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Folkhälsostämman 2012
– folkhälsans roll för en hållbar framtid

En god folkhälsa är en viktig förutsättning för hållbar utveckling. Folkhälsoarbete handlar inte bara om att stödja människor för att nå en högre livskvalitet utan kan också ge stora
samhällsekonomiska fördelar. Genom att främja hälsosamma
levnadsvanor minskar vi inflödet till vården samt människolidanden och därmed även kostnaderna i hälso- och sjukvården.
En attraktiv och hälsofrämjande livsmiljö, såväl fysisk som
social, ger förutsättningar för att leva hälsosamt där vi bor,
arbetar och tillbringar vår fritid. Att i samhällsplaneringen
tänka mer hälsofrämjande ökar möjligheten att under hela livscykeln underlätta för
att göra hälsosamma val.
Här har vi samlat abstract från plenarföreläsare, föreläsare i parallella seminarier
och posterutställarna. Abstracten beskriver bland annat forskningsresultat, införande eller tillämpning av metoder, verktyg och strategier på lokal och regional
nivå, hälsofrämjande insatser, förslag för framtida åtgärder som bidrar till en god
hälsa för alla på lika villkor. Det är också viktigt att uppmärksamma de globala
förändringarna som påverkar lokala förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Behåll gärna abstractkatalogen som en inspiration även efter stämman.

Sarah Wamala
Generaldirektör
Statens folkhälsoinstitut
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Prevention och hälsofrämjande arbete är en viktig
pusselbit för ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem
Sarah Wamala
Generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut

Folkhälsans framtida utmaningar

Satsning på prevention och hälsofrämjande arbete reducerar inflödet i vården och
minskar människolidande och stora sjukvårdskostnader. Livsstilsrelaterade sjukdomar blir allt vanligare. Icke-smittsamma sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma med flera utgör 63 procent av den globala dödligheten, i
låg- och medelinkomstländer är siffran så hög som 80 procent. Knappt en tredjedel
av de som dör av icke-smittsamma sjukdomar är under 60 år.
Enbart i Sverige beräknas ohälsan som konsekvens av de fyra största gemensamma
riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar kosta det svenska samhället minst 55
miljarder kronor per år. Det gäller riskfaktorerna tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet samt skadlig konsumtion av alkohol. Ohälsan kan till stor
del förebyggas genom effektiva åtgärder som riktar in sig på dessa fyra riskfaktorer.
Även när det gäller äldre har forskningen visat att livsstilsrelaterade faktorer är
de största orsakerna för sjuklighet och förtida dödlighet. En förändring av livsstilen
är den mest effektiva åtgärden för att främja äldres hälsa. Till exempel är tillgång till
sociala mötesplatser som underlättar organiserad fysisk aktivitet en skyddsfaktor
mot hjärt- och kärlsjukdomar, demens och minskar risken för fallskador. Program
som leds av sjukvården och följs upp av densamma, i kombination med möjlighet
till hälsovård i hemmet har visat sig vara särskilt effektiva.
I Sverige görs hälsofrämjande insatser på flera områden som kan tjäna som goda
exempel för andra länder; fysisk aktivitet på recept, enkla val för en hälsosam mathållning genom exempelvis nyckelhålsmärkningen, att stärka individen att göra hälsosamma val genom bland annat motiverande intervjuer etc. Samhälls- och bostadsplanering som fokuserar på hur människor mår och att de har tillgång till ett grönområde
är också en viktig pusselbit. Likaså checklistor för beslutsfattare och planerare på
lokal nivå för att påverka människor att välja en hälsosammare livsstil. Ytterligare ett
exempel är ”Ett friskare Sverige” – en vecka fokuserad på folkhälsa och som genomförs för tredje gången i år och påminner om betydelse av fysisk aktivitet och goda
matvanor.
Det är värt att notera att världen har blivit en global by och att globaliseringens
mekanismer har stor påverkan på hälsoutvecklingen i Sverige. Detta är en mycket
betydelsefull del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, nu och i framtiden.
För samhällsutvecklingen är folkhälsan lika viktig som ekonomin och folkhälsofrågorna bör därför ges den plats de förtjänar. Denna stämma är därför en utvecklingsarena för att diskutera folkhälsans roll för en hållbar framtid.
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Challenges for Public Health in Changing Times
Professor Lindsey M Davies
President, UK Faculty of Public Health

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Address all three domains of public health
Engage the public, private and not-for-profit sectors
Have strong political and operational leadership
Incorporate clear accountabilities
Include well-defined ‘levers’ for change
Work transparently
Interact with the public
Encourage organisations – and individuals – to work together
Develop, use and disseminate evidence
Demand high standards of professional practice
Pay serious attention to education and training
Have sufficient resources – staff, skill mix and funds
Welcome – and seek out – new players and new ideas
Adapt rapidly to changing needs and environments
Have the capacity to take a long term view

Participants will be invited to explore the validity of this proposition and to reflect
upon the extent to which public health systems with which they are familiar meet
these expectations.
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Folkhälsans framtida utmaningar

