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Verksamhetsplan 2018
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
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.
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 landstingsplan
som fullmäktige antagit.
Under 2018 ska kunskapsöverföring ske till det nya politiska organ som ska
arbeta med folkhälsofrågor. Detta för att säkerställa att den kunskap nämnden
erhållit förvaltas och tas tillvara på i den nya organisationen.
Landstingets mål 2016-2019:





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

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. Nämnden har därför bedömt vilka strategier som ligger inom nämndens
ansvarsområde. Fullmäktige har även formulerat särskilda uppdrag som nämnden som ska arbeta med under 2018.
Bättre och jämlik hälsa
Arbetet inom detta område 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. Landstingets folkhälsopolitiska
program, funktionshinderpolitiska program och likabehandlingsplan är stöd i arbetet. Nämnden kommer att arbeta med målet genom följande strategi:


Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård
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För att uppnå landstingets vision måste länets invånare känna sig delaktiga och trygga i vetskapen om att deras behov tillgodoses på bästa sätt. För att få
ett brett och mångsidigt underlag till den politiska planeringen och styrningen och för att kunna återkoppla till medborgarna om vad som händer i hälsooch sjukvården behövs en väl fungerande dialog. Medborgardialogen ska vara aktiv, ske på bred front och på många nivåer med allmänhet, kommuner,
intresseorganisationer samt andra samhällsaktörer regionalt och lokalt.
Landstingsfullmäktige har inom målområdet även riktat följande uppdrag till nämnderna för folkhälsa och primärvård för året 2018;





Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer
Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa
Utveckla äldrehälsovård i primärvården

God och jämlik vård
Nämnden kommer arbeta med målet genom följande strategi;


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

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


Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra

Landstingsfullmäktige har inom målområdet även riktat följande uppdrag till nämnderna för folkhälsa och primärvård för året 2018;



Öka samverkan med länets kommuner kring barn och ungas hälsa
Förbered och påbörja implementering av barnkonventionen

Landstingsfullmäktige antog i september 2016 ”Funktionshinderpolitisk 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 funktionshinderpolitiskt mätbart mål i
sina verksamhetsplaner i enlighet med denna strategi.
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INRIKTNINGSMÅL 2018

NÄMNDENS MÅL

UPPFÖLJNING

Genomföra 2 medborgardialoger

Per april, augusti samt helår

BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA

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

Genomföra 2 träffar med funktionshinder- och
patientföreningarna
Genomföra 3 träffar med pensionärsorganisationer

Uppdrag: Främja den psykiska hälsan i samverkan
med andra aktörer

Delta vid 1 seminarium

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Ta fram 2 förslag på åtgärder för att utveckla vården
för våldsutsatta

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Utforma stöd och kompetensutveckling för
asyl- och migranthälsa

Inleda ett samarbetsprojekt kring nyanländas hälsa
Ta fram 1 förslag på åtgärder för att utveckla /utforma
asyl- och migranthälsa

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Ta fram 3 förslag på åtgärder för att utveckla
äldrehälsovården

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Formulera ett mätbart mål inom funktionhindersområdet

Genomföra 1 träff med funktionshindersföreningarna i
syfte att främja en aktiv dialog om hälsoläget,
exempelvis Livslustdagen.

Helår
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GOD OCH JÄMLIK VÅRD

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




Via dialogmöten lyfta förbättringsområden
Följa utveckling och utbildning i ämnet vid
hälsocentralsbesöken

Underlag, årsrapport

AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER

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

Samverka med folkhälsoråden (4 ggr/år/råd)
Samverka med kranskommunerna (2 ggr /år)
Samverka med övriga samhällsaktörer (2 ggr /år)
Anordna livslustdag 2 ggr /år

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Öka samverkan med länets kommuner kring
barn och ungas hälsa

Samverka med folkhälsoråden (4 ggr/år/råd)
Samverka med kranskommunerna (2 ggr/år)

Per april, augusti samt helår

Uppdrag: Förbered och påbörja implementering av
barnkonventionen

Verka för att perspektivet belyses.
Vid träffar med verksamheterna fråga om deras
implementering av barnkonventionen.

Per april, augusti samt helår

Ekonomi- budget 2018
Budget 2018
Kostnadsställe
Kostnadsställe

Totalt
18216
18222 Folkhälsa
18222 Visionsarbete

2 860
2507
90,4
262,6

