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Folkhälsoarbetet under utveckling
Region Skånes arbete med befolkningens hälsa, eller folkhälsoarbetet, är
under utveckling. Vi är en bit in på mandatperioden och den nya
inriktningen för arbetet håller på att formas. Nytt är att
folkhälsoberedningen har flyttats in under Regionala utvecklingsnämnden,
vilket ger nya förutsättningar. Utifrån modellen kring hälsans
bestämningsfaktorer, och de åtta folkhälsomålen, kan vi se ett ökat fokus på
tidiga insatser som påverkar människors livsvillkor. Parallellt pågår en
omställningsprocess inom hela Region Skåne, där bland annat gränssnittet
mellan hälso- och sjukvård och förebyggande insatser, den nära vården och
digitalisering ingår. Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter,
med syftet är att ta fram aktuell kunskap om hälsa, levnads- och livsvillkor.
Denna kunskap är viktig vid prioritering av åtgärder samt för uppföljning av
utvecklingen i Skåne på såväl regional som kommunal nivå. Enkäterna
inkluderar både Barn och unga och Vuxna.
Folkhälsoenkät vuxna 2019
Just nu pågår Folkhälsoenkät vuxna 2019. Den inkluderar skåningar i
åldersspannet 18-84 år. Ett introduktionsbrev har gått ut till drygt 107 000
personer den 7 oktober och resultaten förväntas kunna presenteras i
rapportform i maj 2020. För att öka svarsfrekvensen och på så sätt nå
säkrare resultat har Region Skåne tagit fram ett kommunikationspaket som
innehåller bilder, text och grafik anpassat för webb och sociala medier.
Önskar ni få tillgång till materialet eller mer information om
undersökningen, vänligen kontakta emma.carlstedt@skane.se
Folkhälsoenkät barn och unga 2021
Folkhälsoenkät barn och unga planeras att genomföras i början av år 2021.
Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans åk 6 och 9 samt
gymnasiets åk 2. Vi avser genomföra en totalundersökning, vilket innebär
att samtliga elever i ovan nämnda årskurser oavsett skolform omfattas.
Enkäten kommer att genomföras digitalt. Vår förhoppning är att ni vill delta
i detta arbete och att ni utser en kontaktperson som anmäler sig till
emma.carlstedt@skane.se senast den 29 november 2019. All fortsatt
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kommunikation gällande planering och genomförande kommer att ske via
Emma.
Naturligtvis ska insatser riktas utifrån resultaten i dessa mätningar, men
redan nu diskuteras politiskt att avsätta samverkansmedel för
hälsofrämjande och förebyggande insatser under våren 2020 – där ni som
kommuner kommer att kunna medverka utifrån era behov. Lösningarna på
samtidens hälsoutmaningar kommer att kräva olika typer av samverkan
mellan kommun, kommunförbund, region, näringsliv, länsstyrelse, lärosäten
och idéburen sektor m.fl. För att kunna planera dessa samverkansmedel på
bästa sätt, skulle vi behöva veta vad som är på gång hos er:
1) Vilka är de 1-2 största utmaningarna vad gäller befolkningens hälsa i
er kommun?
2) Vad är på gång i nuläget, berätta kort om några pågående processer
som ligger lite utanför ordinarie verksamhet.
3) Är det relevant för er med samverkansmedel från Region Skåne –
skulle vi kunna kraftsamla tillsammans kring en gemensam
utmaning?
Skicka era svar till richard.gullstrand@skane.se senast den 29 november
2019.
Vi avser bjuda in kommunerna till en hearing under våren 2020 på temat
utveckling av folkhälsoarbetet.
Ser fram emot att höra från er!
Med vänlig hälsning,
Anna Jähnke
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Louise Eklund
1:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Yvonne Augustin
2:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden
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