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Svar på revisionsrapport om Granskning av folkhälsoarbetet   

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport. 

Regionstyrelsen rekommenderas att tillse att folkhälsoarbetet genomsyrar 

regionens samtliga verksamheter. 

Genom implementering av Folkhälsoplan 2021—2029 kan regionstyrelsen 

tillse att det finns en röd tråd i styrkedjan för folkhälsoarbetet från analys till 

styrning, åtgärder och uppföljning samt att en samlad uppföljning och 

analys av folkhälsoarbetet genomförs och att denna utgör grund för den 

fortsatta styrningen av regionens folkhälsoarbete. 

Kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland beslutade i juni 2019 om 

framtagande av en länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa. Den 

tas fram i bred delaktighet och har sin utgångspunkt i en analys av 

befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de övergripande 

globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Framtagandet av den nya 

planen har fördröjts till följd av coronapandemin, men föreligger nu i 

remissversion och ska enligt gällande plan beslutas av regionfullmäktige i 

september.  

 

Det systematiska folkhälsoarbete som föreslås i den nya planen, ska leda till 

att identifiera hälsofrämjande faktorer och bakomliggande orsaker till 

ohälsa. Utifrån gemensamma handlingsplaner ska såväl verksamheter inom 

Region Värmland som andra aktörer i länet arbeta främjande med 

bestämningsfaktorer för hälsa och förebyggande för att stävja en negativ 

hälsoutveckling. Genom systematisk uppföljning, ska ett kontinuerligt och 

gemensamt lärande om förutsättningar för god och jämlik hälsa i den 

värmländska kontexten ske.  

Systematiken enligt planen innebär att arbeta med att: 

• Kartlägga, synliggöra, förstå 
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• Analysera och prioritera 

• Utforma insatser och motivera till ansvarstagande 

• Skapa och testa nya metoder 

• Följa upp, mäta och utvärdera 

 

Handlingsplaner upprättas i syfte att stimulera arbete inom de nationella 

målområdena för att främja goda och jämlika förutsättningar för hälsa. 

Handlingsplanerna kan syfta till att främja hälsa och förebygga ohälsa i en 

särskilt utsatt grupp och/eller att angripa en negativ utveckling av ett 

hälsoutfall.  

 

Folkhälsoplan 2021—2029 innehåller 11 insatsområden fördelade inom två 

strategiska inriktningar. Till varje insatsområde hör ett mål och en 

riktningsvisare. De kommer följas kontinuerligt under planens giltighetstid 

och är utformade för att fokusera på förutsättningar för hälsa samt 

organisering och struktur. 

Uppföljning av utvecklingen inom varje insatsområde skall ske i form av en 

samlad bedömning bestående av en kombination av: 

• Genomförda åtgärder och utfallet av dessa,  

• Hur väl planens genomgående perspektiv (mänskliga rättigheter, 

icke-diskriminering och hållbar utveckling) efterlevts,  

• Utvecklingen inom ett antal indikatorer 

 

I tillägg till detta ska hälsoutfall i form av självskattat allmänt hälsotillstånd 

och medellivslängd, med fokus på att belysa skillnader mellan olika grupper 

i befolkningen, även fortsättningsvis följas kontinuerligt.  

 

Tydliggöra kultur- och bildningsnämndens ansvar för folkhälsoarbetet i 

relation till övriga nämnder. 

Regionstyrelsen instämmer i revisionens bedömning att det behövs 

ytterligare tydliggörande, utöver vad som framgår av nämndens reglemente, 

av kultur- och bildningsnämndens ansvar för folkhälsoarbetet i relation till 

övriga nämnder. Nyligen (i augusti 2020) anpassades organiseringen av 

Region Värmlands förvaltning till nämndstrukturen. Detta har tydliggjort 

ansvarsfördelningen inom förvaltningen. 
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