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NYHETSBREV 2, 2020 - TEMA: SAMVERKAN 

Informationsmaterial 

Folkhälsomyndigheten har inform-
ationsblad på svenska, lätt svenska 
samt på flera andra språk. Där finns 
också information särskilt riktad till 
riskgrupper samt en särskild sida rik-
tad till barn. Ta del av dessa, och an-
vänd dem när du vill sprida inform-
ation till fler.  

Mer information och fler filmer finns 
även på sidorna Information Sverige 
och Myndigheten för stöd till tros-
samfund. 
 

Kunskap om effekter av pandemin 

På flera håll pågår arbete att samman-
ställa kunskap om hur Covid-19-
pandemin på kort och lång sikt påver-
kar folkhälsan och bestämningsfak-
torer för folkhälsan. Folkhälsomyndig-
heten kommer att presentera sin 
första delrapport på området innan 
sommaren. Sveriges kommuner och 
regioner SKR har i samverkan med 
folkhälsostrateger på regional och 
kommunal nivå tagit fram ett un-
derlag att använda vid planering och 
revidering av program och insatser 
utifrån konsekvenser av Covid-19 för 
olika befolkningsgrupper. 

Centrum för epidemiologi och sam-
hällsmedicin (CES) vid Region Stock-
holm sammanfattar i en serie rappor-
ter pandemins potentiella effekter på 
hälsan i befolkningen. Rapporterna 
har teman som psykisk hälsa, levnads-
vanor och socioekonomiska skillnader 
och innehåller hänvisningar till tidi-
gare forskning samt rekommen-
dationer till beslutsfattare. Läs mer 
här. 

Regional mötesplats  

för social hållbarhet 

Tillägg - med anledning av Covid-19 

Coronavirusets ekonomiska            
konsekvenser  

Corona ger ekonomiska effekter för 
privatpersoner och företag på kort 
och lång sikt. Människors ändrade 
beteende för att hindra smittsprid-
ningen påverkar näringslivet.  

Region Gävleborg arbetar med att 
hantera coronavirusets effekter och 
ekonomiska konsekvenser för     
näringslivet i det så kallade sam-
ordningsuppdraget. En nationell 
samordning sker via Tillväxtverket, 
på uppdrag av regeringen. Arbetet 
innehåller flera delar; att tillvarata 
tidigare erfarenheter (egna och  
andras), skapa en lägesbild för   
Gävleborg samt föreslå åtgärder på 
kort och lång sikt. Läs mer här. 

Information till företagare och        
näringsliv finns här. På sidan upp-
dateras löpande både regional och    
nationell information.  
 
 

Psykisk hälsa i kristid 

Det är normalt att känna sig orolig, 
ledsen eller stressad under en kris. 
SKR har samlat information och tips 
riktade till barn, ungdomar, vuxna och 
äldre om hur en kan ta hand om sin 
och andras psykiska hälsa. På sidan 
finns också beskrivet var det finns 
stöd och hjälp att få. Läs mer här. 

Alla har ansvar att förhindra smitta 
av Covid-19 

Det är allas ansvar att hindra sprid-
ningen av sjukdomen Covid-19. Till-
sammans kan vi bromsa smittan!    
Hos Folkhälso-
myndigheten 
finns uppdate-
rade rekommen-
dationer om hur 
vi alla tar ansvar 
för bromsa 
smittspridningen 
av Covid-19. 

 

Uppdaterad information finns hos 
Folkhälsomyndigheten 

Utbredningen av det nya coronaviru-
set Covid-19 förändras snabbt.      
Uppdaterad information om virusets 
utbredning finns hos Folkhälsomyn-
digheten. 

 

Uppdaterad information från         
Region Gävleborg 

Regionala uppdateringar ges två 
gånger per vecka via livesända press-
konferenser på 
www.regiongavleborg.se  
 
 

Information och stöd till personal 
inom hälso– och sjukvården 

Samlad information 
och stöd till dig som 
arbetar i vård och 
omsorg finns hos 
Socialstyrelsen.  
 

