
 

 

VERKSAMHETSPLAN 2017 

 

Inledning.  

Verksamhetsplanen är såväl vägledande som styrande för Länsföreningens arbete med 

aktiviteter, projekt och andra insatser som ska utföras inom föreningen. Syftet är att stödja 

och uppmärksamma de Hjärt- och lungsjukas situation och öka deras livskvalitet samt att 

höja kvaliteten på hjärt- och lungsjukvården och sätta fokus på livsstilens betydelse för att 

minska risken för allvarliga sjukdomar.  

De senaste årens allt tydligare fokus på medlemsutveckling och opinionsbildning sätter 

tydliga spår även i kommande års arbete. Vissa insatser kan och bör genomföras omgående 

för att nå resultat, andra har ett mer långsiktigt perspektiv.  

En framgångsrik Länsförening arbetar också inåt i sin egen organisation. Av särskild vikt är de 

funktionärer som bär upp föreningarna. Det skall vara roligt och kännas meningsfullt att bli 

en aktiv del av föreningen och alla ska känna att de är betydelsefulla. De skall få det stöd 

som kan förväntas så att arbetsglädjen ökar hos alla dem som bidrar med sitt ideella arbete. 

Arbetet med verksamhetsplanen för 2017 har gjorts av länsföreningens styrelse och enskilda 

medlemmar och lokalföreningars kontakter har kunnat vägas in i arbetet. 

Uppdrag 

Länsföreningen har identifierat följande prioriterade utmaningar att särskilt ta sig an under 

2017 

Utmaningar 

- Det finns ett stort glapp mellan sjukvård och nästa steg i vårdkedjan för     

   patienten. 



- Det är inte tydligt nog vad förbundet erbjuder sina medlemmar. 

-  Organisationen tappar medlemmar och föreningar läggs ner 

- Det är svårt att rekrytera till förtroendeuppdrag. 

- KOL- frågan har ännu inte fått den  politiska och mediala  uppmärksamhet den förtjänar. 

Målgrupper 

Primära - Hjärt- och lungsjuka och deras närstående. 

Sekundära - Stödjande, sjukvårdspersonal och riskgrupper. 

Potentiella - Socioekonomiskt marginaliserade personer, vuxna hjärtebarn 

                        och yngre sjuka 45+ 

 

 

Processledning   

I verksamhetsplanen klargör vi de processer som för verksamheten framåt. 

Processerna utgår ifrån föreningarna och medlemmarna. Genom att arbeta med våra 

tvärfunktionella flöden uppmuntrar vi till ett medlems/ föreningsfokuserat helhetstänkande. 

Processen skär genom fler verksamheter. 

 

 

 

Övergripande mål 

- Bryta trenden med medlemstapp. 

- Höja antalet utbildade föreningsaktiva med 25 %  

- Höj nöjdheten bland lokalföreningarnas medlemmar med 5 % 

 

 

 



 

 

 

 

 

Värvning 

Analys.  
För att länsföreningen 
Hjärtlung Jönköping 
Ska förbli en stark 
företrädare för våra 
medlemmar måste vi bryta 
trenden med minskat antal 
medlemmar och på sikt öka 
antalet till nettoplus. 

Mål 2017 
Bryta trenden med 
medlemstapp. 

Aktiviteter 
- Analysera och förbättra 
rekryteringsprocessen 
 
- Genomföra Hjärtemånad 
och Lungmånad för att värva 
fler medlemmar. 
 
- Skicka tidningen Status till 
alla kliniker med följebrev 
som uppmuntrar 
sjukvårdpersonal att 
rekommendera 
medlemskap. 
 
 
 

 

 
En av Länsföreningen 
Jönköping Hjärt-Lungs 
absolut främsta styrka är den 
lokala förankringen 
Därför är vi oroliga när 
föreningar lägger ner. 
Vi måste alla arbeta aktivt 
för att stödja dessa 
lokalföreningar. 

 
Inte bli färre lokalföreningar. 