Public health is the science and art of promoting health and well-being, preventing illhealth and prolonging life through the organised efforts of society. This is a straightforward, albeit challenging, definition which has stood the test of time. It encompasses
the concepts of evidence, judgment and action to meet the needs of whole populations.
But health and well-being needs are evolving constantly, as are the technologies and
approaches available to address them. Economic, social and environmental contexts
are rarely static and can sometimes change remarkably quickly: consider the banking
crisis, the ‘Arab spring’ and the recent Japanese nuclear disaster, for example. Some
health and wellbeing needs require an immediate response, whilst others can only be
addressed by concerted effort from many organisations over a sustained period of
time. How, then, should a society organise itself to protect and improve health and
well-being? What kind of public health systems are needed to inspire, initiate and
facilitate change? The nature and scale of a public health system will, of course, vary
with the size and location of the population it serves. A system designed to meet the
needs of a small local community or the employees of a single factory will be very different from that required to serve a whole country or a multinational organisation.
Experience suggests, however, that all public health systems, wherever they are and
whatever the scale of the population served, are more likely to be successful if they
demonstrate some core characteristics. In this presentation, Professor Davies will propose that public health systems should:

Rätt insatser i rätt tid
– mätmetoder för hälsoläget
Johan Hallqvist
Professor i socialmedicin, Uppsala universitet

Konsten att implementera – från forskning till praktik

Hur vet vi hur medborgarna mår för att kunna forma effektiva insatser som främjar
hälsa? Hur mäter vi? Om att utifrån erfarenheterna från uppföljning av folkhälsoenkäterna ta upp riskvärdering och hur man kommunicerar dessa till rätt instans.
Vad skulle vara effektiv insats och hur skulle sådana insatser utformas?

Att förverkliga politiska visioner i praktiken
– några exempel från trafiksäkerhetsområdet
Matts-Åke Belin
Projektledare Vision Zero Academy, Trafikverket

Oktober 1997 tog svenska riksdagen ett tämligen radikalt beslut, nämligen att på
långsikt eliminera alla dödsfall och allvarliga skador till följd av vägtrafikolyckor,
den så kallade Nollvisionen. Nollvisionen är inte bara ett nytt långsiktigt mål för
trafiksäkerheten den är också en policyinnovation som skiljer sig från en mer traditionell trafiksäkerhetspolicy i flera avseenden. Exempelvis föreställning om vad som
orsakar trafiksäkerhetsproblemet, synen på ansvar för att åstadkomma trafiksäkerhet, trafikanternas efterfrågan på trafiksäkerhet. Det har nu gått över 14 år sedan
riksdagens beslut och en inte allt för djärv fråga är därför hur går det med genomförandet av Nollvisionen? Möjligheter och barriärer i förverkligandet av Nollvisionens
genomförande diskuteras i ljuset av policy- och implementeringsforskning.

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi
Maria Renström
Ämnesråd och gruppledare, Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 22 december 2010 om en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Ett nytt samlat övergripande mål för
det som i dag officiellt heter ANDT-politiken antogs av riksdagen i mars 2011. För
att omsätta strategins mål och inriktning i handling tar regeringen varje år fram
ett konkret åtgärdsprogram. En strategi är ingenting utan en organisation för dess
genomförande. Därför har mycket arbete lagts ner på att stödja ANDT-samordning,
politiskt engagemang och kunskapsutveckling på alla nivåer. Men alla måste också
ha möjlighet att se resultatet av sitt arbete. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår
därför för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering så att vi ska
kunna mäta effekterna av allas våra ansträngningar.
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Fysisk aktivitet och folkhälsa
i ett perspektiv av hållbar utveckling
Peter Schantz
Professor, Mittuniversitetet och GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan)

Samordning och utveckling av samhällsplanering
som stimulerar till fysisk aktivitet
Ulrika Åkerlund
Projektledare, Boverket

Vi rör oss allt mindre och mindre. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av
fysisk aktivitet för folkhälsan. Möjligheten att gå, cykla, skejta, leka, springa eller
på annat sätt röra sig till vardags påverkas av bebyggelsens struktur, innehåll och
utformning. En god bebyggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen
bidrar förutom till bättre folkhälsa också till ett myllrande stadsliv, ökad trygghet,
ökad rörelsefrihet för sårbara grupper och minskade kostnader för transportinfra-
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Så här bygger vi hållbara samhällen som främjar hälsa och tillväxt

Nyligen kunde man läsa i tidningen om studier som funnit att fysisk aktivitet underlättar överlevnaden om man får diagnosen prostatacancer. Därmed har ytterligare
en dimension av värdet med fysisk aktivitet nått allmänheten. Steg för steg har
denna kunskap kommit att innefatta allt fler sjukdomar.
I konsekvens med det har det blivit allt mer angeläget att ställa sig frågan om hur
vårt samhälle ska stötta människors fysiska aktivitet. I folkhemmets och välfärdsamhällets Sverige var planering för fysisk aktivitet en självklarhet. Men idag när
kunskapen om värdet av fysisk aktivitet ur hälsosynvinkel är så mycket större än
under 1900-talet, är, paradoxalt nog, samhället mer vilset i vilken roll det ska ha och
med vilken ambitionsnivå. Det är olyckligt.
Givet att samhället ser som en av sina uppgifter att motverka sjukdomar finns det
behov av planering för fysisk aktivitet på såväl kommunal, regional som nationell nivå.
Utvecklingen av övervikt och fetma inom befolkningen, samt demografiska förändringar med en högre andel äldre befolkning, ställer nya frågor kring samhällets roll i
detta avseende. Forskningen har också lett till en breddad syn på vilka fysiska aktiviteter som kan bidra till hälsa. Och inom sjukvården har fysisk aktivitet på recept introducerats. Till skillnad från under 1900-talet finns idag dessutom en dynamisk forskning om samspelet mellan olika miljöfaktorer och fysisk aktivitet. Detta är exempel
på aspekter som gör att 2000-talets planering för fysisk aktivitet delvis behöver ta nya
grepp för att främja medborgarnas hälsa genom fysisk aktivitet som preventiv medicin.
Men lösningarna bör harmoniera med en hållbar samhällsutveckling, det vill
säga med ett större sammanhang av ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.
Det innebär att vi har behov av att tänka bredare. Och allt som är möjligt är inte
lämpligt. Föreläsningen handlar om behovet av denna omställning och hur man kan
tänka kring dessa frågor.

