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§ 32.

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att utse Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera protokollet,
att justeringen sker måndagen den 19 september kl. 10.00
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att utse Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera protokollet,
att justeringen sker måndagen den 19 september kl. 10.00
Paragrafen är justerad
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§ 33.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-08-31, med
följande
tillägg under punkt 9; övriga frågor:
- Folkhälsostipendiet
- Studenthälsan
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-08-31.
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Information - Psykisk hälsa
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Anne- Lie Jarhult, informerade om uppdraget psykisk hälsa vilket hon är regional
samordnare för sedan den 1 april i år.
Uppdraget sträcker sig fram till 2019.
På nationell nivå är uppdraget att skapa en långsiktig plan med gemensam struktur fram
till år 2019. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas individ- och
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Syftet med denna
överenskommelse är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området
psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
På den regionala nivån är uppdraget att ansvara för planering, samordning och
uppföljning av Region Kronobergs arbete inom området 2016-2019. I uppdraget ingår
alla åldrar. Samarbeta med de verksamheter inom regionen som blir berörda av området
samt med länets samtliga kommuner. I uppdraget ingår även att leda länets arbete inom
området samt att vara kontaktperson gentemot SKL.
iKBT (Kognitiv Beteendeterapi via Internet)
Startar under september månad upp i Region Kronoberg via Inera 1177 Vårdguiden.
Behandlingen innebär att man med kognitiv beteendeterapi via Internet som patient får
ta del av sitt behandlingsmaterial via dator (eller surfplatta/smartphone), med stöd av en
behandlare med KBT-kompetens. Behandlingsprogrammet består av texter, bildspel,
filmer, animationer, berättarröster och andra moment som för behandlingen framåt.
Patienten kommer åt materialet från sin dator och kan använda det när det passar
honom eller henne. Patienten träffar behandlare första och sista gången och
dessemellan sker behandlingen via nätet. Patienten har under tiden telefon- och kontakt
via mejl med behandlaren.
Yttrande
Bengt-Göran Birgersson (C), Michael Öberg (MP), Britt Bergström (V), Pernilla
Torneus (M) och Judit Svensson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad

6

Protokoll
Datum: 2016-09-08

§ 35.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Magnerot kommer att på nästa sammanträde informera om
regional samverkans- och stödstruktur för socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor.
Folkhälsoarbetet
Förslag finns på att samla folkhälsoarbetet under ett tak med en chef på Regional
utveckling. En risk- och händelseanalys ska göras inför beslut om omorganisering.
Förslaget till förändring kommer att förhandlas med de fackliga parterna.
Delbetänkande från komminssion om jämlik hälsa(SOU2016:55)

 Delbetänkandet diskuterar inga konkreta förslag utan redogör istället för ett antal
grundläggande utgångspunkter. Betänkandet är ett led i arbetet med att formulera
konkreta förslag och ett underlag i fortsatta diskussioner.
 Kommissionen identifierar två huvudsakliga inriktningar i det fortsatta arbetet med
förslag för att minska hälsoklyftorna. Det handlar för det första om förslag med syfte
att skapa mer jämlika livsvillkor inom ett antal centrala områden för en jämlik
hälsa och för det andra om förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning
och uppföljning av insatser för jämlik hälsa.
 Kommissionens huvudfokus ligger på skillnader efter socioekonomi och kön.
 Kommissionen uppfattning är att det är centralt att uppmärksamma och utnyttja de
möjligheter till synergier och drag som finns mellan arbetet med jämlik hälsa och de
nationella, regionala och lokala arbetet med Agenda 2030. Växjö är den första
kommun i landet att ta fram en lokal handlingsplan utifrån Agenda 2030.
 Den Svenska folkhälsopolitiken var rätt tänkt men är ofullbordad. Sverige låg långt
fram i slutet av 90-talet med sin folkhälsopolitik, men trots det tycks hälsoklyftorna
öka istället för att minska.
 Kommissionen kommer göra en analys av dagens system för styrning och uppföljning
i syfte att vid behov lägga förslag till förändringar. Kommissionen har i begränsad
utsträckning fått i uppdrag att se över frågor gällande styrning och ledning, men man
har sett att detta är nödvändigt.
 Organisering och genomförande av folkhälsopolitiken är avgörande för politikens
genomslag och måluppfyllelse. Man kommer analysera organiseringen och
genomförandet av folkhälsopolitiken på nationell, regional och lokal nivå.
 Kommissionen återkommer med konkreta förslag i sitt slutbetänkande i maj 2017.