 
Sammanställa och analysera 
VB-enkät till föreningarna för 
att fånga upp 
nedläggningshotade 
föreningar. 
Direktkontakt. 
 
 
 

 

 

 

 



 

Leverans 

Analys 
Det finns ett behov av att 
öka kvalité som kvantitet på 
de olika kurserna. 
Vi vill också nå nya personer 
med våra utbildningar. 
Vi behöver också utveckla 
vårt material som riktar sig 
till lokalföreningar och 
medlemmar. 
 
Vi tror på det goda 
exemplets makt och  
Vill sprida nyskapande och 
välfungerande verksamhet, 
både i syfte  
Att ge inspiration till andra 
föreningar och 
Medlemmar. Vi tror också 
att vi kan påverka vården 
genom ett aktivt arbete 
utifrån vårt samhällspolitiska 
program. 

Mål 2017 
Höj antalet av utbildade 
föreningsaktiva med 25 
procent samt  ta reda på 
deltagarnas erfarenhet och 
utbildning samt försöka 
utnyttja det. 

Aktiviteter 
Ta fram en gemensam 
utvärderingsmall så att vi 
kan mäta utvecklingen av 
kvalité under längre period. 
 
Genomföra 
2 Motionsledarutbildning 
utifrån nya 
motionsprogrammet 
inkl.badledare 
1 medlemsutbildning 
1 Uppdragsutbildning 
1 Valberedningsutbildning 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medlemsvård 

Analys 
Vi behöver analysera hur 
medlemmar och 
lokalföreningar upplever 
leveranser från 
länsföreningen. Vad 
används, vad fattas. 
 

Mål 2017 
Höja nöjdheten bland våra 
lokalföreningar. 

Aktiviteter 
Genomföra undersökning 
om nöjdhet bland 
lokalföreningarna. 
 
 

Det är angeläget att arbeta 
för att länsförening och 
lokalförening blir en 
organisation med " Vi-
känsla" 

Minst ett besök per 
lokalförening av 
länsordförande 

Lokalföreningarna bjuder in 
länsföreningens ordförande 
och EVO vid lämpligt tillfälle. 

Genom att öka den digitala 
kommunikationen och 
kontakten med 
lokalföreningarna och 
medlemmar hoppas vi både 
kunna höja kvalitèten 
och spara pengar. 

Öka antalet medlemmar som 
anger en e-postadress 

För att nå medlemmarna 
runt om i länet på ett 
enklare sätt genom digital 
kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utveckling 

Analys 
Vården för lungsjuka är 
eftersatt. Vi behöver 
förbättra diagnos och rehab 
för lungsjuka 
(särskilt KOL) genom 
opinionsbildning och vi 
behöver som förening göra 
oss relevanta för lungsjuka. 
Vi deltar i lungmånaden som 
ska få motsvarande 
uppskattning och 
uppmärksamhet som 
Hjärtemånaden. 
Vi vill förbättra vård, 
behandling och rehab för 
Hjärt-lungsjuka, genom stöd 
från riksförbundets 
forskning. 
 

Mål 2017 
Under lungmånaden 
engagera minst 7 
lokalföreningar i kampanjen. 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter 
Ta fram stöd till 
lokalföreningarna i form av 
affischer och material att 
dela ut. 

 

Utveckling forts. 
Analys forts. 
Öka antal  Hälsans stigar  
Och öka engagemanget och 
deltagande i föreningarna. 

Mål 2017 forts. 
Aktualisera kontakten med 
kommunerna för Hälsans 
stigar. 

Aktiviteter forts. 
Uppmuntra lokalföreningar 
att utse kontaktpersoner för 
Hälsans stigar. 
 
Etablera kontakt med 
folkhälsosamordnare i de 
kommuner som inte har 
Hälsans stigar 

Ett enhetligt betalsätt 
genom Central Inkassering 
för våra medlemmar 
underlättar 
arbetsbelastningen för 
lokalföreningarna. 

 Informera om central  
Inkassering på 
medlemsregisterutbildning  
Och via registeransvariga. 

 


