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VERKSAMHETSPLAN 2016
Nämndens verksamhetsplan utgår från landstingsplanen för 2016-2019. Verksamhetsplanen utgör en del av den sammanhållna politiska
styrningen av landstinget och ska därför läsas som en direkt fortsättning till den landstingsplanen.
Landstingets inriktningsmål perioden 2016-2019
Bättre och jämlik hälsa
Aktiv och innovativ samarbetspartner

God och jämlik vård
Attraktiv arbetsgivare

Nämnden bedömer att dess arbete återfinns inom tre av dessa inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård samt Aktiv och
innovativ samarbetspartner.
Till varje inriktningsmål har fullmäktige angett ett antal strategier som ska vara vägledande i arbetet inom målområdet. Strategierna är
koncernövergripande, ofta långsiktiga tillvägagångssätt som omfattar hela eller stora delar av verksamheten, nämnden arbetar utifrån 5 av
dessa.






Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningsätt samt ett genusperspektiv
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvården
Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv
Tillvarata och utveckla gemensamma samhälleliga resurser genom förtroendefullt samarbete
Utveckla och aktivt arbeta medfolkhälsoarbete i samverkan med andra

Fullmäktige har även formulerat särskilda uppdrag som nämnden ska utföra och återrapportera i förhållande till. Under 2016 är dessa ”Arbeta
aktivt för att motverka våld i nära relationer” samt ”Aktivt arbeta mot ökat riskbruk av alkohol”.
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. 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.
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INRIKTNINGSMÅL/STRATEGI
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA
Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen
Aktiv medborgardialog kring behov och
förväntningar av hälso- och sjukvården
GOD OCH JÄMLIK VÅRD
Arbeta för jämlik vård

VERKSAMHETSMÅL

UPPFÖLJNING

Redogöra för befolkningens hälsa och vad befolkningen behöver för
att få bättre hälsa i underlag för budget
Utveckla medborgardialogen och komplettera den med ytterligare
forum

DÅ, ÅR, Underlag

Redogöra för vad befolkningen behöver för att få mer jämlik vård i
underlag för budget
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER
Tillvarata och utveckla gemensamma
Fördjupa samverkan med kommunerna i södra Lappland
samhälleliga resurser genom förtroendefullt
samarbete
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete Bedriva ett aktivt arbete mot våld i nära relationer
i samverkan med andra
Bedriva ett aktivt arbete för minskat bruk av alkohol
Understödja folkhälsorådens arbete

DÅ, ÅR; Underlag

DÅ, ÅR, Underlag

DÅ, ÅR, Underlag
ÅR, Underlag
ÅR, Underlag
ÅR, Underlag

DÅ = Delårsrapport ÅR = Årsrapport

BUDGET 2016
Verksamhetsmedel

2287

Visionsmedel

192,6

Folkhälsomedel

90,4

Totalt

2 570 000

Ständigt bättre
– Patienten alltid först!

