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  دھد شورای استان این کارھا را انجام می

Detta gör landstinget

  
ی را برای ساکنان استان مردمھای بھداشت  فعالیتھای معلوالن و   خدمات بھداشتی و درمانی، خدمات دندانپزشکی، فعالیتشورای استان

دھد و  را نیز سفارش می از مرزھای استان نھا و بیرو فیک ھمگانی با اتوبوس و قطار بین مرکز کمون تراشورای استان. کند مدیریت می
  . کند ھزینھ آنرا تأمین می

. شود ھای خدمات درمانی تأمین می ًگیرد و ھزینھ آن صرفا از منابع ھمگانی و ھزینھ سودجوئی صورت میھا بدون  این فعالیت
ھدف خدمات بھداشتی و درمانی آنست کھ بھداشت و درمان مناسبی با : "قانون بھداشت و درمان آمده است در شورای استانھای  مسئولیت

درمانی بایستی با احترام و رعایت ارزش یکسان ھمھ مردم و با حفظ حرمت ھر فرد عرضھ  خدمات. شرایط یکسان بھ ھمھ مردم داده شود
   ی خدمات درمانافتی دری برایستی را دارد، بایاشت و بھدی بھ خدمات درمانازی ننیشتری کھ بیکس. شود

  ." برخوردار شودتیاز اولو

  چشم انداز و اھداف
  

، کھ سند برنامھ ریزی ھیئت مدیره است، بیانگر چشم انداز، مسیر اھداف و سیاست راھبردی در طی دورۀ  بھداری استانبرنامھ شورای
بھترین تندرستی دنیا و  ٢٠٢٠استان وستربوتن در سال : "ای بلند پروازانھ ای دارد شورای بھداری استان دورنم. استحاکمیت تعیین شده

  ".تشداخواھد ترین مردم دنیا را  سالمت

  :تعیین کرده اند بھداری استان زیر را برای  راھبردی ھدفسیاستمداران چھار 

تندرستی بھتر و یکسان

درمان و مراقبت مطلوب و یکسان

شرکای فعال و مبتکر

ارفرمای جذابک

خدمات  و دندانپزشکیخدمات درمانی پایھ ای، خدمات، خدمات : بھداری استان بھ چھار زمینھ فعالیت در سطح استان تقسیم شده است
  درمانی بیمارستانی



 گیرند سیاستمداران برگزیده مردم تصمیم می
ھای  فعالیت. این استان تطابق دارد  از لحاظ جغرافیائی باشود و  سازمانی است کھ توسط سیاستمداران ھدایت میشورای استان وستربتن

  .شود شورای استان در نھایت امر توسط خود ساکنان استان و از طریق انتخابات ھمگانی ھدایت می
ھای شورای استان مبتنی است بر یک تقسیم مسئولیت روشن بین سیاستمداران  برای ھدایت فعالیتسیاستمداران برگزیده مردم راه و روش 

  .شود شورای استان تعیین میھا بر اساس مقررات  تقسیم مسئولیت. و کارمندان مسئول
 تعیین حدود .کنند ، شورای استان را اداره میھا شورای استان و تصمیم گیری پیرامون سمت و سوی فعالیتھای   با تعیین ھدفسیاستمداران

ھا و  ھا و فعالیت ت شورای استان پیگیری ھدفایدھیک بخش دیگر از کار . ت شورای استان استایدھو دیگر موازین در چارچوب مالی 
  .چگونگی تأمین نیازھای شھروندان است

) میانھ روھا(ب مودراتھا  نماینده، حز30حزب سوسیال دموکراتھا دارای . ھشت حزب سیاسی در ھیئت مدیره شورای استان حضور دارند
 4 نماینده، حزب محیط زیست 4 نماینده، حزب دموکرات مسیحی ھا 6 نماینده، حزب مردم 6 نماینده، حزب سنتر 9 نماینده، حزب چپ 9

  .  نماینده ھستند3دارای )SD(نماینده و حزب دموکراتھای سوئد 

یاسی سیھا کمیتھ
ھا و  ھای بھداشت مردمی و خدمات درمانی سرپائی و کمیتھ معلولیت ، کمیتھدرمان و داشتبھ و در وھلھ نخست کمیتھسیاسی  ھای کمیتھ

  ھا وضعیت بھداشت و درمان   این کمیتھ.ھای مھمی ھستند بین شھروندان و سیاستمداران ، زنجیرهمھارت فردی
  خواھند کرد کھ از دیدگاه شھروندان، آنھا ھمچنین ارزیابی . کنند و نیازھای درمانی، بھداشتی و دندانپزشکی را ارزیابی می

  .شود نیازھای موجود چگونھ برآورده می
ای برای تصمیم گیری را در اختیار  ھا پیش از تصمیم گیری پیرامون برنامھ فعالیتی و دیگر اسناد ھدایت کننده، اطالعات پایھ این کمیتھ

   .کنند ھای بیماران و غیره نیز ھمکاری می انجمنھا،  کمونھا ھمچنین با  این کمیتھ. دھند ھیئت مدیره شورای استان قرار می

دیری خود تماس بگاستمدارانیبا س
  .تماس با سیاستمداران برگزیده مردم در شورای استان وجود داردھای  اطالعاتی درباره راهse.vll.wwwدر
  .را نشان بده تماسھای  راه
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