Årsberättelse ENOK 2016
Enok är ett nätverk för folkhälsostrateger, folkhälsosamordnare eller motsvarande i
kommunerna i Gävleborgs län. Syftet med nätverket är främst erfarenhetsutbyte mellan
kommunerna, men även i viss utsträckning samordning.
Enok bestod under 2016 av kommunrepresentanter från Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo,
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn.
Nätverket hade fyra fysiska träffar.
Ordförande var Cecilia Tegelberg från Ljusdals kommun
Under 2016 avhandlades följande:
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)
Nätverket är ett rådgivande organ och består av valda politiker från länets tio kommuner och
Region Gävleborg.
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/nsfg/
Enok har möjlighet att delta på NSFG:s möte under 2016. Då flera i Enok har mer än en tjänst
i sin anställning är det viktigt att Enok i förväg får veta vad som ska avhandlas på NSFG:s
möten så det finns möjlighet att prioritera och delta när verksamheten tillåter. Enok kommer
även ha en sida på NSFG:s sida på samverkanswebben.
Samarbete kommuner och Region Gävleborg
Region Gävleborgs folkhälsoenhet har utsett en kontaktperson för kommunerna vid frågor och
funderingar. Kontaktpersonen kommer göra personliga besök i alla kommuner för att föra en
dialog kring samarbetet.
2016 års avtal ska nu följas upp med hjälp av en blankett som sänts ut per post och via mail.
Under nästa år skrivs inga nya samverkansöverenskommelser med Region Gävleborg.
Kommunerna och SKL
Enok representeras i SKL:s folkhälsonätverk av representanter från Bollnäs och Hudiksvalls
kommun. Dess sprider information vidare i nätverket.
Informationer
Folkhälsoprogram och uppmaningar – Region Gävleborg informerar om
folkhälsoprogrammet och folkhälsouppmaningarna som framställt av NSFG tillsammans med
representanter från kommunerna. Målet är att folkhälsoprogrammet ska tas i Regionens
hållberhetsnämnd samt i kommunerna inom kort.
Supercross – Region Gävleborg informerar om SCB:s verktyg Supercross som gör det
möjligt att korsa olika data. Utbildning kommer ske för kommunernas ansvariga
Supercrossanvändare.
Hälsa på lika villkor – Dialoger kring statistik som inkommit under genomförandet av Hälsa
på lika villkor 2014 samt vilka ändringar som kan ske inför Hälsa på lika villkor 2018.

Konferenser och utbildningar
Enoks representanter har under året deltagit på både regionala och nationella konferenser och
utbildningar.