Så här bygger vi hållbara samhällen som främjar hälsa och tillväxt

strukturen, buller och utsläpp. En byggd miljö som stödjer fysisk aktivitet skapar
både hållbara och attraktiva städer och orter.
Boverket fick under sommaren 2011 regeringens uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt som samordnar och utvecklar arbetet kring samhällsplanering för en
miljö som möjliggör och stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Boverket har valt
att lägga fokus på den fysiska planeringen och hur kunskapen om fysisk aktivitet
kan tas omhand och användas i t.ex. översiktsplaneringen, detaljplaneringen eller i
planeringsunderlag och konsekvensanalyser. Målet är att utveckla vägledning dels för
planerare och politiker inom samhällsbyggnad, men också att synliggöra planeringens möjligheter för viktiga aktörer som idrottsföreningar, organisationer m.m.
Uppdraget, som ska slutrapporteras till regeringen den 31 december, sker i
samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner
och Landsting, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Gymnastik- och
Idrottshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, kommuner och andra aktörer.

Rörelseglädjens betydelse hela livet
Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet

Vi vet att idrotten når 9 av 10 barn. Vi vet att det är viktigt att barn får en bra grund
där fokus ska ligga på glädje, gemenskap, delaktighet och allsidig utveckling. Vi vet
att de som är fysiskt aktiva som vuxna och äldre ofta är de som har lärt sig detta
som barn*. Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet är
en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Med 20 000 idrottsföreningar över hela
landet kan vi erbjuda alternativ för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå. Därmed
spelar idrotten en viktig roll för folkhälsan
Föreläsningen kommer att belysa idrottsrörelsens bidrag för ett livslångt intresse,
där exempelvis Idrottslyftet med skolsamverkan, anläggningsstöd och exempelvis
”organiserad” spontanidrott s.k. Drive in idrott, gjort det möjligt för föreningar och
förbund hitta nya arbetssätt. Allt i syfte att ge fler möjligheten att röra sig samt tillfället att hitta ett sätt att ha roligt och vara fysiskt aktiva. Tack vare Idrottslyftet har även
många av de 600 000 ideella ledarna utbildats, fortbildats och inspirerats till att ska
skapa ett livslångt intresse bland miljoner aktiva, barn, unga, vuxna och äldre.
Vidare kommer också idrottsrörelsens förväntningar på samhället (kommuner,
skola och planeringsförutsättningar) för att uppnå ett bättre fysiskt samhälle att tas
upp, där utgångspunkten blir idrott och fysisk aktivitet i skolan, vardagsidrott nära
bostad/skola/arbete och kommunernas ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
*ref: Lars-Magnus Engström, Smak för motion, 2010
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Se till mig som liten är
– betydelsen av barndomsförhållanden för hälsan senare i livet
Stefan Fors
Fil dr, Aging Research Center, Karolinska Institutet
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Ett hälsosamt liv med fokus på barns- och äldres hälsa

Vår barndom präglar oss under resten av våra liv. De som växt upp under problematiska sociala och ekonomiska förhållanden tenderar att ha sämre hälsa och kortare
livslängd än de som växt upp under gynnsammare förhållanden. Sambandet mellan
barndomsförhållanden och hälsan senare i livet kan dock se ut på många olika sätt.
Dels fungerar barndomsförhållanden som en första länk i en kedja av levnadsförhållanden som sträcker sig över hela livsförloppet. Barn som växt upp i arbetarhem
har i genomsnitt lägre utbildning och tenderar i högre grad att själva bli arbetare i
vuxen ålder än de barn som växt upp i tjänstemannahem. Att ha låg utbildning och
ett arbetarklassyrke ökar i sin tur risken för psykisk och fysisk ohälsa, samt för att
dö i förtid.
Men uppväxtförhållanden har också direkta samband med hälsan senare i livet,
oberoende av de sociala och ekonomiska förhållanden som uppnås i vuxen ålder.
En svensk studie visar, till exempel, att barn som växt upp i en familj som präglats
av konflikter tenderar att ha sämre kognitiv funktionsförmåga som äldre än de
som inte exponerats för den typen av konflikter under barndomen – oavsett vilken
utbildning och vilket yrke de har i vuxen ålder.
Sammantaget visar forskningen att det är viktigt att se till hela livsloppet för att förstå hur skillnader i ohälsa och livslängd uppstår. Ett livsförloppsperspektiv ger även
indikationer om hur ett framgångsrikt folkhälsoarbete kan utformas. Sociala och
materiella interventioner designade för att avhjälpa problematiska uppväxtförhållanden kan komma att ha betydande positiva effekter på hälsan under resten av livet.

