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Hälsan är ojämställd och ojämlik
Yngre mår fysiskt bättre än 
äldre, medan de äldre mår 
psykiskt bättre än de yngre

Män mår överlag 
bättre än kvinnor

Höginkomsttagare 
mår bättre än 
låginkomsttagare

Högutbildade mår bättre 
än lågutbildade

Kvinnor har sämre 
sjukskrivningstal och ohälsotal 
jämfört med männen

Den genomsnittliga 
disponibla inkomsten är 
lägre i Blekinge jämfört med 
riket.

Ungdomsarbetslösheten 
är högre.

De sociala relationerna 
är svagare.

Vi har fler som saknar 
behörighet att söka 
till gymnasiet

Folkhälsorapporten 
2021





Fyra förhållningssätt genomsyrar 
strategin och beaktas i alla 
framtida prioriteringar för att 
uppnå en hållbar tillväxt och 
utveckling i regionen för både 
människor och företag. 



Den regionala utvecklingsstrategin 
ska leda till att fler ska vilja leva, 
arbeta och utvecklas i Blekinge. 

Blekinge ska vara en växtplats för 
människor, företag och hållbara 
lösningar





Utmaningar 
I Blekinge utvecklar vi 
attraktiva livsmiljöer







Exempel på prioriteringar

• Främja god fysisk och psykisk hälsa och minska 
hälsoklyftorna

• Främja hälsosamma levnadsvanor för alla
• Främja att fler ungdomar blir behöriga till 

gymnasieskolan och får en gymnasieexamen
• Fortsätta utveckla föräldraskapsstödet
• Stärka Blekinges attraktivitet som plats för unga att 

bygga sin framtid 
• Främja öppenhet, delaktighet och tillit.
• Utveckla mötesplatser med flera ändamål.





www.regionblekinge.se/vaxtplats



Folkhälsoplan

• Utifrån den regionala utvecklingsstrategin ta fram en 
regional folkhälsoplan.

• Ersätter tidigare Folkhälsopolicyn.

• Dagens workshop en del av arbetet.

• Klar utgång 2022.

• Kommer vara flerårig plan.



Hur ser Blekinges samverkanskarta ut?



Vad menar vi med samverkan? 

- Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som 
den egna enheten inte klarar på egen hand. 
- Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. 

För att samverkan ska fungera behövs: 



Några punkter som har särskild betydelse för en god samverkan är:

• En ledning som prioriterar samverkan.

• En tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner.

• Stabila organisationer.

• Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.

• Gemensamma målgrupper och mål.

• Gemensamma forum och rutiner för beslut.

• Fokus på varje individs behov.

• Kunskap om samverkan hos varje enhet som deltar.



Samverkan på olika nivåer



Vad är det som styr samverkan? 

Kunskapsstyrning, 

Nära vårdomställning, 

Uppdrag psykisk hälsa 

Lagar

Direktiv från SKR

Nationella och regionala riktlinjer

Regionala Samverkansdokument



Samverkansforum:

• Regionala samverkansrådet

• Samverkan Blekinge - samverkan mellan Region Blekinge och länets 
kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd (LSVO)

• Regionala folkhälsogruppen

• Blekinge samverkan mot droger (ANDTS och brottsförebyggande) 

• FoU (Forskning och utveckling)

• FINSAM

• Blekinge fritt från våld

• Integrationsrådet



Olika nätverk



Samverkansområden

• Samordnad hälsa, vård och omsorg

• Uppdrag psykisk hälsa

• God och nära vård

• Tidiga och samordnade insatser för barn

• Våld i nära relationer

• Levnadsvanor





Tack!


