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Utdrag ur: Aktivitetslista för avdelning Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg 
- utifrån Kommissionen för jämlik hälsas förslag på åtgärder.  
  

Ansvarig aktör: Region Gävleborg 
 

1. Det tidiga livets villkor 

BÖRLÄGE  ANSVAR NULÄGE INSATS 

Kommissionen för jämlik hälsa 

förslag till åtgärder enligt SOU 

2017:47 

Ansvarig 

förvaltning Region 

Gävleborg 

- Vad gör vi idag inom 

åtgärdsområdet?  

- Är det tillräckligt för att nå 

börläge? 

VAD? 

- Vad ytterligare skulle behöva 

göras/förbättras? 

VEM? 

- Vem 

ansvarar?  

NÄR? 

- När ska det 

göras? 

- Klardatum? 

HUR FÖLJA UPP? 

- Hur följer vi aktiviteter? 

- Hur följer vi upp 

resultatet? 

Landsting bör verka för att 

personalen inom mödra- och 

barnhälsovården har tillräckliga 

kompetenser och 

förutsättningar för att identifiera 

ohälsosamma levnadsvanor 

och motivera till goda 

levnadsvanor. 

Hälso- och 

sjukvårds-

förvaltningen 

Avdelning folkhälsa & hållbarhet: 

- är ett kunskapsstöd till hälso- 

och sjukvårdens ledning och kan 

på uppdrag av HSL se till att det 

finns utbildning och stödmaterial 

för hälso- och sjukvårds-personal 

att använda. Det finns önskemål 

om utbildningar i AUDIT och 

DUDIT. 

- samordnar nätverk för och 

fortbildning för tobaksavvänjare, 

hälsosamtal, FaR 

- åtgärden ligger nära det arbete 

som bedrivs av Hälso- och 

sjukvårdens preventionsgruppen 

där avdelningen deltar med flera 

representanter.  

Avdelning folkhälsa och 

hållbarhet kan föra dialog med 

VO Familjehälsa utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjer, 

samt Vårdanalys 

rekommendationer om 

målgruppsanpassning. 

Camilla 

Larssen,  

Sara Sjölin, 

Ulrika Olsson 

2019  Genomförd dialog 

 Ev. uppdaterad 

handlingsplan  
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*åtgärden återfinns som både landsting och kommun som ansvarig aktör  

5. Boende och närmiljö 

BÖRLÄGE  ANSVAR NULÄGE INSATS 

Kommissionen för jämlik 

hälsa förslag till åtgärder 

enligt SOU 2017:47 

Ansvarig 

förvaltning 

Region 

Gävleborg 

- Vad gör vi idag inom 

åtgärdsområdet?  

- Är det tillräckligt för att nå 

börläge? 

VAD? 

- Vad ytterligare skulle 

behöva göras/förbättras? 

VEM? 

- Vem 

ansvarar?  

NÄR? 

- När ska det 

göras? 

- Klardatum? 

HUR FÖLJA UPP? 

- Hur följer vi 

aktiviteter? 

- Hur följer vi upp 

resultatet? 

Landsting* bör inkludera ett 

jämlik-hälsa-perspektiv i 

regionala utvecklingsstrategier 

och utveckla sociala 

konsekvensanalyser i regional 

och kommunal planering. 

Regionstyrelse-

förvaltningen, 

 

respektive  

 

Hållbarhets-

förvaltningen 

Avdelning folkhälsa & hållbarhet  

- är ett kunskapsstöd till 

integrering av ett socialt 

hållbarhetsperspektiv i regional 

utvecklingsstrategi och regionalt 

utvecklingsarbete 

- tar fram material till RUS-analys 

- ingår i RUS-arbetsgrupp 

- uppmuntrar till delaktighet från 

aktörer inom området social 

hållbarhet i RUS-processen  

- samordnar Regional mötesplats 

social hållbarhet: ett forum för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

med målsättning att öka 

kunskapen om sociala 

hållbarhetsfrågor, t.ex. 

inkludering av jämlik-hälsa-

perspektiv samt sociala 

konsekvensanalyser i styr- och 

planeringsdokument.  

Avdelning folkhälsa och 

hållbarhet ska under 2019 

- fortsätta pågående arbete i 

RUS-processen 

- ta fram och sprida  

kunskapsunderlag om 

betydelsen av, samt 

integrering av, social 

hållbarhet i regionalt 

utvecklingsarbete. 

- erbjuda stöd i jämställdhets-

integrering till strateger och 

chefer i det regionala 

utvecklingsuppdraget. 

- föra dialog med avdelning 

infrastruktur och 

samhällsplanering om sociala 

konsekvensanalyser i regional 

planering: hur kan vi arbeta 

tillsammans för detta. 

 

Jennie 

Palmberg, 

Linnéa 

Humble, 

Maria 

Sundman, 

Rickard 

Eklund, 

Emma 

Mårtensson. 

 

 

 

2019/2020 

 

 

 

 

 Framtaget 

kunskapsunderlag 

 

 Antal som fått PT-

stöd 

 Utvärdering av PT-

stöd  

 

 Genomförda 

aktiviteter vid 

mötesplats 

 Utvärdering av 

mötesplats 

 

 Genomförd dialog 

 Ev. uppdaterad 

aktivitetsplan för 

avdelningen 
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*åtgärden återfinns som både landsting och kommun som ansvarig aktör  

Ansvarig aktör: Kommun 

 

För föreslagna åtgärder nedan är kommun ansvarig aktör. Här har vi beskrivit på vilket vis avdelning folkhälsa och hållbarhet kan stödja kommuner i detta 

ansvar.  

 

 

2. Kunskap, kompetenser och utbildning 

BÖRLÄGE  ANSVAR NULÄGE INSATS 

Kommissionen för jämlik 
hälsa förslag till åtgärder 
enligt SOU 2017:47 

Ansvarig 

förvaltning/enhet 

- Vad gör vi idag inom 

åtgärdsområdet?  

- Är det tillräckligt för att nå 

börläge? 

VAD? 

- Vad ytterligare skulle 

behöva  göras/förbättras? 

VEM? 

- Vem 

ansvarar?  

NÄR? 

- När ska det 

göras? 

- Klardatum? 

HUR FÖLJA UPP? 

- Hur följer vi 

aktiviteter? 

- Hur följer vi upp 

resultatet? 

Skolhuvudmän bör utveckla 

skolan som hälsofrämjande 

arena genom att arbeta 

främjande och förebyggande 

med gemenskap och trygghet, 

måltiden som en del av 

undervisningen, daglig fysisk 

aktivitet och rörelse. 

För respektive 

kommun att själva 

avgöra 

Avdelning folkhälsa & hållbarhet: 

- möjliggör utvecklingsarbete 

genom arbete med sociala 

investeringar som arbetsmodell. 

- sprider exempel på och 

erfarenheter och utvärderingar av 

nya metoder för att öka en aktiv 

fritid, exempelvis En frisk 

generation.   

Inget ytterligare än pågående 

planeras för 2019. 

Emma 

Mårtensson, 

Sara Sjölin, 

Annika 

Kandén, 

Mattias 

Haräng. 

Kontinuerligt. Se respektive 

aktivitetsplan. 

Skolhuvudmän bör använda 

skolan som en arena för att 

introducera fritidsaktiviteter och 

föreningsliv för barn och unga. 

För respektive 

kommun att själva 

avgöra 

Se ovan.  Se ovan.  Se ovan. Se ovan.  Se ovan.  

 