Affischer till perso-
nalrum eller gemen-
samma utrymmen.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/
https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-04-01-trossamfundsledare-talar-om-covid-19.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-04-01-trossamfundsledare-talar-om-covid-19.html
https://www.folkhalsoguiden.se/coronapandeminseffekter
https://www.folkhalsoguiden.se/coronapandeminseffekter
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/om-regional-utveckling/coronavirusets-ekonomiska-konsekvenser/
https://www.verksamt.se/web/gavleborg
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/
http://www.regiongavleborg.se
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/?utm_campaign=covid7april&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-personal-inom-socialtjansten/?utm_campaign=covid7april&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Regeringen  
 

Den senaste tiden har Regeringen 
presenterat en rad olika åtgärder på 
flera områden för att bekämpa det 
nya coronaviruset. Regeringens      
arbete och beslut syftar till att be-

gränsa smittspridning i landet, säker-
ställa resurser till hälso- och sjukvård, 
begränsa inverkan på samhällsviktig 
verksamhet, lindra konsekvenser för 
medborgare och företag, begränsa 
oro, bland annat genom information 
samt att sätta in rätt åtgärder vid rätt 
tillfälle. Här redovisas löpande ett 
urval av regeringens beslut och ini-
tiativ. 
 

Covid-19 - Other languages 

Information about the disease Covid-
19 is available in different languages 
here. There, you can also find fre-
quently asked questions about Covid-
19, in English.   
 

Videos with information about Covid-
19 on different languages can be 
found here. There is information 
about covid-19 in sign language on 
krisinformation.se, a website with 
emergency information from Swedish 
authorities.  

Karolinska Institutet has launched two 
COVID-19 courses in Swedish for care 
providers, medical personnel and 
providers of social services and care 
of elderly as well as personnel wor-
king in connection to these services, 
following a request from the National 
Board of Health and Welfare. So far 
over 65 000 people have completed 
the courses. Now both courses are 
available in English. The first course is 
also available in Arabic, Persian and 
Russian. 

Regional mötesplats  

för social hållbarhet 

Tillägg - med anledning av Covid-19 

Coronapandemin i ett jämställdhets-
perspektiv 

Jämställdhetsmyndigheten bedömer 
att coronapandemin kan få konse-
kvenser inom samtliga delmål i den 
svenska jämställdhetspolitiken: 
”Precis som det är viktigt att förstå 
vilken betydelse det får för samhällse-
konomin, klimatet och den psykiska 
hälsan är det viktigt när det gäller 
jämställdheten”, skriver myndigheten. 
Här kan du läsa mer om myndighet-
ens bedömningar av konsekvenser. 

När hemmet är en otrygg plats 

För en del är hemmet en otrygg och 
hotfull plats. Skolplikten är en skydds-
faktor, särskilt för utsatta barn och 
unga. Skolan är för många en fristad, 
en plats där de träffar vuxna, andra 
utanför familjen och kanske den enda 
plats där de får ett mål mat. Oavsett 
om det rör sig om missbruk, psykisk 
sjukdom eller att leva med våld och 
kontroll i hemmet så spelar skolan en 
viktig roll. En grupp som är särskilt 
sårbar är de barn och unga som lever i 
en hederskontext eller med våld i 
familjen. Våld i hemmet upphör inte 
för att vi lever i ett pandemiutbrott. 
Ta del av tips för hur vi gemensamt 
kan upptäcka och stötta utsatta barn 
och unga  

Läkaresällskapet—Webinarium 

Svenska Läkaresällskapet och Svensk 
Socialmedicinsk Förening höll den 
15/4 webinarium om jämlik hälsa 
under Covid-19-pandemin. Mycket 
tyder på att socioekonomiskt utsatta 
grupper löper större risk att smittas av 
Covid-19. Tre korta föreläsningar hölls 
för att belysa kunskapsläget.                
Se föreläsningarna här.  