När horisonten flyttar sig
– att bli gammal i en ny tid
Bodil Jönsson
Professor och författare

Hälsofrämjande förhållningssätt - det goda genom hela livet

Det är inget nytt med att bli gammal; det har människor alltid blivit. Förr var det
ett fåtal som blev gamla – nu är vi många. Och nu förblir flertalet rimligt friska
under en så stor del av den ålderdom som kan utgöra en tredjedel av livet. Dagens
75-åringar har stora likheter med förra generationens 65-åringar och har formats
av annorlunda barndomar, ungdomar och medelåldrar. Vi har därför nu andra förutsättningar och förväntningar, materiellt och immateriellt. Samtidigt har varken vi
själva eller samhället hunnit ställa om blicken utan står tämligen vilsna inför vart
utvecklingen fört oss. I den vilsenheten talar man så mycket om alla problem som
hotar vid horisonten. Men vilka är möjligheterna?

Hälsosamt åldrande
– så kan samhället bidra!
Barbro Westerholm
Professor, riksdagsledamot och f d generaldirektör för Socialstyrelsen

Ålderssammansättningen i samhället brukar beskrivas som en pyramid. Nu förbyts
den till en skyskrapa där äldre människor finns på översta våningarna. Många är
friska men där finns också personer med hälsoproblem och en del är svårt sjuka.
Den utmaning som ligger framför oss är att förebygga att de på översta våningarna
inte drabbas av ohälsa. Det som behövs är ett långsiktigt, ihärdigt arbete med att
sprida den kunskap vi har om vad som bidrar till en god hälsa. Högst upp på listan
står vikten av att känna sig behövd. Därför behöver samhället öppna dörrarna för
de äldre som vill och kan yrkesarbeta längre. Samhället måste också visa sin uppskattning för alla de äldre som bidrar med ideella insatser. All den kunskap som
finns om vikten av att förebygga skador, att sluta röka, visa respekt för alkoholen,
betydelsen av näringsrik mat och god måltidsmiljö, fysisk aktivitet och rätt användning av läkemedel måste förmedlas på ett sådant sätt att kunskapen tas tillvara. Här
har såväl staten som kommunerna och landstingen ett stort ansvar.
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Hälsosam framgång i hälsoarbetet
Anders Hansson
Fil mag i arbets- och organisationspsykologi
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Hälsofrämjande förhållningssätt - det goda genom hela livet

Den salutogena idéns betydelse för arenatanken, förändringsarbetet och ledarskapet som viktiga områden för att skapa hälsoförutsättningar. Många verksamheter
inom bland annat kommunernas vård och omsorg har tagit till sig det salutogena
perspektivet och i dessa sammanhang fått ett tänk som gör att både värdegrund,
värdighet och välbefinnande konkretiseras och engagerar. Med ett salutogent synsätt och ledarskap finns möjlighet att påverka både kulturen och strukturen så att
välbefinnandet och hälsan förbättras. Både hälsofrämjande och ohälsoförebyggande kan bli mer framgångsrikt när dessa strategier får vara komplementära och
samverka i det lokala sammanhanget.

abstract
parallella seminarier

Hälsoekonomi
– vad behövs för att investera i folkhälsa?
Stefan Ackerby1, Anita Linell2, Johan Jonsson3 och Ing-Marie Wieselgren1
1A – Kunskap och styrning för bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader

1

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Sverige 2Statens folkhälsoinstitut, Östersund,

Sverige 3Västra Götalandsregionen, Göteborg, Sverige
karin.berensson@skl.se
Bakgrund och syfte: Folkhälsoinsatser är långsiktiga och effekterna på befolkning-

ens hälsotillstånd blir inte synliga förrän efter relativt lång tid. Samhällsekonomiska
analyser av folkhälsoinsatser på nationell, regional och lokal nivå presenteras.
Frågor att diskutera:
• Är det möjligt att få in hälsoekonomiska aspekter i budgetprocessen och hur?
• Vilka prioriteringsprinciper ska användas för att avgöra vilka insatser som ska
genomföras?
• Vad behöver beslutsfattare för beslut om investeringar i folkhälsa?
• Vad är hinder och möjligheter i det fortsatta arbetet?
Seminariet syftar till inspiration och gemensamt lärande beträffande utveckling av
samhällsekonomiska modeller och praktisk tillämpning.
Samhällsekonomiska analyser som användes i den folkhälsopolitiska rapporten 2010 presenteras, exempelvis beräkning av kostnader för
ohälsa på nationell nivå med Cost of illness-metoden. Socioekonomisk ojämlikhet
kostar samhället stora resurser och Västra Götalandsregionen redogör för hur man
har beräknat vad ojämlikhet i hälsa kostar regionen.

Metod/idébeskrivning:

SKL:s modellområdesprojekt arbetar med sociala investeringar. Ekonomiska incitament för att satsa på förebyggande insatser är avgörande för att stärka barns och
ungdomars utveckling samt för samhällsekonomin.
Resultaten av de olika samhällsekonomiska analyserna i
den folkhälsopolitiska rapporten redovisas. Kostnader i Västra Götalandsregionens
studie uttrycks i termer av produktionsbortfall och förlorad nytta. Oavsett beräkningsmetod uppgår kostnaderna till följd av ojämlikhet i hälsa till betydande belopp.
En aspekt i Modellområdesprojektet är att identifiera vilka insatser det finns evidens
för, en annan att följa utvecklingen på ett mer systematiskt sätt.

Resultat/lägesrapport:

Under seminariet har man diskuterat vad som Vad
behövs för att investera i folkhälsa och för att praktiskt använda samhällsekonomiska analyser på lokal, regional och nationell nivå?

