
Nya Perspektiv – en rad samarbeten inom vård, omsorg, folkhälsa. 
Gemensamma målområden. 
Hur fortgår arbetet över tid? 
Hur följs målområdena upp?
Hur vet man att satsningar fått avsedda effekter?  

Nätverkens fördjupningsdag 
om uppföljning 2016-12-15





UTVECKLINGSSTABEN

Tio punkter om värmlänningarnas hälsa 

Fyra utmaningar för en positiv hälsoutveckling

Högt ohälsotal, framför allt bland

Hög andel riskkonsumenter av alkohol

Höga tal vad gäller ungdomsaborter

Hög andel unga kvinnor med 
nedsatt psykiskt välbefinnande

Hög andel med hjärt- och kärlsjukdomar

Dåliga kost- och motionsvanor 

Hög andel lågutbildade

Hög arbetslöshet i vissa kommuner

Tung industri sedan gammalt = ohälsa 

Hög andel äldre i befolkningen

Riskbruk och 

riskbeteende

Sårbara familjer

Psykisk ohälsa

Äldres Hälsa



2007 2016 2017 

Kunskap om hälsoläget hos invånarna
Roller och ansvar – befolkningsföreträdare, tjänstepersoner 
Nationella utblickar kring trender och tendenser
Betydelse och konsekvenser av medicinska, sociala och tekniska landvinningar
Underlag för att ta reda på behov  - underlag för resultatuppföljning 



Gemensam arena  för förtroende och tillit -
gagnar ansvaret för invånarnas bästa 





2015 

2016



Gemensamma utmaningar 





2009 MÅL Ge värmländska 
familjer verktyg så att de får 
möjlighet att hantera sin situation 
i utsatta lägen 

Validerade frågeformulär för 
skolhälsovårdens hälsosamtal ska 
vara klara att tas i bruk ht 2010.  

Alla föräldrar i länet ska ha 
möjlighet till föräldrastöd innan 
utgången av 2012.

2009 MÅL Det psykiska välbefinnandet ska öka, 
särskilt i gruppen unga vuxna
Andel kv 18-25 med nedsatt psykiskt välbefinnande  
ska inte uppgå till mer än 30 %. Idag är det 36 % (Liv o Hälsa 2008)
Andel män 18-25 med nedsatt psykiskt välbefinnande  ska inte uppgå 
till mer än 15 %. Idag är det 18 % (Liv o Hälsa 2008) 

2009 MÅL Skapa förutsättningar för en trygg och frisk 
ålderdom
Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning hos 
äldre, såsom ökad fallrisk och förvirring men att inte 
underbehandla om behov finns   



Gemensam inriktning 

Resultatmål 

Kommentarer 

Förslag till nya 
resultatmål 



exempel från resultatredovisningen maj 2016



Riskbruk och riskbeteende

Gemensam inriktning 
huvudmännen ska i samverkan aktivt

– uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, 
patienter och brukare 

– arbeta för att andelen som röker i den värmländska befolkningen ska minska 

– förebygga övervikt och fetma hos barn och unga i Värmland och andelen 
fysiskt aktiva barn och unga skall öka 

– begränsas spridningen av HIV och STI samt begränsa konsekvenserna av dessa 
infektioner för den enskilde och för samhället 

Seminarium 11 
19 -20 maj 2016 



Färre överviktiga 10 åringar – målet uppnått  

Tobaksfri skoltid policy finns i åtta  kommuner – målet uppnått 
policy för rökfrihet i en kommun

Färre rökare i gy åk 1 – målet uppnått

Fler ungdomar som aldrig provat alkohol    

Något fler ungdomar som aldrig provat narkotika  

Färre 15 – 29 åringar med kIamydia – målet uppnått 

RISKBRUK OCH RISKBETEENDE 
Lägesrapport 2015  

Seminarium 11 
19 -20 maj 2016 



Andelen överviktiga 6 åringar ska minska till 20 % år 2019.

Andelen överviktiga tioåringar ska minska till 20 % år 2019  

Kariesförekomst hos 12 åringar ska minska

År 2017 bör samtliga kommuner ha beslut om rökfri arbetstid inom all kommunal verksamhet

Inför ht 2017 har alla kommuner antagit policy för tobaksfri skoltid

Andelen ungdomar i gy åk 1 som röker /snusar ak minska till 4 5 år 2019

Andelen ungdomar i gy åk 1 som ALDRIG druckit alkohol ska öka till 50 % 2018    

Andelen ungdomar i gy åk 2 som provat narkotika ska minska till 2 % för att 2019 vara 0 %  