Corona och civilsamhällets aktörer 

Civilsamhället är alltid en viktig aktör i 
samhället och i tider av kris blir deras 
roll ännu tydligare, säger MUCF:s ge-
neraldirektör Lena Nyberg.  
 

Många civilsamhällesorganisationer 
upplever begränsningar i hur de kan 
arbeta i sina verksamheter och hur de 
kan stödja utsatta grupper. Regering-
en har gett Nationellt organ för dialog 
och samråd mellan regeringen och 
det civila samhället (NOD) i uppgift att 
bistå i samordning av civilsamhällets 
insatser med anledning av det nya 
coronaviruset. NOD ska bland annat 
ta fram en lägesrapport varje vecka 
över civilsamhällets behov och ini-
tiativ. Läs mer på NOD:s webbplats.  
 

MUCF, har fått uppdrag av regeringen 
att sammanställa och sprida nödvän-
dig information till organisationer 
inom civilsamhället i den uppkomna 
krissituationen med anledning av det 
nya coronaviruset. Läs mer på MUFC:s 
webbplats.  
 

SKR 

SKR har inte någon formell kris-
ledningsroll men följer utvecklingen 
nära och har fortlöpande kontakt med 
myndigheter, där SKR lyfter de behov 
som kommuner och regioner har. SKR 
samlar sin information här. 
 

Innovationer  
Vinnova gör en ny satsning på inno-
vationer i spåren av coronakrisen. 
Erbjudandet vänder sig till initiativ 
som har potential att genom inno-
vation stötta samhället i en utma-
nande tid. De nya lösningarna ska 
kunna användas inom sex till tolv  
månader. Läs mer här. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.1177.se/jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/
https://www.1177.se/jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/krisinformation.se---startsida/krisinformation---covid19-teckentolkat/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/krisinformation.se---startsida/krisinformation---covid19-teckentolkat/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/krisinformation.se---startsida/krisinformation---covid19-teckentolkat/
https://utbildning.ki.se/covid-19-web-courses-in-various-languages?utm_campaign=covid7april&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://utbildning.ki.se/covid-19-web-courses-in-various-languages?utm_campaign=covid7april&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/nyheter---gavleborg/2020-04-02-hjalp-till-hjalp---nar-hemmet-ar-en-otrygg-plats.html
https://www.youtube.com/watch?v=N-EZlaHzUhA
https://www.nodsverige.se/
https://www.mucf.se/pressmeddelande/mucf-valkomnar-nytt-regeringsuppdrag-viktigt-att-civilsamhallet-far-stod-i-dessa
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html
https://www.vinnova.se/nyheter/2020/03/ny-satsning-pa-innovationer-i-krisens-spar/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


 

3 

Regional mötesplats för social hållbarhet är ett regionalt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ska bidra till att utveckla  
Gävleborg på ett socialt hållbart sätt. Ungefär två gånger per år arrangeras konferenser, workshops eller webbinarium som syftar till att: 
öka kunskapen om olika sociala hållbarhetsfrågor och hur de hänger ihop; bidra till att samverkan för social hållbarhet stärks inom länet; 

identifiera behov, utmaningar och möjligheter inom social hållbarhet. 
 

Regional mötesplats för social hållbarhet finns också på regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet och genom  
detta nyhetsbrev. Har ni något ni vill dela med er av? Hör av er via kontaktuppgifter på länken ovan. 
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TIPS 
 
TVÅ SKRIFTER SOM VISAR HUR DU  
KAN SKAPA SAMVERKAN SOM GÖR   
SKILLNAD 

I de flesta typer av utvecklings- och 
förändringsarbeten lyfts betydelsen av 
samverkan fram. 

Samverkan behövs till exempel när  
personer och aktörer inom eller över 
organisationsgränser behöver arbeta 
tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Bland annat eftersom personerna och 
aktörerna förutom det gemensamma 
målet även har interna mål och roller 
kan det uppstå missförstånd och gnissel 
i samarbetet. 