Diskussion/uppföljning:
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Förstudie socioekonomiska modeller
med utgångspunkt i bostadsområden
Ingvar Nilsson1, Anders Wadeskog1 och Kerstin I Månsson2
SEEAB, Södertälje, Sverige 2 Svenska Healthy Cities nätverket, Helsingborg, Sverige

kerstin.mansson@helsingborg.se
Bakgrund och syfte: Svenska Healthy Cities Nätverket genomför tillsammans
med SEEAB:s Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog en unik förstudie till mars 2012.

Syfte:
1. Förståelse av fysiska, ekonomiska, organisatoriska och sociala förutsättningar
utifrån individuella och kollektiva (befolkning) socioekonomiska analyser på
bostadsområdesnivå.
2. Hur förutsättningarna återfinns i statistiska källor.
3. Hur varje kommun kan sammanställa denna statistik på ett sätt som gör den
användbar i en socioekonomisk kalkyl
Frågeställningar:
4. Samlade socioekonomiska effekter av en låg förvärvsfrekvens i en stadsdel – på
kort och lång sikt, för olika aktörer och samhället i stort?
5. Skillnaden i utanförskapets kostnader och effekter på individnivå och stadsdelsnivå?
6. Mekanismer som leder till negativa synergi- och multiplikatoreffekter på individoch/eller stadsdelsnivå då utanförskapet är omfattande?
7. Socioekonomiska effekter av ett fördjupat, accelererande utanförskap i en stadsdel?
8. Finansiella effekter av ett kollektivt utanförskap för kommun, landsting och stat?
9. Drivande mekanismer bakom kollektivt utanförskap?
Medverkande kommuner valde ut varsin stadsdel. Data,
beskrivningar av område och kultur, interventioner samlades in. Stadsdelsdata jämfördes med kommunen i sin helhet. Workshops hölls i varje kommun med en bred
medverkan lokalt. Pilotberäkningar analyserades under workshopen.

Metod/idébeskrivning:

Lokala rapporter och en samlad rapport är klar mars
2012. På stadsdelsnivå föreligger kalkyler som påvisar utanförskapets kostnader
som socioekonomiska kostnader och skatteeffekter av sänkta förvärvsfrekvenser,
socioekonomiska effekter av accelererande utanförskap och ADH för 19 årskullar.
Det framtida utanförskapet i en stadsdel baserat på 19 årskullar både om staddelen
vore riksrepresentativ och med hänsyn taget till den bedömt ökade belastningen i
området totalt sett och i förhållande till kommunens pensionsskuld och IFO-budget.

Resultat/lägesrapport:

Det kan redan nu konstateras att det går att bygga socioekonomiska modeller med utgångspunkt i bostadsområden. Nästa steg blir en
scenariofas 2012/13 och fullskalefas 2013/2014.

Diskussion/uppföljning:
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1A – Kunskap och styrning för bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader

1

ATT FÖREBYGGA FETMA HOS BARN OCH UNGDOM
– en socioekonomisk rapport från hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad

1A – Kunskap och styrning för bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader

Börje Neuman1, Per Bjurén1, Lena Birkedahl1, Anette Ohlin–Johansson1
och Ann Wolmar1
1

Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad, Mariestad, Sverige

ann.wolmar@vgregion.se
Bakgrund och syfte: Fetma är ett växande folkhälsoproblem, framför allt bland
barn och unga. I Sverige har antalet överviktiga fördubblats de senaste tjugo åren.
Fetma är ett hot mot folkhälsan och medför ökad risk för tidig död i bland annat
hjärtkärlsjukdomar och cancer. Fetman tar stora resurser i anspråk av såväl sjukvården som socialförsäkringssystemet och ger även minskad bnp. Fetman medför
ett stort lidande för den enskilde.

Forskningen visar att många olika faktorer är inblandade
i utvecklingen av fetma. Fetman kan inte enbart ses som en medicinsk problematik
utan mer betraktas som en livsstilsfråga med bakgrund i sociopsykologiska och
socioekonomiska faktorer. En kulturell faktor visar att våra normer och attityder
för hur våra barn ska se ut har förändrats över tid. Barn i dag är betydligt rundare
och mulligare jämfört med hur barn var på 1960- och 1970-talet, något som kan
leda till att vi missar många barn och unga som befinner sig i riskzon att utveckla
fetma.

Metod/idébeskrivning:

Kostnadsberäkningarna i vår socioekonomiska rapport
rör vuxna personer med fetma i Skaraborg. Räknat på den vuxna befolkningen och
en förekomst av fetma med 17 procent ligger kostnaden enbart för hälso- och sjukvården på 212 miljoner kronor och utgör drygt 4 procent av den totala hälso- och
sjukvårdskostnaden. Överfört till den totala samhällskostnaden blir kostnaden hela
430 miljoner kronor per år.

Resultat/lägesrapport:

Rapporten visar på de socioekonomiska vinster som kan
göras om man lyckas förebygga fetma. En del åtgärder och metoder som föreslås
kan genomföras i befintlig verksamhet medan andra förutsätter nya resurser. Det
förebyggande arbetet ska utgå från det handlingsprogram mot övervikt och fetma
som finns i Västra Götalandsregionen. Andra hälsofrämjande insatser och åtgärder
behöver samordnas inom området och en större samverkan mellan regionen och
kommunernas barnhälsovård och skolhälsovård kan utvecklas.
Diskussion/uppföljning:
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Vem utmanar vem? Folkhälsa och hållbar
utveckling i lokala och regionala styrmodeller
Om styrmodeller, indikatorer och goda exempel från Healthy Cities-nätverket

1

Nationella Healthy Cities-nätverket, Sverige

kerstin.mansson@helsingborg.se
Bakgrund och syfte: Healthy Cities-nätverket består av både politiker och tjänstemän. Vi har samlat de olika styr- och uppföljningsmodeller vi har och vilka förändringar vi tenderar att göra i dessa. En tydlig bild med ett antal olika ingångar till och
modeller för styrning och uppföljning framträder då. Vi vill bjuda in till diskussion
genom några skarpa frågeställningar.