Minskad förekomst av klamydia, till 14,00/1000 invånare i åldersgruppen 

15 – 29 år, oavsett kön 

RISKBRUK OCH RISKBETEENDE 2016  

Seminarium 11 
19 -20 maj 2016 







Arbetssätt   - två parallella processer

En politisk  

En tvärprofessionell 



Politisk styrgrupp

Beredningsgrupp

Barns hälsa och 

uppväxtvillkor 
Psykisk ohälsa

Kommuncheferna

Landstingsdirektöre

n

Regionstyrelsen

Riskbruk och 

riskbeteende
Äldres hälsa

Gemensamt 

årligt möte

Årligt 

seminarium- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nya perspektiv 2016 
En gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland att mötas i dialog för invånarnas bästa

Stina Höök, ordförande

Ulric Andersson

Bjarne Olsson 

Elisabeth Kihlström

Ingela Wretling

Yvonne Lennemyr, RV ordförande

Gunilla Öberg, vård och omsorgsdirektör, Karlstad

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef lärande och stöd, Arvika

Christina Steijner, socialchef, Filipstad

Ann-Christine Nilsson, verksamhetschef vård och omsorg, Sunne

Eva Stjernström områdeschef 

Mathias Karlsson områdeschef 

Karin Haster, ledningsstrateg 

Anna-Karin Johansson enhetschef Folkhälsa o samhällsmedicin

.

Kommuncheferna

Landstingsdirektören

Planeringsgrp

seminarier

Yvonne Lennemyr

Per-Joel Sewelén

Ann_Katrin

Nilsson 

Anna-Karin 

Johansson 

Åsa Löfvenberg

Anne Bylund

Tvärprofessionella arbetsgrupper 



Respektive utmaning leds av två ordföranden, en från kommunerna, en från landstinget.  

Utmaningarnas arbetsgrupper ska bygga på tvärprofessionell kompetens. De funktioner och 

personer som ingår i arbetsgruppen bör även ingå i andra funktionsnätverk. (Exempelvis, 

Region Värmlands nätverk för skolchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, socialchefer) 

för att säkerställa informationsspridning och implementering.  

Ordföranden och arbetsgrupp utses av beredningsgruppen, Region Värmland.  

Utmaningarnas uppdrag utgår från inriktning och målsättningar i politiska 

inriktningsdokumentet för Nya Perspektiv. I uppdraget ingår att identifiera behov av strategiska 

överenskommelser, utvecklingsinsatser etc. för respektive utmaning samt att ta initiativ till 

verksamhetsanknutna utvecklingsinsatser. För att säkerställa effektivt arbete är det viktigt att 

andra aktörer och utvecklingsarbeten identifieras samt hur utmaningarnas uppdrag förhåller sig 

till övriga stödstrukturer eller arbeten. Arbetsgrupperna ska även följa upp och utvärdera gjorda 

överenskommelser. 

Regelbunden rapportering om aktiviteter och måluppfyllelse sker till beredningsgruppen. 



 Sårbara 

familjen 

Riskbruk och 

riskbeteende 

Psykisk hälsa Äldres hälsa 

Inriktning och mål i politiskt 

inriktningsdokument 

    

Beredningsgruppens 

formering av arbetsgrupper 

som arbetar med området 

och mot målen 

    

Länsarbetsgrupper som 

driver arbetet inom 

respektive utmaning 

    

Samverkan på länsnivå 

mellan utmaningarna 

    

 

Länsdelsgeografiskt 

samarbete 

    

 

Kommungeografiskt 

samarbete 

    

 



JUNI/JULI

Utskick 
seminarierapport  

MAJ
Nya 

perspektiv 
seminarium 

4 -5 maj 2017 

AUGUSTI

Pol styrgrupp 
anger inriktning 

för nästa års 
seminarium 

SEPTEMBER 
seminarieplaneringsgrupp 

påbörjar arbetet med  
nästa års program

DECEMBER

Pol styrgrupp preciserar  
önskemålen kring 

innehåll för nästa års 
seminarium. Pol 

styrgruppen inhämtar 
synpunkter från 
regionstyrelsen  

FEBRUARI 

Utskick av 
Inbjudan med  

anmälan  

MARS 
Pol styrgrupp ger  
återkoppling på 

förslaget till  
seminarieprogram

APRIL 

Pol styrgrupp 

fastställer programmet 
och godkänner Politiska 
inriktningsdokumentet

samt presenterar det för 
regionstyrelsen.

AUGUSTI/SEPTEMBER
Aktualitetskonferens
Utmaningarnas höstmöte

Nya Perspektiv - kärnvärden , vilka  
ska speglas på seminarierna; 
Befolkningsföreträdare, 
roller och ansvar,
kunskap om invånarna (Aktuellt perspektiv), 
utmaningarna,
erfarenheter från brukare/patienter. 

