En god folkhälsa innebär att så
många människor som möjligt
har en bra hälsa, fysiskt,
psykiskt och socialt.

April 2017
Resultat från 2016 års LUPPundersökning finns nu i kommunerna
Under hösten genomfördes LUPP-undersökningen i
länets alla kommuners åk8, år 2 på gymnasiet och
bland 19-25-åringar. Nu finns resultaten hos
kommunernas ungdomssamordnare/motsvarande.
Kontakta din kommunsamordnare för att få veta mer!

Kommissionen överlämnar
delbetänkande två
Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att
föreslå åtgärder som kan bidra till att minska
hälsoklyftorna i Sverige. Nu har de kommit med sitt
andra delbetänkande. För att uppnå en jämlik hälsa
krävs enligt kommissionen:
 ett ökat fokus på jämlikhet och tydligare mål.
 att arbetet organiseras så att det bedrivs brett,
löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande
till ett föränderligt samhälle.
 ökat ägarskap från alla berörda aktörer.
 bättre stöd och samordning.
 en mer utvecklad uppföljning som möjliggör
jämförelser över tid och mellan olika nivåer
 en analys av drivkrafter bakom ojämlik hälsa.
Läs hela delbetänkandet här

Ny app för enkelt avhjälpta hinder
Genom ett nytt arbetssätt, via en app, kan nu alla
göteborgare på ett enkelt sätt rapportera in enkelt
avhjälpta hinder till staden. Med appen kan hindret
anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret.
Anmälan hanteras av kommunen.
Då appen har öppen källkod är det fritt att kopiera den.

FOLKHÄLSA
GÄVLEBORG
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg (NSFG) är ett rådgivande organ
för länsgemensamma frågor som rör
befolkningens hälsa.
Det formella ansvaret för folkhälsoarbetet i
länet är delat mellan Region Gävleborgs
regionfullmäktige, Länsstyrelsen i Gävleborg
och länets kommuner.

Aktuella länkar
Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs
län –En bild av läget 2015
Öppenvårdsmottagning Våld i nära relationeren utvärderiing

Konferenser

12:e Nordiska
folkhälsokonferensen 2017
Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i
förändring – hur skapar vi socialt
hållbara lösningar?

Mer information om
konferensen
Sverige i världen 2030 –
vägval för en socialt hållbar
framtid 14-15 juni.
Vi står inför flera utmaningar,
men också möjligheter, när det
gäller social hållbarhet och att nå
framgång i arbetet med att
förverkliga FN:s hållbarhetsmål
Läs mer

Alla kommuner i landet kan alltså kopiera appen och
göra den till sin. Läs mer här

Sammanställning av kommunernas
kommunikation kring våld
En sammanställning av hur länets kommuner berättar om sitt
våldsarbete på sina webbsidor finns bifogad till detta
nyhetsbrev.

Kunskapsdag: Starkare
kommuner med regional
samverkan
Läs mer
Aktuella länkar
Ny rapport från Barnombudsmannen:
”Barns röster om jämställdhet”

Faktablad om folkhälsan i kommunerna har
uppdaterats

Den 18 maj 2017 byter
Handikappförbunden namn till
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt är ett nytt begrepp som handlar om
individens rättigheter i olika samhällssituationer.
Fokus flyttas från hinder och tillgänglighet till
principen om mänskliga rättigheter och ett universellt
utformat samhälle.
Begreppet innefattar rätten att kunna fungera
i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning
och oavsett vilka hinder som finns inom olika
samhällsområden. Alla har rätt till en fungerande vård,
skola, arbetsliv och så vidare. Begreppet kan också
användas i ett politiskt sammanhang för att beskriva
den gemensamma rätten för olika grupper.
Läs mer på HSO:s webb

Nytt om narkotikasituationen i landet
Folkhälsomyndigheten sammanfattar de senaste
uppgifterna om narkotikasituationen i Sverige ett nytt
faktablad. Det ger en snabb överblick över bland annat
användning av narkotika, narkotikarelaterade dödsfall
och kommunernas drogförebyggande arbete.
Läs faktabladet här
Även CAN:s rapport ”Drogutvecklingen i Sverige” finns
i ny upplaga. Läs den här

GLAD PÅSK!

