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RUFF – Regional Utveckling För Folkhälsa i Västra Götaland   
RUFF är ett professionellt nätverk för folkhälsotjänstemän på lokal,  
regional och nationell nivå och bygger på ömsesidig respekt för varandras 
uppdrag och roller. RUFF-arbetet har naturliga kopplingar till den  
avsiktsförklaring som finns mellan Statens folkhälsoinstitut och Västra 
Götalandsregionen.          
 
Bakgrund 
År 2005 bjöd dåvarande Folkhälsokommitténs kansli in folkhälsotjänste-
män från kommun och region för att gemensamt identifiera områden för 
att utveckla folkhälsoarbetet i Västra Götaland. En organisation byggdes 
upp med en central arbetsgrupp, RUFF-gruppen, med representanter för 
folkhälsonätverken i Västra Götaland, Folkhälsokommitténs kansli och 
Hälso- och sjukvårdskanslierna. Utöver RUFF-gruppen startades även ett 
antal arbetsgrupper med fokus på specifika utvecklingsområden. Sedan 
2007 är även Statens folkhälsoinstitut representerat i RUFF-gruppen.  
 
Syfte 
Att skapa en professionell mötesarena för erfarenhetsutbyte och stärkt 
samarbete mellan folkhälsotjänstemän med målet att folkhälsoarbetet i 
Västra Götaland ska vara progressivt och leda till en god hälsa på lika 
villkor. 
 
 

Organisering 
 
RUFF-gruppen 
RUFF-gruppen har en samordningsfunktion i RUFF-samverkan. Grundläggande i gruppens 
arbete är kontinuerlig kommunikation med det större nätverket av folkhälsotjänstemän. 
RUFF-gruppens roll är att genom informationsutbyte och omvärldsbevakning identifiera,  
initiera och koordinera utvecklingsarbetet. 
 
RUFF-samverkan i Västra Götaland bedrivs fortlöpande inom de identifierade utvecklings-
områdena med tillhörande arbetsgrupper utifrån behov. 
 
RUFF-gruppen består av: 

• En representant för respektive folkhälsonätverk (Fyrbodal, Sjuhärad/Mittenälvsborg,  
Skaraborg, Mellersta och Södra Bohuslän samt Göteborg). 

• En representant för Hälso- och sjukvårdskanslierna 
• En representant för Västra Götalandsregionens enhet för folkhälsofrågor 
• En representant för Statens folkhälsoinstitut 
• Västra Götalandsregionens folkhälsochef 



 

Varje representant har ansvar att fungera som länk mellan RUFF-gruppen och sin organisa-
tion/nätverk. För att uppnå dynamik i RUFF-arbetet bör representantskapet rotera. 
 
Möjlighet finns för RUFF-gruppen att utöver ovan nämnda representanter adjungera perso-
ner som tillför information eller inspiration till gruppen. Representanten för Västra Götalands-
regionens Enhet för folkhälsofrågor är sammankallande. 
 
Arbetsgrupper för utvecklingsområden 
Arbetsgrupper inom identifierade utvecklingsområden skapas av RUFF-gruppen på initiativ 
från det större nätverket av folkhälsotjänstemän. Utvecklingsområdena ska avspegla aktuella 
behov. I arbetsgrupperna ingår representanter för nätverkets olika delar.  
 
Syftet med en arbetsgrupp inom RUFF är att genom tvärsammansatta grupper utveckla  
kunskap, metoder eller aktiviteter som kommer hela nätverket till nytta.  
 
Målformulering och aktivitetsplaner formuleras av respektive arbetsgrupp för att därefter  
förankras i RUFF-gruppen. Efter utfört uppdrag avslutas gruppen. 
 