Femton kommuner och två regioner har beskrivit sina
knäckfrågor utifrån folkhälsa och hållbar utveckling. Fokus hamnar då på organisering, styrning, uppföljning, delaktighet, förankring, och synbara resultat.
Insamling av indikatorer som används i medlemmarnas styr och uppföljningssystem
har gjorts. Nätverkets medlemmar har granskat vilka indikatorer som i realiteten
varit styrande och påverkat prioriteringarna. Av dessa vilka hade evidensbas?
Metod/idébeskrivning:

Vårt arbete visar tydligt på den lokala och regionala
verkligheten som pekar ut stora utmaningar som förankring och synbara resultat.
Starkast framträder dock samverkan och delaktighet som utmaning för alla kända
styr- och organisationsmodeller.
Resultat/lägesrapport:

Är det möjligt att nå synbara resultat när vi:
• Fortsätter att förändra men inom en i grunden traditionell organisering. Vilken
organisering och vilket ledarskap kräver samverkan som är grunden för att nå
resultat överhuvudtaget?
• Inte lämnar över makten till medborgarna att definiera folkhälsa och social hållbarhet och skapar samma medvetenhet om den sociala hållbarheten som den
ekologiska.
Diskussion/uppföljning:
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1B – Planering och verktyg för tvärsektoriell styrning

Kerstin I Månsson1

Folkhälsoperspektivet bryter stuprören
i Östersunds kommun
Sofie Bergman1
1B – Planering och verktyg för tvärsektoriell styrning

1

Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen, Östersund, Sverige

sofie.bergman@ostersund.se

Hur får man folkhälsoperspektivet att genomsyra hela kommunens arbete, från den politiska ledningen till verksamhetsnivå? I Östersunds
kommun används, sedan drygt tio år tillbaka, välfärdsredovisningen som ett återkommande verktyg för att lyfta folkhälsofrågorna i organisationen.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Välfärdsredovisningen ger en lägesbild av hur hälsan och
dess bestämningsfaktorer ser ut bland kommunmedborgarna. Den är samtidigt ett
underlag för diskussion på alla nivåer och för politiska prioriteringar. För att få
verkstad har samtliga nämnder i uppdrag att beskriva vilka åtgärder de planerar
för att arbeta mot de prioriterade områdena under kommande år. Genom att kommunens förtroendevalda och verksamheter blir mer medvetna om hur de påverkar
folkhälsan är ambitionen att beslut och verksamheter därmed ska bli mer hälsofrämjande.

Det pågår en mängd arbeten för en bättre folkhälsa i
Östersunds kommun. Till exempel är många skolor och förskolor mer medvetna
och tar initiativ till hälsofrämjande arbete. Inför 2012 har dessutom alla nämnder
fått tänka till och beskriva hur de kan bidra till att elever klarar grundskolan, som
är ett av de prioriterade områdena i folkhälsoarbetet. Även inom fysisk planering
lyfts folkhälsa numera som en väsentlig ingrediens.

Resultat/lägesrapport:

Med starka stuprör och flera konkurrerande intressen
är det en ständig process och utmaning att få folkhälsofrågorna högt på agendan.

Diskussion/uppföljning:
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Har du råd att inte använda Community Readiness?
Erfarenheter av att ha arbetat med The Community Readiness Model i fyra år
Mårten L Åhström1
Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

marten.ahstrom@ki.se
Bakgrund och syfte: Att ta reda på vilken readiness-nivå en organisation (community) befinner sig kan vara till stor hjälp för att avgöra om man ska delta i ett
projekt. Kunskap om readiness-nivå är även till stor nytta vid planering av ett projekt eller en verksamhet. Vidare är kännedomen om readiness-nivå till hjälp när ett
projekt har gått i stå.
Metod/idébeskrivning: Med The Community Readiness Model (CRM) bestäms
readiness-nivåer för en organisation genom telefonintervjuer med fem nyckelpersoner från organisationen. Organisationen består av de aktörer som är inblandade i
arbetet med ett specifikt ämnesområde. Readiness-nivå bestäms för sex dimensioner: Aktiviteter, Kännedom om aktiviteterna, Ledarskap, Arbetsklimat, Kunskap
om insatserna och Resurser. En total readiness för organisationen ges även genom
ett medelvärde av de sex dimensionerna.
Resultat/lägesrapport: Sedan hösten 2008 har det genomförts CRM-intervjuer i
54 kommuner i Sverige. I sju av dessa har intervjuer genomförts var tionde månad
vid fyra tillfällen under perioden 2008–2011. I drygt 30 kommuner har två intervjuomgångar genomförts inom loppet av två år. De ämnesområden som berörts är
begränsning av tillgängligheten till alkohol, generellt föräldrastöd, säkra skolvägar samt det strategiska folkhälsoarbetet. Planer och diskussioner förs om andra
ämnesområden.

