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Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2010
Ärendet
Medel ur ett folkhälsoanslag ska fördelas i enlighet med riktlinjer som
fastställts av HSN för perioden 2009-2011. Anslaget syftar till att stödja
utvecklingen av folkhälsoarbetet i länet. Folkhälsoanslaget för år 2009
omfattar totalt 12 600 000 kronor.
I detta ärende föreslås bifall till 28 ansökningar till ett sammanlagt belopp
av 11 021 000 kronor. För 19 projekt föreslås avslag.
Programberedningen för psykiatri och missbruk har fått information i
ärendet vid sammanträde 2009-10-21 och behandlar det vid sammanträde
2009-11-26. Programberedningen för barn och unga får information i
ärendet vid sammanträde 2009-11-17.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att bevilja sammanlagt 11 021 000 kronor till 28 projekt enligt bilaga 1,
avsnitt 1 och 2

att avslå 19 projekt enligt bilaga 1, avsnitt 3
att

ge förvaltningen i uppdrag att fördela överskjutande 1 579 000 kronor till
hälsofrämjande och förebyggande insatser enligt folkhälsopolicyn

att

ge programberedningarna i uppdrag att inom sina ansvarsområden följa
upp beviljade projekt enligt bilaga 1

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Riktlinjer för folkhälsoanslaget
Folkhälsoanslaget syftar till en god och jämlik hälsa för alla i länet.
Fördelningen regleras enligt riktlinjer som fastställts av HSN. Aktuella

Bilagor
1
2

Ansökningar om medel ur folkhälsoanslaget 2010
Ansökningar till Folkhälsoanslaget 2010. Sammanställning av förslag till
fördelning av medel och programberedningarnas ansvar för uppföljning
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riktlinjer gäller 2009-2011. Anslaget delas i första hand ut till insatser med
primär-, sekundärpreventiv eller hälsofrämjande ansats. Det kan gälla
insatser för metodutveckling, information/utbildning till nyckelgrupper
eller framställning av kunskapsunderlag. Folkhälsoanslag kan sökas av
aktörer i Stockholms län, dock ej privatpersoner. Medel beviljas inte för
insatser som avser vård och behandling, reguljär verksamhet eller sådan
verksamhets- eller metodutveckling som kan anses ingå i ordinarie budget
och uppdrag. I riktlinjerna anges även att projekt ska utgå från
dokumenterade behov, sträva efter en jämlik och jämställd hälsofördelning
och planera för vidmakthållande och vidare tillämpning.
Fyra områden prioriteras under perioden:
 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Levnadsvanor (ökad fysisk aktivitet, goda kostvanor, minskad övervikt,
minskad alkoholkonsumtion, hälsosam sexualitet, minskat tobaksbruk)
 En god psykisk hälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna
 Hälsofrämjande arbete riktat mot äldre
Årets ansökningar
Totalt 47 ansökningar har inkommit, varav 20 avser redan pågående
projekt. Den sammanlagda ansökningssumman är närmare 25 miljoner
kronor. Fler än hälften av ansökningarna rör metodutveckling, var fjärde
ansökan handlar om kunskapsutveckling/forskning och lika många avser
information till nyckelgrupper. Var tredje ansökan ligger inom det
prioriterade området mat/fysisk aktivitet/övervikt. Drygt var fjärde rör
psykiska hälsa bland barn och unga och nästan lika många kan klassificeras
som hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Förslag till fördelning
Till folkhälsoanslaget för år 2010 budgeteras 12 600 000 kronor.
Bifall föreslås för 18 ansökningar från redan pågående projekt och för tio
nya projekt. En sammanställning av förslagen återfinns i bilaga 2.
Fördelade medel avser endast år 2010. Inför varje budgetår görs förnyad
bedömning av pågående projekt samt utlyses medel till nya projektidéer.
Totalt fördelas i förvaltningens förslag 11 021 000 kronor. Resterande
medel (1 579 000 kronor) föreslås avsättas för insatser i enlighet med
Handling för hälsa, landstingets handlingsplan för folkhälsopolicyn.
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Ansvar för uppföljning
Enligt riktlinjer för folkhälsoanslaget har Hälso- och sjukvårdsnämndens
programberedningar ansvar för att följa upp projekt inom sina respektive
ansvarsområden. Formerna för uppföljning utformas av den enskilda
beredningen. Förslag till fördelning av ansvar ges i bilaga 1. En översikt
återfinns i bilaga 2. Förslaget innebär att programberedningarna för
psykiatri och missbruk respektive för barn, unga och kvinnosjukvård ges
ansvar för 12 projekt vardera. Programberedningen för kroniskt sjuka och
de stora folksjukdomarna tar hand om två projekt liksom
programberedningen för äldre och multisjuka.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till fördelning ligger inom budgetram för anslaget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget bedöms inte medföra några risker för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Strävan efter en jämlik och jämställd hälsofördelning är, enligt gällande
riktlinjer, ett krav för att få del av folkhälsoanslaget och är ett viktigt
perspektiv när ansökningarna bedöms. Som ett led i uppföljning av anslaget
avser förvaltningen att låta göra en analys av fördelningen av medel ur ett
jämlikhetsperspektiv.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför inga direkta konsekvenser för miljön. Flera av de projekt
som föreslås få bidrag kan ge underlag till insatser som har positiv inverkan
på miljön.
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