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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen samt distans via Teams, kl. 13:00-16.30, 

med ajournering kl. 14.30-14.50 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

Niklas Moe (M), §§9–14 

Annelie Högberg (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Kenneth Gustavsson (C), vice ordförande, norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden   

Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
  
  
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef kommunledningskontoret  

Ninni Söderving, enhetschef socialtjänsten  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur och fritid §§9–14 och del av § 16 

Elisabeth Sundberg, avdelningschef samhällsbyggnad §§9–14, deltar på 

distans 

Sara Ljungberg, klinikchef Folktandvården Dalaberg §§9–14, del av § 16  

Agneta Eriksson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen §§9–14, 

deltar på distans 

Malin Normann, sektionschef, socialtjänsten §11 

Katharina Garcia Blüme, verksamhetschef Närhälsan Dalaberg §§9–14 

Emelie Eék, folkhälsostrateg kommunledningskontoret   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  

Information om Västra Götalandsregionens mål för social 
hållbarhet 

Sammanfattning 

Agneta Eriksson, regionutvecklare från Västra Götalandsregionen informerar om 

regionens tre mål för social hållbarhet. Målen är: god hälsa och välbefinnande, 

jämlikhet och lika rättigheter samt tillit, trygghet och delaktighet. Målen har stark 

koppling till Agenda 2030, särskilt till agendamålen 3, 10 och 16. Målen styr regionens 

egen organisation och antogs av regionfullmäktige i april 2021. En stor 

utbildningsinsats, Våga fråga, i syfte att fånga upp psykisk ohälsa och förebygga suicid, 

vaccinering av socialt utsatta målgrupper samt att fråga om våld på rutin inom 

vårdsektorn är exempel på hur regionen arbetar konkret utifrån målen. Hållbarhet ska 

vägas in i alla beslut, från strateginivå och budget till val i den dagliga verksamheten, 

arbetet ska vara tillitsbaserat och involvera medarbetare.   

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11  

Information om närsjukvårdsgrupp för psykiatri och för barn 
och unga 

Sammanfattning 

Malin Normann från socialtjänsten och Emelie Eék, folkhälsostrateg, informerar om de 

lokala närsjukvårdsgrupperna för psykiatri och barn och unga. I närsjukvårdsgrupperna 

möts regionens och kommunens aktörer för att skapa förutsättningar för att individen 

ska uppleva parternas insatser som en helhet utan gränser och för att verka för att 

parternas samlade resurser används på ett optimalt sätt.  

 

I närsjukvårdsgrupp psykiatri finns ett generellt arbete för suicidprevention på individ- 

och gruppnivå, fördelat på olika åldersgrupper. Utifrån regional handlingsplan psykisk 

ohälsa 2020–2025 har närsjukvårdsgruppen planerade aktiviteter för att: höja 

kunskapsnivån kring suicidprevention, prioritera suicidprevention på ledningsnivå, ökad 

samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer, ta vara på 

civilsamhällets engagemang och kunskap samt lära av händelseanalyser av suicid.  

 

Inom närsjukvårdsgrupp barn och unga utgår arbetet ifrån överenskommelsen om 

samverkan för barn och ungas hälsa, mellan regionen och kommunerna i Västra 

Götaland och från riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) 2020–2023. 

Närsjukvårdsgrupp barn och ungas fokusområden för 2022 är: barn och unga som har 

behov av samordnade insatser ska ha en samordnad individuell plan (SIP), öka 

kunskapen om varandras verksamheter, identifiera skavet och fånga upp de som hamnar 

mellan stolarna, identifiera uppdrag samt att barn och unga med psykisk ohälsa och/eller 

riskbeteende ska få rätt insatser i rätt tid. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  

Information från verksamhetschef på Närhälsan Dalaberg 

Sammanfattning 

Katharina Garcia Blüme från Västra Götalandsregionen redogör för Närhälsans 

Dalabergs tilläggsuppdrag gällande Ungas Psykiska Hälsa (UPH). UPH kan hjälpa unga 

mellan 6–18 år med psykiska besvär. Både barn och föräldrar är välkomna och det finns 

inget krav om att vara listad på vårdcentralen. UPH har i uppdrag att göra bedömningar 

och ge kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk 

hälsa. UPH på Dalaberg startade som ett pilotprojekt på Dalaberg 2017, inför 2022 

fattades beslut att uppdraget skulle bli permanent. UPH erbjuder bland annat 

individuella behandlingar, gruppbehandlingar, internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

(KBT), föräldrastöd, digitala föreläsningar och konsultationer. UPH är en del av första 

linjens vård och ingen remiss behövs. Verksamheten samverkar med kommuner, 

elevhälsa, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri (BUP) och ungdomsmottagningar. 

 

Det finns planer på fördjupad samverkan mellan elevhälsa, barn- och utbildning och 

UPH genom ett projekt med namnet ”Tanke och Hälsa”. Projektet syftar till att 

förebygga psykiska ohälsa och depression hos ungdomar i årskurs 8 och en sådan insats 

skulle komplettera befintliga verksamheter för att stärka den psykiska hälsan hos unga. 

Metoden är beforskad och finansieras delvis med regionens sociala investeringsmedel. 

Samtal förs med Ramnerödsskolan för att starta projektet där.   

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2022/00054 

Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 
2022, hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har avsatt medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Både regionen 

och kommunen finansierar denna budgetpost som är tänkt att användas till löpande 

folkhälsoinsatser som uppstår ur behov under året. Folkhälsostrateg har i enlighet med 

tidigare beslut fattat av hälsopolitiska rådet möjlighet att bevilja medel till insatser som 

ligger i linje med rådets mål och inriktning, upp till 50 tkr. Insatser som överstiger 50 

tkr ska behandlas av rådet. 

 

Folkets Hus har inkommit med en ansökan om medel till en äldremässa som kommer att 

anordnas under hösten 2022. Insatsen och ansökan har informerats om i kommunala 

rådet för äldre och kommunens förvaltningar har inbjudits att delta med innehåll. 

Insatsen har beviljats 50 000 kr.  

 

Elevhälsa och vårdcentralen på Dalaberg som arbetar utifrån tilläggsuppdraget Ungas 

psykiska hälsa (UPH) undersöker möjlighet att ingå i projektet ”Tanke och Hälsa” som 

är ett av regionens sociala investeringsprojekt och som fortsatt kommer att ha viss 

finansiering från regionen. Projektet syftar till att utifrån screeninginsatser i årskurs 8 

erbjuda ungdomar med risk för depression förebyggande insatser genom ett KBT-

baserat program. Insatsen har hittills fallit väl ut i pilotkommunerna Tjörn och Orust. 

Projekttiden är planerad till 2 år, start hösten 2022. Det är sannolikt att parterna kommer 

att inkomma med en ansökan till hälsopolitiska rådet för att finansiera gemensam 

projektledning, med start redan hösten 2022.   

 

Användning av de tvärsektoriella medlen kommer undersökas inom områdena för ungas 

hälsa, samt kring tillitsstärkande arbete och ökat valdeltagande, då det är valår. Emelie 

Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-11  

Tanke och hälsa, presentation  

Ansökan från Föreningen Folkets hus i Uddevalla om medel till seniormässa 2022 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00060 

Information om folkhälsopris 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg Emelie Eék informerar om tidsplanen för hälsopolitiska rådets process 

att utse en pristagare av folkhälsopriset 2022. Fram till den 7 mars kunde allmänheten 

nominera kandidater. Information om denna möjlighet annonserades i Bohusläningens 

tryckta och digitala upplaga samt på kommunens Facebooksida. Nu har deltagare i 

hälsopolitiska rådet möjlighet att göra egna nomineringar fram till den 13 maj. Beslut 

om pristagare fattas på Hälsopolitiska rådet den 30 maj. Inför kommande år ses kriterier 

och prisutdelning över. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15  

Aktuellt som berör folkhälsa 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folhälsostrateg, ger information om pandemins påverkan, utvecklingsmedel 

2023 och folkhälsoforum.  