7

Protokoll
Datum: 2016-09-08

Yttrande
Michael Öberg (MP), Henrietta Serrate (S) och Pernilla Tornéus (M) yttrade sig under
ärendets behandling.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Information - Levnadsvanearbete med fysisk aktivitet
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsoutvecklare Veronica Cofré Lindow informerade om levnadsvanearbete med
fysisk aktivitet.
Enligt WHO:s rapport "Phsyical activity strategy for the WHO European Region 20162025" kan sunda levnadsvanor förebygga 90% av all diabetes, 80% av alla hjärtinfarkter,
och 30% av all cancer.
Sveriges regering har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i
uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterat till matvanor
och fysisk aktivitet. Rapporten ska lämnas senast april 2017.
Samverkansöverenskommelse
En samverkansöverenskommelse med Smålandsidrotten och landstingen/Regioner i
Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län har funnits sedan år 2000. Respektive part
avsätter 150 000 kr årligen. Områden man arbetar med är FaR (Fysisk aktivietet på
Recept), mat och dryck, doping. Målgruppsanpassat arbete bedrivs för migranter,
personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, äldre/seniorer.
Smålandsidrotten ordnar utbildningar och ger stöd till
idrottsföreningar/aktivietetsarrangörer som vill utveckla FaRkonceptet.
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Det är sjukvården som förskriver FaR till patienten. Denne tar sedan kontakt med en
mottagare av receptet, t. ex. en idrottsförening där sedan den fysiska aktiviteten utförs.
Yttrande
Bengt-Göran Birgersson (C), Henrietta Serrate (S), Judit Svensson (C), Britt Bergström
(V), Eva Ballovare(S), Michael Öberg (MP), Patrik Ståhlgren (M) och Charlotte Branting
(L) yttrade sig under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 37.

Sammanträdesplan 2017 för folkhälsoberedningen
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera sammanträdesdagarna för folkhälsoberedningen 2017 till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsoberedningens sammanträdesplan för 2017:
Torsdag 23 februari
Torsdag 20 april
Torsdag 8 juni
Torsdag 7 september
Torsdag 9 november
Torsdag 14 december
Sammanträdena hålls i Regionhuset, Nygatan 20, Växjö och de är inte öppna för
allmänheten.
Sammanträdesplanen fastställdes av regionfullmäktige 2016-06-21.
Förslag
Bengt-Göran Birgersson (C) föreslår att ett av sammanträdena ska vara ett heldagsmöte,
som ska innehålla mer informerlla diskussioner.
Britt Bergström (V), Judit Svensson(C), Patrik Ståhlgren (M) och Ulf Engqvist
(S) instämmer i Bengt-Göran Birgerssons (C) förslag.
Ordförande meddelar att något eller några av folkhälsoberedningens sammanträden
2017 kommer att bli heldagssammanträden.
Yttrande
Bengt-Göran Birgersson (C), Henrietta Seratte (S) och Charlotte Branting (L) yttrade sig
under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad

10

Protokoll
Datum: 2016-09-08

§ 38.

Rapportering från utbildningar/konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Reflektioner från konferensen "Barns och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronobergs
län", 2 juni.
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Inbjudningar kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att Michael Öberg (MP) deltar i konferensen Berzeliussymposium 92 - Tobacco
Endgame - Rökfritt Sverige 2025, 22-23 september

Sammanfattning
 Inbjudan förelåg till Berzeliussymposium 92 - Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige
2025, 22-23 september


Beslutsunderlag
Tobacco Endgame-22-23-september
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Övrigt
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
 Folkhälsostipendiet 2016
Ansökningstiden för folkhälsostipendet går ut den 14 september. Det har tills idag
inkommit två ansökningar.
Presidiet tar ställning till folkhälsostipendiet efter att ansökningstiden har gått ut.
Yttrande
Michael Öberg (MP), Henrietta Seratte (S), Bengt-Göran Birgersson (C), Patrik
Ståhlgren (M) och Charlotte Branting (L) yttrade sig under ärendets behandling.
 Studenthälsan
Bengt-Göran Birgersson (C), ställer fråga om studenthälsan. Michael Öberg
(MP) informerar om att en skrivelse inkommit från från Cafe Tufvan med begäran om
stöd till verksamheten. Ytterligare komplettering har begärts in.
Yttrande
Henrietta Seratte (S) yttrade sig under ärendets behandling.

 Ekonomisk rapport
Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över folkhälsoberedningens ekonomi.
Paragrafen är justerad
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