Genom att känna till vilka readiness-nivåer i de olika
dimensionerna organisationen befinner sig på, går det att välja rätt insatser för att
på effektivast sätt bedriva det fortsatta arbetet.

Diskussion/uppföljning:
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1B – Planering och verktyg för tvärsektoriell styrning

1

Välfärdsbokslut som ett verktyg för
framtida prioriteringar och hållbara resultat
Cecilia Ljung1, Lisbet Omberg2 och Anna Philipsson2
1B – Planering och verktyg för tvärsektoriell styrning

1

Karlskoga kommun, Folkhälsoenheten, Karlskoga, Sverige
Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten, Örebro, Sverige

2

lisbet.omberg@orebroll.se
Bakgrund och syfte: Välfärdsboksluten är ett sätt att följa upp Örebro läns folkhälsoplan. Välfärdsboksluten utgår från de nationella folkhälsomålen, visioner för
länet, länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer. Syftet med välfärdsboksluten
är att de ska vara verktyg för att styra och följa verksamheter, vara underlag för
beslutsfattare vid val av insatser och inspirera till diskussion kring gemensamma
folkhälsomål i länet och vägval i den regionala välfärdspolitiken. Välfärdsboksluten
har en bred ansats och beskriver förändringar, trender och hotbilder av folkhälsooch välfärdsutvecklingen för befolkningen i Örebro län. De innehåller ett antal förslag till insatser. Hitintills har två regionala välfärdsbokslut tagits fram – ett ur ett
barn- och ungdomsperspektiv och ett ur ett jämlikhetsperspektiv.
Metod/idébeskrivning: Folkhälsoavtalen i Örebro län är en grund för arbetet med
välfärdsboksluten. Enligt avtalen ska kommunerna liksom övriga avtalsparter delta
i framtagandet av regionala välfärdsbokslut. Välfärdsboksluten utarbetas gemensamt av länets folkhälsostrateger i representerande kommuner, Örebro läns landsting och Örebro läns idrottsförbund. Välfärdsboksluten riktar sig i första hand till
politiker men också till tjänstemän och andra samverkande parter.

Välfärdsboksluten har haft betydelse för utvecklingen av
det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro län. Gemensamma folkhälsoavtal i länet
är en grund för boksluten, och att medverka i regionala välfärdsbokslut en del i
det kommunerna ska göra enligt avtalen. Detta länsövergripande samarbete har
förstärkt det lokala arbetet bland annat genom att främja ett gemensamt lärande
inom folkhälsoområdet.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Välfärdsboksluten behöver utvecklas. För att välfärdsboksluten ska bli än mer användbara krävs att indikatorer på ett bra sätt går att
koppla till länsmål. Ett antal indikatorer behöver sorteras ut medan andra behöver
komma till. Det finns ett behov av välfärdsbokslut som fördjupas inom olika områden, till exempel målgruppen äldre och inom hälso- och sjukvård. Välfärdsboksluten
bör kompletteras med kvalitativa uppföljningar. Välfärdsbokslut som ett verktyg
för framtida prioriteringar och hållbara resultat.
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Jämlikhet i hälsa
– en väg till bättre hälsa och minskade kostnader?

1

Landstinget i Uppsala län, Uppsala, Sverige 2Landstinget Västmanland, Västerås, Sverige
Landstinget Sörmland, Eskilstuna, Sverige 4Landstinget Värmland, Karlstad, Sverige
5
Örebro läns landsting, Örebro, Sverige
3

inna.feldman@lul.se

Självskattad hälsa är en av de mest använda hälsoindikatorerna. Tidigare studier har visat starka oberoende samband mellan socioekonomiska förhållanden och dålig självskattad hälsa. Syftet med studien var att skatta
förändringar i hälso- och sjukvårdskostnader som en konsekvens av förändringar i
förekomsten av riskfaktorer för dålig självskattad hälsa i befolkningen.

Bakgrund och syfte:

Undersökningsområdet omfattar 55 kommuner i Mellansverige. En postenkät med frågor om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och hälso- och
sjukvårdkonsumtion skickades till ett slumpmässigt urval 2008, svarsfrekvensen
var 59 procent. Studien baseras på 34 425 svarande i åldern 18–75 år. Analysen
visar att arbetslöshet, ekonomiska problem, upplevelse av nedlåtande behandling,
betungande hemarbete och fysisk inaktivitet är starka oberoende riskfaktorer för
dålig självskattad hälsa. Relativa risker för dålig självskattad hälsa för dessa riskfaktorer beräknades. Utifrån dessa relativa risker har olika prognoser för hälsoutveckling beräknats baserat på eventuella förändringar i riskfaktorernas förekomst. Konsumtion av hälso- och sjukvård för personer med dålig vs bra eller
varken bra eller dålig självskattad hälsa analyserades och jämfördes. Förändringar
i konsumtion och sjukvårdskostnader beräknades beroende på hur förekomsten av
dålig självskattad hälsa förändras i befolkningen.

Metod/idébeskrivning:

Resultat: 73 procent av kvinnorna och 76 procent av männen skattade sin hälsa
som bra samtidigt som förekomsten av dålig självskattad hälsa totalt var 7 procent.
Personer med dålig självskattad hälsa konsumerar primärvård och sjukhusvård 2–3
gånger oftare än personer med bra eller varken bra eller dålig självskattad hälsa. En
minskning eller en ökning av förekomsten av en riskfaktor kommer troligen leda till
en minskad eller ökad andel med dålig självskattad hälsa och som konsekvens till en
minskad eller ökad vårdkonsumtion. Förändringar i hälso- och sjukvårdskostnader
beräknades för de olika alternativa prognoserna.