DECEMBER/JANUARI
Redovisning utmaningarnas resultat och förslag till 
ansvarig för pol inriktningsdokument 
Sändlista/inbjudningslista fastställes 
Uppdatering av Aktuellt perspektiv 
Konferens Allt det goda

Politiska 
årshjulet  
Nya Perspektiv 

MAJ
Efter beredning i regionstyrelsen skickas Politiskt inriktningsdokument
till samtliga kommunstyrelser och landstingsstyrelsen 
för att möjliggöra inarbetning i kommande ordinarie planering 

APRIL 
Politiskt 
inriktningsdokument 
skickas ut 
tillsammans med 
bekräftelse på anmälan 
till seminariet

JUNI 
pol styrgruppen lämnar 
seminarierapport till 
regionstyrelsen 

RS

RS

RS



Jan 

•Summera, 
lämna   
resultat och 
förslag till 
politiskt 
inriktnings-
dokument 

•Till exempel 
nya områden 
som behöver 
uppmärksamm
as
nya 
resultatmål 

Feb

•Dialog i  
beredningsgru
ppen 

•Lägesrapport 

•Förankring 
seminarieinne
håll 

Mars

•……..

April 

•Dialog 
beredningsgru
pp

•Lägesrapport 

•Redovisning 
föregående år

•ALLT DET 
GODA  
konferens för 
alla som 
arbetar inom 
vård och 
omsorg, ffa 
äldrefrågor 

Maj 

•Årligt 
seminarium

•Utmaningarna 
ordf. deltar 

•Inspel från 
varje 
utmaning 

Juni 

•…………

Utmaningarnas
årsplanering   
Nya Perspektiv 



Aug 

• ……….. 

Sept 

•Utmaningarnas 
höstmöte 

•Berednings-
gruppens 
AKTUALITETS-
KONFERENS 

Okt

•Dialog 
beredningsgrupp

•Lägesrapport 

•Förankring 
seminarieinnehåll 

Nov  

•Dialog 
beredningsgrupp

•Lägesrapport 

•Redovisning 
föregående år

Dec  

•Avisering 
rapportering 
för politiskt 
inriktningsdoku
ment  

•Avisering för 
uppdatering 
”Aktuellt 
perspektiv” 

Utmaningarnas
årsplanering 
Nya Perspektiv 



VÄRMLANDSSTRATEGIN 

Värmland – ett skönare liv

Region Värmland

Strategi för jämställdhetsintegrering 

Ett jämställt Värmland

Länsstyrelsen

Nya perspektiv 

utvecklingsarbete 

för värmlänningarnas bästa 

Kommunerna och landstinget

Strategi ANDT-förebyggande

arbete i Värmland

Länsstyrelsen 

LIVSKVALITET FÖR ALLA 

För att få bättre folkhälsa behövs: ex

Öka samverkan mellan lokala, regionala och 

nationella aktörer som påverkar 

förutsättningar för en positiv 

hälsoutveckling i Värmland.

Ta tillvara och vidareutveckla samarbetet 

inom ramen för Nya perspektiv.

Tillvarata barnens intressen, verka för deras 

bästa och sätta dem i fokus vid beslut eller 

åtgärder för att säkerställa goda 

uppväxtvillkor.

Förbättra det psykiska välbefinnandet, 

särskilt hos gruppen unga vuxna.

Arbeta för en trygg, frisk ålderdom i 

Värmland.

Arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande.

Minska den arbetsrelaterade ohälsan och 

minska hälsoklyftor mellan kvinnor och 

män.

Kvinnor och män i Värmlands län ska 

ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv.

Arbete med jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i Värmlands 

län ska präglas av samordning, 

samverkan och långsiktighet. 

Initierande, kunskapsuppbyggande, 

stödjande och uppföljande insatser 

ska stärka det regionala arbetet med 

jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsläget i Värmland ska 

förändras positivt. 

För en jämställd hälsa krävs att 

Folkhälsoarbetet i länet bedrivs med 

jämställdhetsperspektiv

Nya perspektiv är sedan 2007 

kommunernas och landstingets 

gemensamma dialog med 

invånarperspektiv. 

Inom fyra utmaningar finns 

gemensamma inriktningar som 

konkretiserats i tidsbestämda och 

mätbara konkreta resultatmål, 

resultat och effekter för befolkningen. 

Barns hälsa och uppväxtvillkor

Psykisk hälsa 

Riskbruk och riskbeteende

Äldres hälsa 

Tvärprofessionella grupper med 

företrädare för kommuner och 

landsting arbetar med utmaningarna

Övergripande mål för den regionala 

ANDT-strategin är att förbättra och 

öka jämlikheten i hälsa med 

utgångspunkt

Barn ska skyddas mot skadliga effekter 

orsakade av alkohol, narkotika, 

dopning eller tobak 

Antalet barn och unga som börjar 

använda narkotika och dopningsmedel 

eller debuterar tidigt med alkohol eller 

tobak ska successivt minska 

Antalet personer som utvecklar 

skadligt bruk, missbruk eller beroende 

av alkohol, narkotika, dopningsmedel 

eller tobak ska successivt minska 



Tack för uppmärksamheten!

www.regionvarmland.se
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se 

www.liv.se
asa.lofvenberg@liv.se


