
För en god och jämlik 
hälsa i Värmland



FolkhälsoplanenVärmlandsstrategin Nya perspektiv

Mål:
• God och jämlik hälsa
• Ökad tillit
• Robust samhälle

• Tillgång till 
kunskapsutveckling

• Attraktiv kunskapsregion
• Hållbar arbetsmarknad

• Tillgänglig region
• Hållbar livskvalitet
• Attraktiva livsmiljöer

• Innovationsdrivet näringsliv
• Livskraftigt näringsliv
• Jämställd och jämlik tillgång 

till makt och inflytande
• Cirkulära flöden

Mål:
• God och jämlik hälsa

• God kvalitet

• Hållbart och uthålligt

Mål:
• Ökad jämlikhet i möjlighet till goda 

uppväxtvillkor

• Ökad jämlikhet i möjlighet att 
utveckla kompetenser och 
tillgodogöra sig utbildning

• Ökad jämlikhet i möjligheter till 
arbete, goda arbetsförhållanden 
och god arbetsmiljö

• Ökad jämlikhet i möjligheter till 
inkomst och försörjning

• Ökad jämlikhet i tillgång till boende 
och goda närmiljöer

• Ökad jämlikhet i människors 
handlingsutrymme och möjligheter 
till hälsosamma levnadsvanor

• 1.7 Ökad jämlikhet i möjligheter till 
kontroll, inflytande och delaktighet 
i samhället och det dagliga livet

• Ökad jämlikhet i tillgång till 
hälsofrämjande-och förebyggande 
hälso-och sjukvård

”Vision”:
”God och jämlik hälsa”

”Vision”:
”Ett hållbart Värmland som 
förändrar världen ”



Värmlandsstrategin

”Förbättra förutsättningarna 
i samhället och platsen 
Värmland”

Nya Perspektiv

”Förbättra förutsättningarna för 
och stödet till varje värmlänning”

Folkhälsoplanen

”Knyta ihop arbetet med 
individers förutsättningar med 
förutsättningar i samhället –
jämlik tillgång till samhällets 
resurser”



Folkhälsoplanen 
efter remissrunda
Värmlandsrådet 210924



Innehåll och budskap

• Planen beskriver Region Värmlands strategiska folkhälsouppdrag. 

• Ett erbjudande för andra aktörer att ta del av. 



Tydligare koppling till Värmlandsstrategin

• Styrkor och utmaningar i Värmlandsstrategin - förutsättningar för hälsa och 
organisatoriska utmaningar för folkhälsostrategiskt arbete

• Målformuleringar synkas med värmlandsstrategin

• Möjliggörande av gemensamma indikatorer uppföljningsprocess



Formen

• Borttag av textstycken för att göra planen mer stringent och lättläst

• Omformulering av text som uppfattas som alltför teoretisk och abstrakt

• Vissa delar av planen har lyfts ut till bilagor

• Tydligare layout i Region Värmlands mall



Förbättra förutsättningarna 
för hälsa

Förbättra organisatoriska 
förutsättningarna för 

folkhälsoarbete

2 strategiska 
inriktningsmål

3 Insatsområden
1. Utveckla gemensam systemledning
2. Utveckla det systematiska arbetet
3. Utveckla regional stödstruktur

År 2030

God 
och 

jämlik 
hälsa1 långsiktigt mål

År 2050

8 delmål



Förbättrade förutsättningar 
för hälsa i Värmland

Förbättrade organisatoriska 
förutsättningarna för 

strategiskt folkhälsoarbete

År 2030 ska vi 
ha uppnått

Uppföljning 
under planens 
giltighetstid

Kan följas upp genom indikatorer 
via:

- Folkhälsomyndighetens stödstruktur
- Om värmlänningarna
- Aktuellt perspektiv
- Värmlandsstrategin
- Agenda 2030?

Rapporteras till ansvarig politisk nivå och 
följs av den föreslagna systemledningen.

Kan följas upp kvalitativt genom: 

- Syns en positiv utveckling inom 
delmålen?

- Har vi en gemensam systemledning 
som fungerar?

- Har vi ett välfungerande systematiskt 
folkhälsostrategiskt arbete?

- Har vi en regional stödstruktur på 
plats?



Målformulering
• Ett långsiktigt mål

• Åtta delmål

• Två strategiska mål

• Tre insatsområden





Uppföljning

• Uppföljning blir en bilaga till den folkhälsostrategiska planen

• Uppföljning siktande mot år 2030, och år 2050.

• Riktningsvisare följer utvecklingen mot respektive målområde

• Riktningsvisare speglar samlad bedömning av bl.a. ett antal indikatorer

• Indikatorerna skall fånga komplexiteten, vara stabila över tid, i möjligaste 
mån kunna spegla skillnad mellan grupper.

• Om Värmlänningarna viktig grundprodukt för info om läget för resp indikator






