VERKSAMHETSPLAN 2017

VLL 2231-2016

Nämndens verksamhetsplan 2017 utgår från landstingsplanen för 2016-2019 med årlig plan för 2017. Verksamhetsplanen utgör en del av den sammanhållna
politiska styrningen av landstinget och ska därför läsas som en direkt fortsättning till den landstingsplan som fullmäktige antagit.
Landstingets inriktningsmål 2016-2019:





Bättre och jämlik hälsa
God och jämlik vård
Aktiv och innovativ samarbetspartner
Attraktiv arbetsgivare

Nämnden bedömer att nämndens arbete återfinns inom tre av dessa inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ
samarbetspartner.
Till varje mål har fullmäktige även angett ett antal strategier som ska vara vägledande i arbetet samt ansvariga nämnder/styrelse inom varje mål, dock inte
knutna till specifika strategier. Strategierna är koncernövergripande, ofta långsiktiga tillvägagångssätt som omfattar hela eller stora delar av verksamheten.
Nämnden har därför bedömt vilka strategier som är inom nämndens område med möjlighet att påverka. Fullmäktige har även formulerat särskilda uppdrag till
nämnder/styrelse som ska vara till grund för arbetet under 2017.
Bättre och jämlik hälsa
Arbetet inom detta målområde avser att öka folkhälsan hos länets befolkning och bedrivas både allmänt förebyggande och riktat till vissa grupper.
Samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer är viktig i detta arbete och ska fortsätta stärkas och utvecklas.
Nämnden kommer 2017 att arbeta med målet Bättre och jämlik hälsa genom följande strategi:


Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård

Därtill har landstingsfullmäktige riktat följande särskilda uppdrag för bättre och jämlik hälsa till nämnder för folkhälsa och primärvård för året 2017:
-

Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (uppdrag till Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Nämnden för funktionshinder och habilitering samt Nämnder för folkhälsa och primärvård)
Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa (uppdrag till Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för funktionshinder och habilitering,
Nämnder för folkhälsa och primärvård samt Folkhögskolestyrelsen)
Utveckla äldrehälsovård i primärvården (uppdrag till Landstingsstyrelsen och Nämnder för folkhälsa och primärvård)

Landstingsfullmäktige antog i september 2016 ”Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020”. Nämnder och styrelsen uppdrogs i
strategin att för vart och ett av verksamhetsåren från 2017 fram till och med 2020 presentera minst ett funktionshinderspolitiskt mätbart mål i sina
verksamhetsplaner i enlighet med denna strategi. Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 under inriktningsmålet Bättre och jämlik hälsa valt målet ”Sprida
kunskap om landstingets funktionshinderspolitik”.

God och jämlik vård
Nämnden kommer 2017 att arbeta med målet God och jämlik vård genom följande strategi:


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

Aktiv och innovativ samarbetspartner
Nämnden kommer 2017 att arbeta med målet Aktiv och innovativ samarbetspartner genom följande strategi:


Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra

Samtliga nämnder och styrelser har även under målet Aktiv och innovativ samarbetspartner fått följande uppdrag:


Arbeta för en regionbildning i norr

Landstingen och regionerna i norr har påbörjat ett gemensamt förberedelsearbete inför ett tilltänkt bildande av större region i norra Sverige 2019. Landstingsfullmäktige gav i
landstingsplanen 2016-2019 med årlig plan för 2017, med anledning av denna bakgrund, samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att "arbeta för en regionbildning i norr".
Ansvarig minister har dock i november 2016 meddelat att regeringen inte avser att lägga en proposition om regionkommun 2019.
Nämndens uppdrag
Nämndens huvuduppgifter är dels att bedöma hälsoläget och behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i det geografiska området samt föreslå åtgärder för
att förbättra dessa. Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om budget och andra styrande dokument. Även om
statistik visar att befolkningens hälsa, generellt sett, är god i Västerbotten finns det dock hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper, bland annat beroende
av ålder, kön och utbildning.
INRIKTNINGSMÅL/VERKSAMHETSMÅL

Målvärde 2017

Uppföljning

Upprätta en dialog med Skellefteå elevkårer–
samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i
Skellefteå - en gång under 2017
Genomföra träffar med medborgare i temagrupper (3
ggr under 2017)
Träffar med patient- och pensionärsföreningar (1
gång under 2017)
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter

Årsrapport, Underlag inför budget 2019

Informera om ”Funktionshinderspolitisk strategi för
Västerbottens läns landsting 2017-2020” vid
dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar
under 2017
Kunskapsinhämtning genom 1-2 föreläsningar inom
området vid nämndssammanträden under 2017
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter

Årsrapport

BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA
Aktiv medborgardialog kring behov och
förväntningar av hälso- och sjukvård

Sprida kunskap om landstingets
funktionshinderspolitik
Utveckla vården för våldsutsatta vad
gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Årsrapport, Underlag inför budget 2019
Årsrapport, Underlag inför budget 2019
Underlag inför budget 2019

Underlag inför budget 2019
Årsrapport
Underlag inför budget 2019

Samverka kring flyktingar och nyanländas
hälsa

Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Deltagande i Integrationsrådet i Skellefteå 1 gång
under 2017 samt Länsstyrelsens Migrationsråd 1
gång under 2017

Årsrapport , Underlag inför budget 2019

Deltagande i Skellefteå folkhälsoråd 2 gånger under
2017 och Norsjö folkhälsoråd 2 gånger under 2017

Årsrapport, Underlag inför budget 2019

- Utåtriktad aktivitet under nämndssammanträden vid
två tillfällen kring äldrehälsovård i primärvården
-Medborgardialog med patient – och
pensionärsföreningar 1 gång
-Kunskapsinhämtning från primärvården vid två
nämndssammanträden under 2017

Årsrapport, Underlag inför budget 2019

Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter

Underlag inför budget 2019

GOD OCH JÄMLIK VÅRD
Arbeta för jämlik vård för befolkningen
med utgångspunkt i ett normkritiskt
förhållningssätt samt ett genusperspektiv
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER
Samverka med kommuner (1 gång/år och kommun)
Utveckla och aktivt arbeta med
Skellefteå och Norsjö kommuner
folkhälsoarbete i samverkan med andra
Samverka med folkhälsoråd (2 ggr/år och kommun)
Skellefteå och Norsjö folkhälsoråd
Samverka med övriga samhällsaktörer (2ggr/år) FRIS
– Förebyggande Rådet i Skellefteå

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport

