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Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2014
Ärendebeskrivning
Medel ur folkhälsoanslaget ska fördelas i enlighet med riktlinjer som
fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Syftet är att stödja
utvecklingen av folkhälsoarbetet i länet. För tredje året i rad fördelas inga
medel till nya projekt.
I detta ärende föreslås bifall till tre ansökningar till ett sammanlagt belopp
av 970 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-18
Ansökningar om medel ur folkhälsoanslaget 2014, bilaga 1. 2013-10-18
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

bevilja sammanlagt 970 000 kronor ur folkhälsoanslaget till två
projekt enligt bilaga 1

att

bifalla begäran från ett projekt om förlängning av projekttiden och att
få slutföra projektet med redan beviljade medel enligt bilaga 1

Förvaltningens motivering till förslaget
Folkhälsoanslaget syftar till en god och jämlik hälsa för alla i länet.
Fördelningen regleras enligt riktlinjer som fastställts av HSN. För tredje
året i rad har endast ansökningar från pågående projekt tagits in. Ingen
utlysning av medel för nya projekt har gjorts. Tre pågående projekt har
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lämnat in ansökan för 2014. Sammanfattning av projekten och
förvaltningens bedömning återfinns i bilaga 1.
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 ett krav för att få
del av folkhälsoanslaget och är ett viktigt perspektiv när ansökningarna
bedöms.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför inga direkta konsekvenser för miljön.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook Wennberg
Avdelningschef
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Ansökningar om medel ur folkhälsoanslaget 2014
470 tkr

1.1
HSN 0803-0377
Primärprevention av barnfetma genom föräldrasamtal på
barnavårdscentral om goda matvanor och fysisk aktivitet
(flerårsprojekt 2008 – 2015)
Sökande:
Sökta medel:
Förslag att:

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO
(tidigare Karolinska institutets folkhälsoakademi, KFA)
470 000 kronor för 2014; 150 000 kronor 2015, tidigare
beviljat 4 570 000 kronor
Bevilja 470 000 kronor för 2014

Projektet avser att utvärdera hälsoeffekter av ett primärpreventivt program
för barnhälsovården om förskolebarns matvanor och fysiska aktivitet samt
utvärdera kostnader i relation till effekterna. Studien genomförs integrerat i
barnhälsovårdens verksamhet där medverkande BVC-sköterskor får
omfattande utbildning och handledning. Sju landsting utöver Stockholm
ingår i projektet. Barn och föräldrar följs från det att barnet är sex månader
tills det är fem år. I Stockholm deltar 299 familjer. Projektet finansieras
med forsknings¬medel från bland annat FAS och AFA.
Medel söks för en lokal projektsamordnare samt ersättning till BVCsjuksköterskor för den extra arbetstid medverkan i projektet innebär.
Projektet är välplanerat och fortskrider enligt plan. Förvaltningen föreslår
bifall till sökta medel för 2014.

0 tkr

1.2
HSN 0908-0778
Depression i samband med förlossning - jämlik
vidareimplementering
(flerårsprojekt 2010 – 2013; förlängning 2014)
Sökande:
Sökta medel:
Förslag att:

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO
(tidigare Karolinska institutets folkhälsoakademi, KFA)
850 000 kronor för 2013; tidigare beviljat 2 980 000 kronor
Bifalla begäran att få avsluta projektet under 2014
med tidigare beviljade medel
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"Depression i samband med förlossning" är en evidensbaserad metod för
föräldrastöd som är implementerad inom barnhälsovården i SLL. I metoden
ingår bland annat självskattningsskalan EPDS. Projektet avser att utveckla
metoden för att upptäcka och ge stöd till alla föräldrar med post partumdepressiva symtom (PPDS). Idag exkluderas pappor och många ickesvensktalande.
Projektet drabbades av initiala svårigheter att engagera BVC-mottagningar
och förlängdes med två år, t.o.m. 2013. Rekrytering av pappor till studien
har ännu inte nått önskvärd omfattning varför ytterligare förlängning söks.
Projektets inledande svårigheter har hanterats och arbetet förflyter i stort
sett enligt plan. Begäran om ytterligare förlängning är väl motiverad och
förvaltningen föreslår bifall.

500 tkr

1.3
HSN 1008-0843
Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom
(flerårigt projekt 2011 – 2014)
Sökande:
Sökta medel:
Förslag att:

Handikapp & Habilitering
500 000 kronor för 2014; tidigare beviljat 1 119 000 kronor
Bevilja 500 000 kronor för 2014 som ett slutbidrag

Syftet med projektet är att ge fler unga med Aspergers syndrom möjligheter
att skaffa sig kunskap om sin funktionsnedsättning och om sig själv och
därmed förebygga psykisk ohälsa. Projektets målgrupp är unga med
Aspergers syndrom/högfungerande autism, 16-25 år. Projektet ska utveckla
en habiliteringsinsats som består av webbaserade kurser med kontinuerlig
kontakt mellan brukaren och habiliteringspersonal. Ansökan avser arbete
med kurskoncept, teknisk plattform, innehåll, funktionalitet och design.
Under 2013 har kursen ”Kolla på Asperger” testats på två grupper och en
hemsida ”Ung och Asperger” har startat.
Sökta medel 2014 avser främst teknisk utveckling samt personalkostnader
för handledare och administrativ personal.
Projektet fortskrider enligt plan och förvaltningens bedömning att en
webbaserad kunskapstjänst kan fylla en viktig funktion för målgruppen
kvarstår. Förvaltningen föreslår bifall till ansökan.

