandatperiod. Vidare har nämnden utarbetat och fastställt en verksamhetsplan med tillhörande verksamhetsplan för 2015 samt underlag för budget 2016
samt i samverkan med övriga nämnder för folkhälsa och primärvård skickat en skrivelse till Socialstyrelsen i syfte att tydliggöra behovet av standardisering av
de hälsoundersökningar som genomförs av asylsökande. I samband med nämndsmötet i april genomförde nämnden sina årliga planeringsdagar. Vid
inledningen av mandatperioden genomförde nämnden en gemensam kvällsaktivitet vid vilken de nya och redan etablerade ledamöterna/ersättarna erbjöds
tillfälle att lära känna varandra under avslappnade former. Vid nämndsmötet i maj inleddes arbetet i fokusgrupperna med att ledamöterna träffade
Åselekommuns socialtjänst, elevhälsa och primärvård för att få en uppdatering om hälsoläget hos några, i förväg, utvalda medborgargrupper. Arbetet med
fokusgrupper fortsatte på liknande sätt i Vilhelmina vid mötet den 19/8. I Vilhelmina fick ledamöterna även ta del av de senaste resultaten från VHU sam träffa
landstingsrevisionen.
Vid presidieträffen i januari var landstingets planeringschef närvarande för att informera om viktiga förutsättningar för att få till stånd ett bra nämndsarbete.
Från det att det nya arbetsutskottet konstituerade sig har det berett nämndens sammanträden och ärenden. Arbetsutskottet har deltagit i en träff med
landstingsstyrelsens arbetsutskott och verkat för att få till stånd ett samverkansavtal med Lycksele kommun för perioden 2015-2018 inom områdena äldre,
vuxna och barn och unga. Arbetsutskottet har även träffat ett antal aktörer som är verksamma inom området ”våld i nära relationer”.
STRATEGIER OCH UPPDRAG
Till varje mål har fullmäktige angett ett antal strategier som ska vara vägledande i arbetet. Strategierna är koncernövergripande, ofta långsiktiga
tillvägagångssätt som omfattar hela eller stora delar av verksamheten. Fullmäktige har även formulerat särskilda uppdrag som nämnden ska utföra och
återrapportera i förhållande till.
• Följa upp det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett medborgarperspektiv
• Utveckla det lokala medborgarinflytandet bl.a. via folkhälsoråden och i andra samverkansformer
• Skapa mötesplatser för dialog
• Ta vara på medborgarnas synpunkter i nämndernas uppföljning av hälso- och sjukvården som underlag för landstingets samlade planering.

Tabell 1, Verksamhetsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland
VERKSAMHETSMÅL/UPPDRAG
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA
Förfoga över och sprida kunskap om befolkningens hälsa
och om vad befolkningen behöver för att få bättre hälsa

AKTIVITETSMÅL

UPPFÖLJNING Per sista augusti

Ta del av hälsorapporter och statistik (>3 st/år)

Hälsa på lika villkor 10/2
Barnhälsorapport 25/3
11 av 16 ledamöter/ersättare har deltagit
vid minst en kurs/konferens
Planering genomfördes 24/4
Fokusgrupper genomfördes 20/5, 19/8
Planering genomfördes 24/4
Besök genomfördes 23/4, 24/4, 5/5, 20/5,
19/8
Planering genomfördes 24/4
Underlag, ÅR
Primärvård och VU-stab 10/2, LTS au
21/4, VU-stab 19/8
Lycksele 9/2 och 18/3
Underlag, ÅR
Underlag, ÅR

Delta i kurser och konferenser (>1 per person/år)
Planera/genomför träffar i fokusgrupper (>3 ggr/år)
Planera/genomför besök vid HC/sjukstugor (>4)

Få till stånd en bredare medverkan i det hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande arbetet

Följa upp det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens
vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett
medborgarperspektiv
MEDBORGARINFLYTANDE
Utveckla det lokala medborgarinflytandet via
folkhälsoråden och i andra samverkansformer

Utveckla kompetensen kring medborgardialog
Skapa nya mötesplatser för dialog
Ta vara på medborgarnas synpunkter i uppföljningen av
hälso- och sjukvården

Planera för/kartlägg arbetstagares tillgång till FHV
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Samverka internt (>5 ggr/år)
Samverka med kommuner (>1ggr/kommun)
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter

Planera/genomför träffar med Folkhälsoråd (>2
ggr/år)
Planera/genomför träffar med Patient- och
pensionärsföreningar (>3 ggr/år)
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Delta i kompetenshöjande forum (>1ggr/år)

Planering genomfördes 24/4
I Vilhelmina, Malå, Sorsele och Storuman
har mer än 2 träffar genomförts
Planering genomfördes 25/2, 24/3
Träffar genomfördes 5/5, 24/8
Underlag, ÅR
Underlag, ÅR

Planera/installera ett ungdomsråd
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Befolkningens synpunkter synliggörs i underlag

Planering genomfördes 5/3
Underlag, ÅR
Underlag, ÅR

Ekonomi
Nämndens budget är fördelad på två kostnadsställen; 18218 samt 18224. Per sista augusti uppvisar nämndens båda kostnadsställen positivt resultat (91,6
respektive 59,6) gentemot budget (jmf tabell 2 och 3). Nämnden gör i nuläget bedömningen att det ekonomiska utfallet vid årets slut kommer att vara positivt
och ser därför ingen anledning att vidta några åtgärder av ekonomisk karaktär.

Tabell 2, Kostnadsställe 18218, Verksamhetsmedel per augusti
18218

KOSTNADER Total

Årsbudget

Budget

Utfall

Differens

2 237

1 491,4

1 399,8

91,6

Tabell 3, Kostnadsställe 18224, Projekt-/visionsmedel per augusti
18224

KOSTNADER Total

Årsbudget

Ack budget

Ack utfall

Differens

283

188,6

129

59,6

Tabell 4 åskådliggör var nämnden valt att satsa sina visions och projektmedel. De senaste åren har nämnden som ett led i att bredda andelen aktörer som
arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet erbjudit samtliga kommuner i södra Lappland att ta del av 10 000 kronor vardera av
nämndens folkhälsomedel. Detta förutsatt att medlen används för att motverka de hälsoproblem som Västerbottens hälsoundersökning påvisar. Nämndens
visionsmedel har fördelats i enlighet med principen att nå de målgrupper som bedöms ha särskilda behov.

Tabell 4, Utbetalda projektmedel per augusti
Beviljade projektmedel
Mödravården i Lycksele ”Doula”
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten
Folkhälsorådet i Sorsele
Folkhälsorådet i Storuman
Folkhälsorådet i Malå
Folkhälsorådet i Dorotea
Dorotea ridklubb

39,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
30,0