Dessa två skrifter visar hur du kan bidra 
till en samverkan som skapar hållbara 
effekter och gör skillnad. 

Läs mer: 
Samverkan som gör 
skillnad 
 
Om samverkan som 
strategi för hållbara 
effekter 
 

 

Podd om förebyggande insatser 

Sjukdomar, psykisk ohälsa och kriminali-
tet innebär stora kostnader, såväl för 
individen, i form av mänskligt  lidande, 
som för samhället. Alla tjänar på insat-
ser som förebygger problem, men vem 
ska betala när vinsterna kommer långt 
senare? Lyssna på ett samtal om hur 
samhället kan jobba förebyggande och 
om nya sätt att mäta uteblivna problem.  

 

Samverkan och samhandling är nycklar för att klara     
framtidens utmaningar 

Både den nya folkhälsopolitiken, genomförandet av agenda 2030 samt framgångsfak-
torer för regional utveckling lyfter samspel, partnerskap och samverkan som viktiga 
framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer för att skapa bättre förutsättningar för att 
minska de ojämlika skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper och skapa en hållbar 
utveckling. 
 

- Det handlar om ett nytt ledarskap, att arbeta med och genom andra och att bygga 
samarbeten mellan region, kommuner, lärosäten, staten och andra aktörer som företag 
och civilsamhället, säger Hanna Höghielm avdelningschef vid avdelning Folkhälsa och 
hållbarhet, Region Gävleborg.  
 

Samhandling i regional utveckling handlar om att vi kompletterar varandra i genomfö-
randet för att nå gemensamma mål. Var och en av aktörerna bidrar med sin del i den 
förändring som behöver ske.  
 

- Det betyder inte att vi ska göra allting tillsammans, samtidigt, på samma plats eller på 
samma sätt, utan vi samhandlar genom att våra utvecklingsinsatser strävar mot samma 
mål, säger Hanna Höghielm.  

 

Integration Gävleborg - myndigheter i samverkan för      
integration  

Integration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en 
social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och utveckla arbetet 
med integration i Gävleborg. 
 

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbets-
förmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, länets tio kom-
muner samt representation från civilsamhället. Arbetet leds och samordnas gemen-
samt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Läs mer här.  

 

TRISAM i Gävleborgs län 
 

TRISAM är förkortning för Tidig Rehabilitering i Samverkan. Det är en struktur och 
arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, kommu-
nen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 

Arbetet sker i gemensamma team. Målet är att skapa ett effektivt stöd till individen – 
rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. TRISAM-teamen finns 
på olika hälsocentraler i länets alla kommuner och även på några specialistenheter. Läs 
mer här. 

Regional mötesplats  

för social hållbarhet 

http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
https://sfpsmalandochoarna.files.wordpress.com/2019/04/samverkan.pdf
https://sfpsmalandochoarna.files.wordpress.com/2019/04/samverkan.pdf
https://www.esf.se/Global/ESF%20Support/SPeL/samverkan_for_-hallbara_effekter.pdf
https://www.esf.se/Global/ESF%20Support/SPeL/samverkan_for_-hallbara_effekter.pdf
https://www.esf.se/Global/ESF%20Support/SPeL/samverkan_for_-hallbara_effekter.pdf
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-vinnova/poddavsnitt-10-det-ar-dyrt-att-inte-ge-manniskor-hjalp-i-tid/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://integrationgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/trisam/trisam.aspx
https://www.esf.se/Global/ESF Support/SPeL/samverkan_for_-hallbara_effekter.pdf
https://sfpsmalandochoarna.files.wordpress.com/2019/04/samverkan.pdf
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Ny vision - göra nytta för samverkansaktörer 

Hej Annika Strömberg – berätta om Högskolans i Gävles nya vision!  

