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Bakgrund

Resultaten från vår folkhälsorapport 2011 visade bl.a. att:

• Män mår bättre än kvinnor – i vissa fall större skillnader än nationellt.

• Högutbildade mår bättre än lågutbildade.

• Höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare.

• Vi har en växande andel äldre och en utflyttande yngre befolkning.

• Hög andel dagligrökande kvinnor i åldern 41-60 år.

• Låg andel högutbildade i länet, framför allt bland männen.

• Lägre andel som uppger god psykisk hälsa jämfört med nationell nivå.

• Lägre andel som uppger god fysisk hälsa jämfört med nationell nivå.
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Dialogmöten i länet

… mellan landstings- och kommunpolitiker hösten 2012

En önskan från kommunerna om ökad samverkan och att 

landstinget ”tar på sig ledartröjan”…
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Utgångsläget?

• Saknade strukturerad samverkan i länet.

• Folkhälso-/välfärdsråd fanns i de flesta kommunerna.

• Små kommuner – svårt hålla kompetensen inom alla 

frågor (folkhälsosamordnare).

• Det gjordes mycket i länet, men samordning saknades.
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Hur startade vi?

• Landstinget avsatte särskilda pengar för att under 2013 och 

framåt förstärka folkhälsoarbetet.

• Landstingsinitiativ att ta fram en länsgemensam 

folkhälsopolitisk policy.

• Satte ett mål i LS att försöka få fram en policy för beslut i alla 

organisationer innan sommaren 2014.

• Dialog med och formell inbjudan till kommunpolitikerna.

• Möten mellan högsta direktörerna i de olika organisationerna.
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• Länsövergripande arbetsgrupp bildades 2013.

• Tre stora seminarier genomfördes hösten 2013 –

målgrupp högsta politiker och tjänstemän i landsting, 

kommunerna, länsstyrelsen och Region Blekinge – med 

syftet att skaffa gemensam kunskapsbas kring 

befolkningen i Blekinge och deras behov samt 

varandras förutsättningar. Arbetet är tänkt att så 

småningom leda till gemensamma prioriteringar, mål 

och målgrupper.

Hur startade vi?
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Seminarierna

• God uppslutning på seminarierna – men var det rätt 

personer som deltog?

• Bra föreläsare och goda diskussioner.
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Beslutsgången för policyn?

• Ett förslag till policy har arbetats fram som nu diskuteras 

och förankras mellan alla parter på tjänstemannanivå.

Detta moment har visat sig kräva mer tid än vi beräknat.

• Policyn kommer att skickas ut på remiss i februari/mars.
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Vad borde vi ha gjort annorlunda

• Vi borde har lagt ännu mer tid i inledningsfasen. Kanske 

haft ett större gemensamt seminarium där vi 

tillsammans kommit fram till hur vi skulle gå vidare. Som 

det var nu kom initiativet från landstinget…

• Arbetsgruppen skulle ha fått mer tid att tillsammans 

planera de stora folkhälsoseminarierna – påverka 

innehåll och upplägg.

• Haft en intensivare förankring både i politiska leden och 

i tjänstemannaleden – eventuellt en avsiktsförklaring 

under våren 2013. Det hade gjort att alla hade känt sig 

”committade” att medverka i ännu större utsträckning.
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Reflektioner ur en kommunpolitikers 

perspektiv

• Kommunens viktiga roll i folkhälsoarbetet behöver tydliggöras. 

• System för att prioritera folkhälsa i form av tidiga insatser och 

förebyggande arbete, t.ex. social investeringsfond.

• Delaktighet bland invånare, frivilligorganisationer, företag m.fl. är 

avgörande.

• Vi gör mycket - men gör vi rätt saker? För en mer jämlik folkhälsa 

krävs förändrade strukturer.

• Ett litet kliv över kommungränsen - ett gigantiskt kliv för länets 

invånare! 
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Reflektioner ur en landstingspolitikers 

perspektiv

• Folkhälsorapporten gav oss något gemensamt att utgå 

ifrån.

• Dialogmötena – kommunerna gav landstinget uppdraget 

att ”köra igång”.

• Vi är stolta över att ha lyft folkhälsofrågorna.

• Håll i & håll ut!

• Seminarierna blev en gemensam plattform – mötena var 

väldigt viktiga.
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Reflektioner ur en landstingspolitikers 

perspektiv

• först en politisk överenskommelse som håller över 

mandatperioder - folkhälsoarbete förutsätter 

långsiktighet och uthållighet.

• fastna inte enbart i gamla sanningar - inte bara "rökning, 

krökning och övervikt”.

• ta hänsyn till lokala förhållanden i länets olika delar.

• leta efter ett "morotssystem”.
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Vad händer sedan?

• Hur arbetar vi in detta i de styrande dokumenten inom 

landsting och kommuner? 

• Hur skrider vi till verket…från ord till handling? 
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Diskussionsfråga

”Vad krävs för en lyckad samverkan där vi går 

från ord till handling?”

Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?


