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Förnyad ansökan till Nationella nätverket för
hälsofrämjande sjukvård
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har sedan 2008 varit medlem i det Nationella
nätverket för hälsofrämjande sjukvård (HFS). Förvaltningen föreslår att
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om fortsatt medlemskap för en ny
fyraårsperiod 2014-2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-04-18
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna fortsatt
medlemskap för Stockholms läns landsting i det Nationella nätverket
för hälsofrämjande sjukvård för 2014-2018

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting har sedan 2008 varit medlem i det Nationella
nätverket för hälsofrämjande sjukvård (HFS). Nätverket är en del av det
internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services
(HPH) initierat av WHO. Det svenska HFS-nätverket har vuxit och består
idag av 16 landsting/regioner och därtill åtta enskilda sjukhus eller
vårdorganisationer. HFS är en idéburen verksamhet där det viktigaste
kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En hälsoorienterad verksamhet styr
mot hälsoresultat och utvecklar insatser för att förebygga sjukdom och
stärka patienternas självupplevda hälsa. Nätverket arbetar för att utveckla
en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom fyra perspektiv:
patientperspektivet, befolkningsperspektivet, medarbetarperspektivet
samt styr- och ledningsperspektivet Genom en helhetssyn på vårdens
uppdrag och fokus på vårdens resultat, bidrar HFS till en värdeskapande
vård där resurserna används efter behov.
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Nätverkets praktiska arbete sker på många sätt. Tolv temagrupper med
representanter från olika delar av landet är verksamma inom olika teman
såsom Avtal/ersättningssystem, Hälsofrämjande arbetsplats,
Hälsofrämjande primärvård, Psykisk hälsa och Tobaksprevention.
Stockholms läns landsting deltar aktivt i flera av dessa temagrupper.
För närvarande arbetar HFS Nätverket mycket aktivt med att stödja
implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande
metoder. Nätverket tar kontinuerligt fram olika verktyg för att underlätta
det hälsofrämjande arbetet på olika nivåer och särskilt då för mötet mellan
patient och vårdgivare. På samma sätt produceras fortlöpande
informationsmaterial om hälsofrämjande arbete och förhållningssätt.
HFS Nätverket har sedan starten arrangerat 13 nationella konferenser om
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Den senaste organiserades tillsammans
med Stockholms läns landsting och hölls på Norra Latin i Stockholm i maj
2012. I år är nätverket tillsammans med det internationella nätverket och
Västra Götalandsregionen värd för den 21:a internationella konferensen om
hälsofrämjande sjukhus och sjukvård (21:st International Conference on
Health Promoting Hospitals and Health Services) i Göteborg i maj.
Inom Stockholms läns landsting har medlemskapet bland annat medfört att
ett nätverk av representanter för akutsjukhusen och primärvården
etablerats. Detta har i sin tur lett till att handlingsplaner för det
hälsofrämjande arbetet inom dessa organisationer antagits och genomförts.
Vidare har ett antal av landstingets experter och aktiva inom det
hälsofrämjande området fått möjligheter att ta del av andras erfarenheter
och kunskaper inom området. SLL har också på ett aktivt sätt kunnat sprida
sina kunskaper till andra landsting och även på andra sätt medverkat till att
stärka det nationella nätverket.
Socialdepartementet har under de senaste åren givit direktstöd till nätverket
för att ytterligare stärka insatserna och öka implementeringen.
Landstinget representeras i HFS nätverkets presidium av chefsläkaren på
Karolinska universitetssjukhuset.
Medlemsavgiften i nätverket fastställs av Nätverkets årsmöte och uppgår för
Stockholms läns landsting 2013 till 330 000 kronor och 2014 till 345 000
kronor.
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Förvaltningen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om
fortsatt medlemskap i det Nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård
(HFS) för en ny fyraårsperiod 2014-2018.
Miljökonsekvenser
Genom medlemskapet får landstinget tillgång till information och
erfarenheter om hälsofrämjande vårdmiljöer, inklusive nya rön om åtgärder
med potentiellt positiv inverkan på miljön. Beslutet har inga negativa
konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet har inga negativa jämställdhets- eller jämlikhetskonsekvenser.
Ökade kunskaper om hur andra landsting praktiskt arbetar med att minska
ojämlikheter genom att aktivt arbeta med det hälsofrämjande arbetet.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet har positiva konsekvenser för patientsäkerheten då detta är ett
område som behandlas av flera av nätverkets temagrupper.
Ekonomiska konsekvenser
En årlig medlemsavgift till nätverket som för 2014 uppgår till 345 000
kronor.
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