En omvärldsspaning visade att bilden av högskolans 
vision och verksamhetsidé var otydlig. Vi beslutade 
därför att se över vision, verksamhetsidé och ta 
fram kärnvärden. Arbetet med att ta fram den nya 
visionen har präglats av stor delaktighet av anställda 
vid högskolan. Målet är att skapa samsyn och en 
tydlig riktning. Vi arbetar nu med implementering så 
att vår vision och verksamhetsidé ska genomsyra 
hela verksamheten. 

Vad är det nya med den här visionen? 

Den lyfter på ett tydligare sätt fram en riktning för 
vår verksamhet och pekar ut samverkan som en 
central aspekt, ”Tillsammans skapar vi en hållbar 
värld”. Den pekar även på att vi vill samverka med 
de som ”vill göra skillnad”, där ska vi vara första-
handsvalet. Förstahandsvalet för studenter, sam-
verkansparter och som arbetsgivare. 

Högskolans uppdrag är ju att bedriva utbildning och forskning där samverkan är en cen-
tral del av båda verksamhetsgrenarna, vilket det alltid varit. Vår vision och verksam-
hetsidé sätter nu ökat fokus på samhällsutmaningar och för att lösa dessa blir samver-
kan mellan olika discipliner inom högskolan, och samverkan med omgivande samhället, 
centralt. Ingen kan lösa samhällsutmaningarna själv. 

På vilket sätt vill ni göra skillnad?  

Att göra skillnad sker inte över en natt. Därför är det centralt att denna ambition ge-
nomsyrar verksamheten. Högskolans uppgift är att utveckla kunskap som möter de 
samhällsutmaningar vi gemensamt står inför. Det gör vi genom utbildning och forsk-
ning. För att förstå samhällsutmaningarna och behov som finns för att lösa dessa behö-
ver vi arbeta nära verksamheter i samhället. 

Konkret handlar det om att vi vill att våra studenter kommer ut i samhället med kun-
skap som kan göra skillnad i det praktiska arbetet. Våra utbildningar behöver ge kun-
skap som bidrar till att lösa samhällsutmaningar.  

Den långsiktiga kunskapsutvecklingen sker genom forskning. Forskning som utvecklas i 
samverkan eller samproduktion med verksamheter som arbetar med eller står inför 
stora samhällsutmaningar kan ge direkta inspel i verksamheterna, bidra med kompe-
tens och kunskap som också kan översättas till andra kontexter. Forskningen och den 
kunskap som utvecklas där är också en central del av den kunskap som förmedlas i våra 
utbildningar. Att bedriva forskning i samverkan är därför otroligt viktigt. 

Vad vill du skicka med till de som läser det här nyhetsbrevet? 

Högskolan är mycket intresserad av att finna nya samverkansparter med konkreta för-
slag på områden för gemensam kunskapsutveckling. Det här kan ske genom såväl ut-
bildning som utvecklings- och forskningsprojekt. Vi behöver tänka tillsammans kring 
hur vi skapar långsiktiga hållbara samverkansarenor. Välkommen att höra av er till mig 
om ni är intresserade. Det är bara tillsammans som vi på ett kraftfullt sätt kan möta 
samhällsutmaningarna!  

Läs mer om Högskolans i Gävles verksamhetsidé, vision och kärnvärden här. Kontakta 
Annika Strömberg: asg@hig.se, 026-64 86 53. 

 
 

TIPS 
 

LEDAMÖTER MED UPPDRAG ATT GÖRA 
SKILLNAD FÖR SVERIGE - OCH         
VÄRLDEN 
 

Strategiska samverkansprogram har 
tillsatts av regeringen för att samla nä-
ringsliv, akademi, civila samhället och 
offentliga aktörer för att gemensamt 
fundera över samhällsutmaningar  och 
gemensamt prioritera vad som behöver 
göras för att möta dessa. Programmen 
är: 

 Näringslivets digitala struktur-
omvandling 

 Hälsa och life science 

 Näringslivets klimatomställning 

 Kompetensförsörjning och livslångt 
lärande 

 

Några av de ledamöter som utsetts i de 
olika programmen är representanter 
från regioner och SKR. 
 

