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Delaktighet
I arbetet med framtagandet av folkhälsoplanen har en av grundstommarna varit att ha
en bred delaktighet. Aktörer som är relevanta för den regionala folkhälsan har blivit
involverade i processen att ta fram en folkhälsoplan för Värmland.

Arbetet har följt SKR:s modell för delaktighet i komplexa frågor:

För ändamålet valde kommunchefsnätverket en kommunarbetsgrupp med sex
kommunrepresentanter. Till kommunarbetsgruppen, som har haft rollen som referensgrupp
i arbetsprocessen att ta fram folkhälsoplanen, adderades regionala representanter från
hälso-och sjukvården i form av enhetschef från Kunskapsstödsenheten samt enhetschef
för enheten för Social hållbarhet från Länsstyrelsen.
Genom frågor ställda till tjänstepersoner har information om organisationen för att arbeta
med folkhälsofrågor inhämtats från samtliga värmländska kommuner. Resultaten från
dessa intervjuer har sammanställts i en rapport och har varit ett viktigt inspel i
framtagandet av folkhälsplanen (se rapport).

Workshops
Med syfte att få inspel till folkhälsoplanen och
möjliggöra delaktigheten startades arbetet med att
bjuda till kommunarbetsgruppen till en första
workshop i mitten av november 2019. Därefter följde
workshop efter workshop där en flertal
samhällsaktörer involverades. Sammanlagt har 15
workshops genomförs och cirka 100 personer
deltagit i dem;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Två workshop med idéburna aktörer via
Överenskommelsen Värmland
En workshop med Karlstads universitet.
En workshop med fackliga representanter i
Region Värmland.
En workshop med Enheten för social
hållbarhet, Länsstyrelsen.
En workshop med Utvecklingsavdelningen,
Hållbar utveckling
Två workshops med Utvecklingsavdelningens
folkhälsofunktioner
En workshop med Kultur-och
bildningsnämnden
En workshop för trendspaning med
Utvecklingsavdelningen, Hållbar utveckling.
Sex olika workshops med arbetsgruppen med
kommunrepresentanter, länsstyrelsen och
hälso- och sjukvården.
En workshop med pensionär- och
funktionsrättsråden

Utöver workshops har dialoger genomförts med
chefer och funktioner inom hälso-och sjukvård,
regional utveckling, kommunal verksamhet,
länsstyrelsen, tandvården, I2I projektet, Digital
Well Arena, projektledare för konsekvensanalys
covid-19, utvecklingsdirektören, kommunpolitiker
samt kultur-och bildningsnämnden.

Kommunintervjuer
Samtliga kommuner i Värmland blev intervjuade eller fick
möjlighet att svara på samma frågor via mejl (se bilaga).
Att området styrs med tydlighet på kommunövergripande nivå och
att det finns resurser avsatta för strategiskt arbete och för att hålla
ihop på övergripande nivå är framgångsfaktorer som de flesta
respondenter uttrycker. Det är idag en större andel kommuner
som numera har resurs för att samordna folkhälsofrågor kopplat till
kommunledningsnivå, jämfört med 2016/2017 då en
kommunrunda gjordes till länets kommuner för att träffa
kommunchefernas ledningsgrupper.
Många efterfrågar ett tydligare och mer samordnat regionalt stöd
där länsstyrelsen och Region Värmland tar ett gemensamt ansvar.
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser tas med i processen
kring framtagande av folkhälsoplanen:
•
Nätverk i länet behöver ses över och samordning mellan
länsstyrelsen och Region Värmland som regionala aktörer
behövs.
•
Olika organisationers roller i folkhälsoarbetet behöver
förtydligas.
•
Regionalt stöd till kommunerna behöver tydliggöras och
eventuellt formaliseras. Detta kan inbegripa både
länsstyrelse och Region Värmland.
•
Nya Perspektiv i förhållande till kommunernas
folkhälsoarbete behöver klargöras.

Vad kom fram?

Insikter från
processen
Framtagandet av underlaget till planen har genomförts i bred delaktighet
med tidigare nämnda aktörer. I insikterna från workshops framkommer att
länets folkhälsoarbete har brister i sin organisation, att många efterfrågar
samordning, metodik, resurser, ledning och styrning samt långsiktighet.
Sedan landstinget övergick till att bli Region Värmland vid årsskiftet 2019
har regionen förutom hälso- och sjukvårdsuppdraget flera nya roller så som
kollektivtrafiken, regional utveckling och samordningen av det regionala
folkhälsoarbetet.
Av Region Värmland efterfrågas från deltagarna tydliggörande av
förväntningar och roller inom folkhälsoområdet, omvärldsbevakning,
processtöd, utbildning, gemensam agenda och samordning av befintliga
nätverk tillsammans med länsstyrelsen.
Samtliga insikter som kommit fram under processen för framtagande av ny
folkhälsoplan har analyserats och bearbetats av processarbetsgruppen.
Tillsammans med innebörden i Regeringens proposition 2017/18:249 God
och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik har dessa insikter tydliggjort
vad som behöver synliggöras i folkhälsoplanen och stärkt arbetsgruppens
uppfattning att organiseringen av strukturen i länets folkhälsoarbete är det
huvudsakliga mål som denna första regionala folkhälsoplan ska syfta till.
Genomförda workshops har lyft paradoxen att det i länet är få som har
uppdraget att arbeta med folkhälsan, men de flesta arbetar för och behöver
bidra i utvecklingen av folkhälsan. Därför bör även fler ges möjlighet att
både få ett tydligare uppdrag, men också resurser att arbeta i enlighet med
planen.
Genomförda workshops har även lett till att olika samhällsaktörer har hittat
varandra och på så sätt bidragit även till nätverkande och att öka samsynen
kring folkhälsa och folkhälsoarbete.

Sammanfattning av
övergripande
insikter

Ny folkhälsopolitik:
Fokus på jämlik hälsa och att
skapa förutsättningar för ett
sektorsövergripande arbete

Folkhälsa = Komplext
-

Ojämlikhet i hälsa är en
effekt av ojämlikhet i
samhället
Ny roll:
Från Landsting >> Region

Det går inte att förenkla
Det går inte att förklara på ett enkelt sätt
Det går inte att arbeta i stuprör eller i marginalen
Det går inte att följa upp på samma sätt

Övergripand
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Paradox:
Alla arbetar med Folkhälsa,
men få har uppdraget
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