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1. Inledning
Nämndens huvuduppdrag är att bedöma hälsoläget bland befolkningen i det geografiska
området och till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området
samt bedöma behovet av åtgärder för att förbättra denna. Nämnden ska bedöma hur dessa
behov av åtgärder tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna. Nämnden ska lämna
underlag till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om landstingsplan och andra
styrande dokument. I underlaget redovisas hur behoven tillgodoses och förslag lämnas om
eventuella ytterligare analyser, uppföljningar, förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut och
förebyggande insatser.
I landstingsplanens anvisningar för 2017 riktas tre särskilda uppdrag till nämnden:
- Samverka kring flyktingars och nyanländas hälsa
- Utveckla äldrehälsovård i primärvården
- Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
Delårsrapporten per augusti 2017 innehåller nämndens samlade bedömning för perioden,
uppföljning av delmål per augusti, prognos för måluppfyllelse gentemot fullmäktiges
inriktningsmål och målen i nämndens egen verksamhetsplan för året. Delårsrapporten
innehåller en ekonomisk redovisning för delåret och en ekonomisk prognos för året.

2. Nämndens samlade bedömning
Nämnden har arbetat utifrån sin verksamhetsplan med mätbara mål samt utifrån de i
landstingsplanen riktade uppdragen för 2017. Nämndens samlade bedömning är att målen
kommer att uppfyllas under 2017 med en ekonomi i balans.
Arbetet via folkhälsoråden i kommunerna är centralt och ett viktigt forum för förebyggande
folkhälsoarbete. Via folkhälsoråden har nämnden samverkat kring flyktingars och nyanländas
hälsa genom att sprida information om hälsokommunikatörer och kulturdoulor.
Folkhälsoråden i kommunerna har aktivt arbetat för att revidera sina folkhälsopolitiska
program.
Nämnden har gjort besök på hälsocentraler i syfte att inhämta information/synpunkter.
Nämnden har lyft synpunkter som framkommit från befolkningen via dialogmöten och övriga
möten. Synpunkterna har lyfts skriftligt via underlaget och muntligt vid mötet med
landstingsstyrelsen arbetsutskott.
Nämnden har träffat ASTA-mottagningen som vänder sig till personer som varit utsatta för
sexuellt våld eller våld i partnerrelation. Arbetar med behandling i grupp och
kunskapsspridning. Fördelning 5 % män, 95 % kvinnor, 18-60 år. Inkommer ca 100
remisser/år. 75 % av patienterna har avslutat sin behandling inom 1 år. 80 % av patienterna
avslutar sin kontakt med psykiatrin efter avslutad behandling.
Presidiet har fått information från BUP och Första linjen. Viktigt att fortsätta arbetet med att
utveckla samarbetsformerna mellan verksamheterna.
Anordnade en träff med HSO om sjukhusplanen.
Nämnden har tillsammans med de två andra nämnderna för folkhälsa och primärvård skapat
en enkät för att ta reda på hur äldrehälsovården i primärvården upplevs.
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3. Måluppfyllelse
I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen
specificerats och omsatts till ett antal mål för 2017. Delårsrapporten är en uppföljning av de
mål som enligt nämndens verksamhetsplan ska redovisas per augusti.

3.1 Måluppfyllelse i tabellform
I det följande redovisas en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform. Grönt anger
en bedömning om att målvärdet kommer att uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis kommer
att uppfyllas och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer
att krävas.
Färgmarkeringar
Prognosen är att målet kommer att uppfyllas
Prognosen är att målet kommer att uppfyllas till 90 procent
Prognosen är att det kommer att vara störe avvikelser från målet

Bättre och jämlik hälsa
Verksamhetsmål
2017

Nämndens mål

Aktivitetsmål

Mål-uppfyllelse
augusti 2017

Prognos för
målupp-fyllelse

Strategi: Aktiv
medborgardialog
kring behov och
förväntningar av
hälso- och
sjukvården

Utveckla medborgardialogernas inspel på
hälso- och sjukvården
genom att lyfta
synpunkter till styrelsen
och berörd instans

Genomföra
medborgar-dialoger
Möten med LTS au
2 ggr/år

Medborgardialoger
med
pensionärsförening
ar,
funktionshinderoch
patientföreningar
är genomförda.
Underlag med
medborgarnas
synpunkter är
inlämnat till LTS.
Ett möte med LTS
au har hållits.

Fler
medborgardialogmöten är
planerade. Underlag med
medborgarnas synpunkter
är inlämnat till LTS. Ett
till möte med LTS au är
planerat den 10 oktober.

Riktade uppdrag:
Samverka kring
flyktingars och
nyanländas hälsa

Befintlig samverkan
vidareutvecklas med
kommuner och övriga
aktörer

Hälsokommunikatö
rer

Informationsspridn
ing om
hälsokommunikatö
rer och
kulturdoulor på
folkhälsoråden,
folkhälsorådspresi
diet

Fortsätta med kontinuerlig
samverkan och
informationsspridning.