Läs mer om samverkansgruppernas fyra 
program och ledamöter här. 
 

 

PRESENTATIONER OCH FILMER FRÅN 
ÅRETS KONFERENS 

Nu går det att återuppleva höjdpunkter-
na från Forum Jämställdhet 2020. Alla 
seminarier som filmades hittar du som 
videoklipp på deras hemsida. Där hittar 
du även alla presentationer från olika 
talare och länkar till livesändningarna 
på Facebook. 

Dela gärna till kollegor som inte hade 
möjlighet att vara med eller passa på att 
se något du missade! 

Här finns filmer och presentationer 
samlat. 

Annika Strömberg, akademichef Akademin      
för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.  
 

Foto: Anna Sällberg, Högskolan i Gävle 

https://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Verksamhetside-vision-karnvarden--och-mal.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/02/ledamoter-med-uppdrag-att-gora-skillnad-for-sverige--och-varlden/
https://forumjamstalldhet.se/presentationer-2020/
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Samverkan i framtagandet och genomförandet av ny    
Regional utvecklingsstrategi (RUS)  

Regional utvecklingsstrategi (RUS) är det styrdokument som visar inriktningen för ett 
läns tillväxt- och utvecklingsarbete. En ny regional utvecklingsstrategi kommer att 
antas under 2020. På grund av coronaläget är tidpunkten för beslut senarelagd, då 
planerade möten med samverkansaktörer inte kan genomföras under rådande situ-
ation. 

Region Gävleborg samordnar arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstra-
tegi. En inkluderande process tillsammans med flertalet samverkansaktörer utgör un-
derlag till strategin. Som exempel har två Framtidsdagar genomförts, då har kommu-
ner, länsstyrelsen, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet bjudits in 
och valt att delta i arbetet.  

Ett stort antal remissinstanser har tagit del av och lämnat synpunkter på förslaget till 
nya RUS. Samverkansaktörer från hela länet deltog under hösten 2019 i remissdialoger. 
Dialogträffarna gav möjlighet för deltagarna att tycka till om remissförslaget och om-
fattade även inspiration och dialog om hur vi tillsammans kan förverkliga visionen om 
Gävleborg 2030. Remissvaren hanteras av Region Gävleborg. På grund av coronaläget 
är tidpunkten för beslut senarelagd, då planerade möten med samverkansaktörer inte 
kan genomföras under rådande situation. 

Den regionala utvecklingsstrategin 
är grunden för det regionala tillväxt- 
och utvecklingsarbetet i Gävleborg. 
Genomförandet av RUS sker av en 
mängd olika aktörer i samverkan där 
rollerna ser lite olika ut. Det gör 
också att RUS som styrdokument 
har olika betydelser i olika organi-
sationer. RUS ska kunna fungera 
styrande för Region Gävleborgs 
verksamhet, vägledande för kom-
munerna, inspirerande för företag 
och organisationer. 

 

NSFG - Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg 

NSFG är ett nätverk för förtroendevalda politiker i Gävleborg. 

Syftet med nätverket är att genom erfarenhetsutbyte och  kunskapsinhämtning stärka    
engagemanget kring jämställd och jämlik hälsa och på så vis bidra till en förbättrad och 
mer jämlikt fördelad hälsa i länet.  

Nätverkets arbete ska också säkerställa att Region Gävleborg och länets alla kommuner 
har politiker med kunskap om folkhälsofrågor och dess främsta åtagande är att driva 
frågan om jämställd och jämlik hälsa i länet. Nätverket samlas fyra gånger per år på 
olika platser i länet. Ett sekretariat bestående av tjänstepersoner från Region Gävle-
borg, Länsstyrelsen i Gävleborg samt representanter från kommunerna förbereder och 
administrerar nätverkets möten.  

