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Reglab: Nätverk 

 

 

FOLKHÄLSA OCH REGIONAL UTVECKLING – 

Frusam 

Projektbeskrivning och inbjudan 

 

 

Reglab 

Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, 

forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära 

av varandra. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och 

det medlemmarna har nytta av.  

Nätverk är Reglabs form för kontinuerligt och långsiktigt erfarenhetsutbyte. Fördjupad 

kunskap och gemensamt lärande står i fokus för nätverkens arbete. Nätverken är också en 

resurs i utvecklingen av Reglabs andra aktiviteter, till exempel lärprojekt, seminarier och 

lärresor. Reglabs nätverk är öppna för Reglabs medlemmar och partners.  

Mer om Reglabs verksamhet finns att läsa på www.reglab.se. 

 

 

Nätverk Frusam– bakgrund 

Våren 2008 gick Statens folkhälsoinstitut och Tillväxtverket gemensamt ut med en inbjudan 

till några regioner/landsting för att initiera ett projekt kring sambanden mellan folkhälsa och 

tillväxt. Det kom att resultera i projektet Frusam som pågick 2009-2010. I projektet deltog sju 

regioner/regionförbund/landsting och från statens sida deltog Statens folkhälsoinstitut och 

Tillväxtanalys. 

 

Projektet syftade till att öka kunskapen om de relevanta sambanden mellan hälsa och tillväxt – 

med en särskild strävan att göra kunskapsunderlaget så lätt tillgängligt som möjligt. Arbetet 

finns samlat på www.frusam.se 

 

När projektet avslutades i dec 2010 var den gemensamma slutsatsen att folkhälsa och tillväxt 

är ett område som blir allt viktigare i det regionala utvecklingsarbetet. Ett digert material 

fanns på plats om hur hälso- och tillväxtperspektiven ömsesidigt kan stödja varandra. Det 

fanns också en gemensam önskan om att fortsätta arbetet och att involvera fler regioner. 

 

För att ta tillvara kunskapen och sprida Frusams erfarenheter startar nu ett nätverk inom 

Reglab kring folkhälsa och regional utveckling. 

 

Syfte 

Att öka kunskapen hos Reglabs medlemmar om sambanden mellan folkhälsa och regional 

utveckling/tillväxt genom: 

http://www.reglab.se/
http://www.frusam.se/
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– Att vara en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området folkhälsa 

och regional utveckling. 

– Att utveckla en gemensam kunskapsbas med gemensamma definitioner inom området. 

– Att identifiera och analysera konkreta regionala exempel. 

– Att utveckla gemensamma indikatorer inom området 

 

Målgrupp 

Målgruppen är personer som arbetar med folkhälsa och regional tillväxt i Reglabs 

medlemsorganisationer och partners. Nätverket är även öppet för icke-Reglab-medlemmar. 

De deltagande organisationerna ska delta med minst två personer, för att få representation 

både från folkhälso- och tillväxtperspektivet.  

 

Innehåll och arbetsform 

Fokus för nätverket är lärande i form av kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och samverkan.  

Programmet utformas efter deltagarnas önskemål och behov.  

 

Inledningsvis handlar det om att skapa en gemensam kunskapsbas: Vad menar vi med 

”folkhälsa och tillväxt”? Vad innebär det konkret i vårt arbete? Nätverket tar sin utgångspunkt 

i kunskapen från Frusam-projetet, och bygger vidare genom att identifiera och analysera 

konkreta exempel. Ett framtida mål kan vara att utveckla ändamålsenliga indikatorer för 

området.  

 

Nätverket träffas 2-3 ggr per år i heldagsseminarier. För planeringen ansvarar Catharina 

Blom, Region Uppsala och Tommy Aspegren, Region Skåne.  

Första träffen blir i Stockholm den 15 juni. Program skickas ut ca två veckor i förväg. 

 

Budget och finansiering 

Nätverket har en budget på 10 000 kr/år. Medlemskap i nätverket är gratis för Reglabs 

medlemmar och partners, så länge kostnaden ligger inom nätverkets budget. Blir kostnaderna 

högre kan en avgift komma att tas ut. För icke-Reglab-medlemmar är avgiften 5 000 kr/år och 

organisation (inte per person).   

Deltagarna står själva för resor och eventuellt boende. 

  

Anmälan 

Anmäl din organisation till Frusam-nätverket, med namn på deltagarna, senast den 16 april till 

tina.wirgen@skl.se  

 

Mer information 

Nätverket har en egen webbsida där alla information finns samlad, www.reglab.se/frusam. 

Alla deltagare har möjlighet att bidra till diskussionen inom nätverket via hemsidan genom att 

lägga upp material, göra inlägg och kommentera. Kontaktpersoner är:  

Chatarina Blom, Regionförbundet Uppsala, catharina.blom@regionuppsala.se  

Tommy Aspegren, Region Skåne, Tommy.Aspegren@skane.se 

Eva Moe, Reglab, eva.moe@skl.se 

mailto:tina.wirgen@skl.se
http://www.reglab.se/frusam
https://epost.skl.se/owa/redir.aspx?C=08d4a5cb618e453ba981c79811439db0&URL=mailto%3acatharina.blom%40regionuppsala.se
mailto:Tommy.Aspegren@skane.se
mailto:eva.moe@skl.se