Nämnden har på
hälsocentralsbesök
en frågat hur man
arbetar med

Skaffa oss kunskaper om
hur äldrehälsovården
upplevs.

Kulturdoulor
Utveckla vad som
görs och undersök
om andra former
kan tillämpas

Riktade uppdrag:
Utveckla
äldrehälsovård i
primärvården

Nämndens bevakning av
området bidrar till
utveckling

Frågorna som
avhandlats vid
nämndens HCbesök
avrapporteras vid
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kommande
nämndsammanträd
e samt bifogas
protokollet.
Utforma frågor för
att ta del av
äldregruppens
upplevda
erfarenheter av
äldrehälsovården.
Säkerställa rutiner
för spridning av
minnesanteckninga
r från dialogmöten
till nämnden.

äldrehälsovården.
Enkät är framtagen
och används under
hösten 2017.
Rutin att
minnesanteckninga
r även ska skickas
till nämnd.

God och jämlik vård
Verksamhetsmål
2017

Strategi: Arbeta för
jämlik vård för
befolkningen med
utgångspunkt i ett
normkritiskt
förhållningssätt samt
ett genusperspektiv

Nämndens mål

Aktivitetsmål

Bidra till ökad jämlikhet i
vården

Informera om
kvalitetsregister
och statistik
Via dialogmöten
lyfta
förbättringsområd
en

Måluppfyllelse
augusti 2017
Följer och tar
till oss kunskap
där vården
upplevs
ojämlik.

Prognos för
målupp-fyllelse

Fortsätta arbetet under
hösten.

Följa utveckling
och utbildning i
ämnet vid
hälsocentralsbesök
en

Aktiv och innovativ samarbetspartner
Verksamhetsmål
2017

Nämndens mål

Aktivitetsmål

Mål-uppfyllelse
augusti 2017

Strategi: Utveckla
och aktivt arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med andra

Bidra till förbättrad
folkhälsa

Delta och föra dialog i
folkhälsoråden, Umebrå,
pensionärs- och
funktionshinderföreningar.
Informera om
”Funktionshinderpolitiskstr
ategi för Västerbottens läns
landsting 2017-2020” vid
nämndens samrådsmöten.
Anordna Livslustdagar med
föreläsningar i ämnet.

Arbetet har skett
via flertalet
arrangemang; i
folkhälsoråden,
Umebrå,
ungdomars
sexuella hälsa,
pensionärs och
funktionshinderf
öreningarna.
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Prognos för
målupp-fyllelse

Målet kommer att
uppnås.

Bevista föreläsningar och
delta i andra arrangörers
aktiviteter.

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse
Nämnden finns representerad på många olika arenor där man förankrar och arbetar vidare
med det förebyggande folkhälsoarbetet. Det är en styrka i nämndens arbetssätt.
Att försöka mäta folkhälsoarbete via delårsrapporter är komplicerat. Förebyggande
folkhälsoarbete kräver kvalitativt arbete över lång tid, vilket är svårt att mäta kvantitativt per
delår och år.
Nämnden bedömer att den inte behöver vidta några specifika åtgärder för att uppnå målen vid
årets slut. Nämnden kommer aktivt att följa ekonomin för att försäkra sig om att utfallet vid
årets slut ligger inom nämndens ekonomiska ram.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag
Nämnden har arbetat aktivt med de riktade uppdragen. Vid besöken på hälsocentralerna har
man diskuterat nuläge, hur hälsocentralerna arbetar, och vilka insatser som krävs för att
förbättra måluppfyllelsen. Frågorna har också diskuterats i de olika folkhälsoråden och i
Umebrå och även vid möten med pensionärs- och funktionshinderföreningarna. I underlaget
till landstingsstyrelsen har nämnden beskrivit vissa delar av arbetet och lämnat flera förslag
till förbättringsåtgärder.
Nämnden fortsätter med att inhämta kunskap gällande fullmäktiges uppdrag i syfte att
fortsätta sitt förebyggande arbete.

5. Ekonomisk analys
Nämnden har två kostnadsställen, kostnadsställe 18216 som avser arvoden och kostnader som
härrör till nämndens uppdrag, samt kostnadsställe 18222 som avser folkhälso- och visionsprojekt. I
delårsrapport per augusti 2017 redovisar nämnden ett överskott mot budget på 221 tkr (k-ställe
18216) respektive 208 tkr (k-ställe 18 222) .

RESULTATRÄKNING

Verksamhet

Ack utfall
föreg. år

Ack utfall
innev. år

Ack budget
innev.år

tkr

tkr

tkr

K-ställe 18 216
Verksamhetens
nettokostnader

1573

K-ställe 18 222
Verksamhetens
nettokostnader

167

1411

1632

28

235

Budgetavvikelse
tkr
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Kostnadsutveckling

Årsbudget 2017

%

tkr

%

221

13,5

-10,3

2 447

208

88,3

-83,5

353
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