 

Pandemins påverkan på invånarna i Västra Götaland 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, redogör i korthet för Västra Götalandsregionens 

sammanfattande analys om hur pandemin påverkat invånarna i regionen, baserat på 

enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor 2021”. Undersökningen visar på viss 

försämring gällande psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa framför allt i de yngre 

åldersgrupperna. Äldre rapporterar något bättre upplevd hälsa än tidigare år, trots 

isolering till följd av pandemin. Fler sitter stilla mer, framförallt i åldersgruppen 16-29 

år, fler är överviktiga, fler snusar och färre röker. Otryggheten ökar i hela befolkningen 

och är mycket hög bland kvinnor även om andelen som utsatts för våld minskat. De 

med kortare utbildning och svagare status på arbetsmarknaden har drabbats hårdare av 

såväl covid-19 som arbetslöshet. Om någon enskild fråga ska lyftas ur den samlade 

analysen bör det vara förutsättningarna för den yngre generationen.  

 

Utvecklingsmedel 2023 

Utlysningen av utvecklingsmedel för 2023 är öppen. Inriktning och prioriteringar 

liksom kriterier för ansökan är detsamma som tidigare år. Fokus på förutsättningar för 

implementering av projekten efter projekttidens slut har förtydligats i 

ansökningsformuläret. Sista dag för ansökan är den 5 september, beslut fattas av 

hälsopolitiska rådet den 29 september.  

 

Folkhälsoforum 

Folkhälsoforum är flyttat till den 2 juni. Varje folkhälsoråd har möjlighet att delta med 

nio representanter. Dagen kommer bland annat att innehålla en föreläsning av Grethe 

Fochsen, utredare och projektledare på Folkhälsomyndigheten. De som har möjlighet att 

delta, från hälsopolitiska rådet, anmäler sitt intresse till Emelie Eék. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16  

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Sara Ljungberg, klinikchef Folktandvården Dalaberg: Hälsopromotör har påbörjat ett 

samarbete med förskolorna på Dalaberg. En ansökan om utvecklingsmedel för material 

kommer att skickas till hälsopolitiska rådet. Öppna förskolan är mycket nöjd med 

samverkan med hälsopromotör.  

 

Anna Sarsten, avdelningschef kultur och fritid: Biblioteken används som en social 

mötesplats för fler än de som lånar böcker, eventuellt finns behov av att bemanna 

biblioteken med fler professioner för att kunna möta besökare i olika former av 

utsatthet. Kultur och fritid står inför en utmaning att möta förväntningar och behov 

gällande sommaren då det inte finns medel för lovaktiviteter likt tidigare år. Denna 

utmaning delas av socialförvaltningen.  

 

Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden: Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden har planeringsdagar i april.  

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): 10 maj hålls en konferens för förtroendevalda om att 

förebygga våld i nära relation på Folkets Hus i Trollhättan. Den 1 juni anordnar 

regionen en konferens om fullföljda studier.  

 

Ninni Söderving, enhetschef socialtjänsten: 1 april flyttar öppna förskolan på 

Kungstorget och familjeförskolan till nya lokaler. De öppnar tillsammans med 

barnmorskemottagningen, barnavårdscentral (BVC) Skogslyckan, BVC Silentzvägen, 

BVC Achima, BVC Dagson en Familjecentral. Invigning sker den 20 april. Inom 

utvecklingsprojektet ”Barn i Föräldrars Fokus” har personal utbildats och hållit en första 

föräldragrupp med gott resultat. Projektet Tidigt Samordnade Insatser, TSI, har fått 

nationell uppmärksamhet för hur vi arbetar i Uddevalla.  

I övrigt är det stort fokus på flyktingmottagande, boendeplatser, planering för 

stödinsatser, skolgång och fritid. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  
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