Årsberättelse ENOK 2017
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 2017 av kommunrepresentanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Bollnäs,
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn.
Nätverket hade fyra fysiska träffar.
Ordförande var Cecilia Tegelberg från Ljusdals kommun samt Camilla Gilljam från
Sandvikens kommun.
Under 2017 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 under 2017 haft en till två ordinarie representant/-er med på NSFG:s möten. Under
året har även representanter från andra kommuner deltagit. På NFSG:s sista möte 2017 deltog
många från Enok då politiker och tjänstepersoner tillsammans under en workshop tog fram
förslag till NSFG:S aktivitetsplan för 2018. Enoks ordförande representerar tillsammans med
Gävle kommuns folkhälsostrateg nätverket i NSFG:s sekretariat.
Informationer
En frisk generation – Ockelbo kommun och Region Gävleborg har åtagit sig möjligheterna
för länets kommuner att delta. http://www.enfriskgeneration.se/
Sunda solvanor – Region Gävleborg informerar om en av de mest ökande cancerformerna
(Malignt melanom) och hur man skyddar sig och sina barn. Material tillhandahålls för vidare
spridning i kommunerna. https://www.1177.se/Gavleborg/Kampanjer/Kampanjernationellt/sundasolvanor/
Sociala investeringar – Genom att arbeta med sociala investeringar vill Region Gävleborg
uppmuntra till nytänkande och möjliggöra att nya förebyggande arbetssätt och metoder tas
fram och testas. http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/sociala-investeringar/
Tobaksfri Duo – Ett tobaksförebyggande program för barn och ungdomar i årskurs fem eller
sex upp till årskurs nio. Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de
båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra.
Folktandvårdens folkhälsofunktion har samordningsansvaret i Gävleborg.
http://tobaksfri.se/lan/gavleborg
Jämställdhetsarbete - Länsstyrelsen presenterade regeringens jämställdhetspolitik och
länsstyrelsen Gävleborgs arbete med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi.
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun/social-hallbarhet/jamstalldhet.html
Kommissionen för jämlik hälsa – Enok följer kontinuerligt Kommissionens arbete.
Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en
kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att
hälsoklyftorna minskar. Kommissionen ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer

om jämlik hälsa. Till grund för kommitténs uppdrag ligger regeringens mål om att de
påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommittén har antagit namnet
Kommissionen för jämlik hälsa 1
Konferenser och utbildningar
Enoks representanter har under året deltagit på både regionala och nationella konferenser och
utbildningar.
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Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. (SOU 2017:47)