NSFG är inte ett beslutande organ utan beslut rörande jämställd och jämlik hälsa sker i 
respektive organisation. NSFG delar årligen ut Länsfolkhälsopriset till en aktör som  
genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla de regionala målen om god och jämlik 
hälsa. Läs mer om NSFG här. 

 

TIPS 
 

LEDARE SOM LYSSNAR 
 

En miljon barn- och ungdomsledare 
erbjuds utbildning om psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa som stress och oro är 
vanliga problem bland barn och unga. 
Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram 
en webbaserad utbildning som ska 
hjälpa landets en miljon barn- och ung-
domsledare att upptäcka och möta 
unga som mår psykiskt dåligt. Läs mer 
här. 

 
FÖRSTUDIE ”ATT STÄRKA SAM-
VERKAN MED HJÄLP AV SIP” 

Förstudien "Att stärka samverkan med 
hjälp av SIP" är klar och publicerad. Den 
är en del i överenskommelsen inom 
området psykisk hälsa 2019. Studien 
innehåller en nulägeskartläggning som 
ger en bild av framgångsfaktorer och 
hinder samt ger rekommendationer om 
vidare arbete med SIP i framtiden. 

Läs förstudien i sin helhet här. 

 

INBJUDAN TILL MODELLKOMMUNER     
- ETT KONCEPT FÖR JÄMSTÄLLDHETS-
INTEGRERING 

Ett brev från SKR har gått ut till alla 
kommundirektörer och kommunstyrel-
seordföranden med en inbjudan att 
lämna in intresseansökan till den nya 
omgången av Modellkommuner. Region 
Gävleborg, som deltagit i konceptet för 
regioner, ser gärna att kommuner i  
länet deltar för att vi gemensamt ska bli 
bättre på jämställdhetsintegrering i 
Gävleborg. Ansök här, senast 4 juni 
2020. Läs mer här. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/nsfg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/en-miljon-barn--och-ungdomsledare-erbjuds-utbildning-om-psykisk-ohalsa/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/02/Att-st%c3%a4rka-samverkan-med-hj%c3%a4lp-av-SIP.pdf?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Nyhetsbrev+februari+2020
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16566&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=89188&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommunerregioner.10200.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/
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TIPS 
 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ÅRS-
RAPPORT PUBLICERAD 

Folkhälsomyndigheten följer löpande 
folkhälsans utveckling, liksom de livsvill-
kor och levnadsvanor som påverkar 
hälsan. Resultaten sammanställs i en 
rapport som lämnas till regeringen i 
mars varje år. Årets rapport visar att 
under åren 2006–2018 ökade andelen 
med god självskattad hälsa och medel-
livslängden ökade med 1,7 år i genom-
snitt. Men skillnader både i hälsa och 
förutsättningarna för en god hälsa be-
står. 

Under de senaste månaderna har det 
blivit tydligt hur viktigt arbetet med 
smittsamma sjukdomar är. De kan på 
kort tid och med snabb spridning få 
stora effekter på folkhälsan. Hur den 
pågående pandemin med Covid-19 
kommer att påverka folkhälsan i Sve-
rige, på kort och på lång sikt, är för ti-
digt att säga. Men med de ekonomiska 
konsekvenser som uppstår i samband 
med Covid-19 finns också en ökad risk 
för att skillnader i hälsa mellan olika 
grupper blir större, menar Folkhälso-
myndigheten. 

Lär hela årsrapporten här:  

 

REGIONAL MÖTESPLATS FÖR SOCIAL 
HÅLLBARHET SKJUTS UPP PÅ GRUND 
AV  Covid-19 

Regional mötesplats för social hållbar-
het ska göra det möjligt för aktörer från 
länet att träffas för att diskutera utma-
ningar och byta erfarenheter inom om-
rådet social hållbarhet. Mötesplatsen är 
ett långsiktigt arbete med aktiviteter 
ungefär två gånger per år i form av kon-
ferenser eller workshops på efterfrågan 
av deltagarna. Vårens planerade konfe-
rens med tema civila samhällets bety-
delse för social hållbarhet måste under 
rådande omständigheter i världen och 
länet skjutas upp. Vår förhoppning är 
att kunna återkomma med en inbjudan 
till sådan dag i höst istället. Se vår 
webbplats.  

