Avsiktsförklaring
Sörmlands Folkhälsonätverk
Stöd och styrdokument för
Sörmlands Folkhälsonätverk
•
•

God och jämlik hälsa
– en utvecklad folkhälsopolitik
Strategi för hälsa

•

Agenda 2030 för hållbar utveckling

•

Kommissionen för jämlik hälsa

•

Gör jämlikt – gör skillnad

•

Sörmlandsstrategin
Regionförbundet Sörmland

Mars 2019

Mål för Sörmlands Folkhälsonätverk
Det långsiktiga målet är att bidra till att
skapa samhälleliga förutsättningar för att
nå en god och jämlik hälsa i Sörmland.
På kort sikt är målet att öka kunskaperna
inom folkhälsoområdet, att vidareutveckla
samverkan och arbeta för att
framgångsrika metoder används i länets
folkhälsoarbete.

Syfte
att stärka och utveckla det
lokala folkhälsoarbetet i länet genom att:
• Möjliggöra erfarenhetsutbyte
• Bidra till kunskapsspridning

• Utgöra en länk mellan lokal och regional
nivå i Sörmland

Målgrupp
Sörmlands Folkhälsonätverk vänder sig till
tjänstepersoner som har uppdraget att
arbeta befolkningsinriktat med strategiskt
folkhälsoarbete i kommun, region eller
förvaltning/ organisation.

Form för arbetet
De som deltar förväntas:
• dela det övergripande målet för nätverket
• bidra på ett konstruktivt sett utifrån var och ens kunskap,
kompetens och kontakter inom området
Arbetet sker genom:
• 4 möten per år
• att delge varandra om vad som är aktuellt just nu
• att agera gemensamt i olika frågor efter behov och intresse

Utgångspunkten för arbetet är att det sker med grund från
vetenskap och/eller beprövad erfarenhet inom
folkhälsoområdet

Organisation
• Enheten Hälsofrämjande arbete Region Sörmland samordnar
nätverksarbetet
• Nätverket har ingen fast mötesplats i länet utan mötesplatsen
alternerar samt värdskapet
• Värdskapet innebär att tillsammans med Region Sörmland
fastställa dagordningen. Värden har också möjlighet att
presentera den egna verksamheten samt att erbjuda lokal och
kaffe/te
• Arbetet dokumenteras löpande och utvärdering av nätverket sker
årsvis

Spelregler
Inför möten:
•
•
•
•

mötesdatum fastställs årsvis
en månad innan ett möte skickas inbjudan ut
sista anmälningsdag är en vecka före mötet
fem olika verksamheter ska vara representerade för att mötet
ska genomföras
• bekräftelse, dagordning och deltagarlista skickas ut inför
mötet
För deltagarna:
•
•
•
•

att delta i nätverket ska prioriteras
kan bjuda med sig kollegor till möten
om förändringar sker av deltagandet lyfts detta i gruppen
nätverket adjungerar personer efter behov