GDPR 
 

Här kan du läsa hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter. 
 

Region Gävleborg sparar dina kontaktuppgifter (e-postadress) för att vi ska kunna skicka 
dig detta nyhetsbrev samt inbjudningar till Mötesplatsens konferenser och seminarier. 
Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration genom att skicka ett mail till 
kontaktuppgifterna på denna länk: http://www.regiongavleborg.se/
motesplatssocialhallbarhet . Vi tar då bort din e-postadress ur vår e-postlista. 

Jämlikhetsutredningen är nu inne i en dialogfas 

Jämlikhetsutredningen hade som ursprungsplan att under våren 2020 besöka olika 
aktörer i länet, för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborgs län och hitta 
lösningar framåt. Några dialogmöten hann genomföras innan det rådande läget med 
risk för smittspridning av Covid-19 satte käppar i hjulet på fler än ett sätt.  
 

Dels har vi inte möjlighet att mötas som tänkt på grund av risk för smittspridning och 
dels har flera av aktörerna som vi önskar dialog med fullt fokus på att hantera olika 
typer av omställningar inom sina verksamheter på grund av av Covid-19. Det här gör att 
vi får vara flexibla och tänka om när det gäller våra dialoger. En del kan säkert skjutas 
fram i tid, några göras via digitala lösningar och andra behöver vi helt enkelt tänka om 
helt för att nå den fördjupade kunskapen vi önskar. 
 

Nyttan med en dialog kan beskrivas av Samordningsförbundet 
Gävleborgs förbundschef Anna-Karin Hainsworth, som sade så här 
efter vårt genomförda dialogmöte i februari: 
 

- Det kändes jättebra. Inför träffen hade vi fått ett kortfattat 
material att ta del av, vilket gjorde att vi kunde gå direkt in i dialog. 

Ser du nytta för er verksamhet att delta och ingå i arbetet med jämlikhetsutredningen?  
 

- Absolut, hela visionen för vår verksamhet är ju ett jämlikt samhälle. Vi ser tydligt att 
samordning mellan olika samhällsaktörer kan öka jämlikheten. 
 

Hur kan ni bidra och vilken nytta kan ni ha av Jämlikhetsutredningen? 
 

- Vi hoppas att kunna bidra till utredningen med vårt perspektiv - vår kunskap, våra 
erfarenheter och våra kunskapsunderlag. Den färdiga utredningen kommer sedan 
kunna utgöra ett stöd för oss i vårt arbete framåt. 
 

Region Gävleborg tackar Samordningsförbund Gävleborg för ett bra möte! 

 

Vill ni bidra till utredningen - men föra dialogen på egen hand - finns 
material att använda  
 

Information inför dialogträff – Om Jämlikhetsutredningen (pdf) 
Handledarmaterial att använda vid egen dialog (pdf) 

 
 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 
på Samordningsförbund Gävleborg. 
 

Foto: Region Gävleborg 

Har ni frågor an-
gående Jämlikhets-
utredningen - hör 
av er till: jamlik-

hetsutredningen@
regiongavleborg.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/en-god-halsa-overlag-men-skillnader-mellan-grupper/
https://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
http://www.regiongavleborg.se/om/behandling-av-personuppgifter/
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/regional-utveckling/om-regional-utveckling/jamlikhetsutredningen/om-jamlikhetsutredningen---information-infor-dialogtraff.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/regional-utveckling/om-regional-utveckling/jamlikhetsutredningen/jamlikhetsutredningen---handledarmaterial-att-anvanda-vid-egen-dialog.pdf
mailto:jamlikhetsutredningen@regiongavleborg.se
mailto:jamlikhetsutredningen@regiongavleborg.se
mailto:jamlikhetsutredningen@regiongavleborg.se