Förändringar i förekomsten av riskfaktorer för dålig självskattad hälsa, såsom arbetslöshet och ekonomiska problem, i befolkningen kan leda
till uppenbara ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Slutsats/diskussion:
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1C – Ohälsans konsekvenser för individ och samhälle

Inna Feldman1, Anu Molarius2, Fredrik Granström3,
Marina Kalander Blomqvist4, Helena Pettersson1 och Sirkka Elo5

Sjukvård på lika villkor
Peter Tai Christensen1
1

Diskrimineringsombudsmannen, Stockholm, Sverige

1C – Ohälsans konsekvenser för individ och samhälle

peter.christensen@do.se

Sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. Det står i hälso- och sjukvårdslagen och i diskrimineringslagen. Men rapporter och forskning visar att dagens vård
har brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare utan ovidkommande
hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Under 2010 och
2011 har Diskrimineringsombudsmannen bedrivit ett arbete med fokus på rätten
till sjukvård på lika villkor.

Bakgrund och syfte:

De övergripande målen för DO:s satsning på sjukvården
har varit att 1) bidra till att nyckelaktörer tar sitt ansvar och säkerställer att alla får
tillgång till sjukvård på lika villkor, 2) öka DO:s kunskap om förekomst och frekvens av diskriminering inom sjukvården samt 3) höja och fördjupa diskriminerade
gruppers kunskap om diskrimineringsskyddet för att stärka deras möjligheter att
hävda sina rättigheter inom sjukvårdsområdet.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Arbetet har bland annat bestått av utredning och analys
av diskrimineringsanmälningar från enskilda individer och granskningar av arbetet
med aktiva åtgärder hos sjukvårdsaktörer och högskolor som utbildar sjukvårdspersonal. DO har även haft dialoger och samarbeten med sjukvårdsaktörer, sjukvårdspersonal, forskare samt patient- och intresseorganisationer.

En av de slutsatser som DO dragit i sin rapport från arbetet med sjukvård på lika
villkor är att svensk sjukvård generellt håller hög kvalitet, men den är inte jämlik
och det finns problem med diskriminering. Vissa grupper av patienter upplever att
de får ett sämre bemötande än andra. Det finns också grupper som har betydligt
svårare än andra att få tillgång till rätt vård.
DO har följaktligen formulerat ett antal förslag på
åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter inom sjukvården. DO kommer att under våren 2012 sprida erfarenheterna och slutsatserna av arbetet med
sjukvård på lika villkor.

Diskussion/uppföljning:
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Ohälsoskulden 2010
Mathias Johansson1
1

Försäkringskassan, Stockholm, Sverige

Bakgrund och syfte: Sedan några år tillbaka gör Försäkringskassan beräkningar
av den så kallade ohälsoskulden. Genom att följa beräkningen av ohälsoskulden
för flera år belyses utvecklingen inom sjukförsäkringen över tid. Eftersom ohälsoskulden rent tekniskt är en kombination av ersättning, volymer och varaktighet är
ohälsoskulden ett mått som fångar upp förändringar i systemet på ett mer heltäckande sätt än andra mått som Försäkringskassan analyserar.
Metod/idébeskrivning: Ohälsoskulden visar hur stort belopp sjukförsäkringen
kan förväntas betala ut till personer som vid en given tidpunkt får ersättning från
sjukpenningförsäkringen eller erhåller sjuk- och aktivitetsersättning. Inga nya
ersättningsmottagare antas tillkomma. Förväntad utbetalningstid bygger i beräkningarna på sannolikheten när personer lämnar försäkringen under det aktuella
beräkningsåret. Givet längden på den hittillsvarande utbetalningstiden fås den återstående tid som de olika ersättningarna förväntas betalas ut. I rapporten har ohälsoskulden beräknats år för år från 1996 fram till 2010.
Resultat/lägesrapport:

Rapporten kommer att publiceras i början av 2012.

Försäkringskassan ämnar fortsätta beräkna ohälsoskulden och följa upp utvecklingen över tid.

Diskussion/uppföljning:
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mathias.e.johansson@forsakringskassan.se

ÖVERSKULDSÄTTNINGENS ORSAKER OCH KONSEKVENSER
Michael Necke1
1

Kronofogdemyndigheten, Sundbyberg, Sverige

1C – Ohälsans konsekvenser för individ och samhälle

mikael.necke@kronofogden.se

Kronofogden har ett uppdrag att motverka företeelser som
kan leda till överskuldsättning och underlätta för medborgare och företag att göra
rätt för sig.

Bakgrund och syfte:

Uppdraget väcker en del frågor:
Vad menas med överskuldsättning? Vilka blir överskuldsatta och varför? Vilka konsekvenser innebär överskuldsättning för samhället, kreditgivare och kredittagare?
Vilka möjligheter finns att minska överskuldsättningen och dess konsekvenser?
Metod/idébeskrivning: Ca 20 procent av medborgarna i åldern 18–64 år har problem att få privatekonomin att gå ihop. 400 000–500 000 medborgare är överskuldsatta, vilket medför stora kostnader för samhället, bland annat på grund av
ohälsa.
Resultat/lägesrapport: I sin rapport Alla vill göra rätt för sig (2008:1) belyser
Kronofogden överskuldsättningens orsaker och konsekvenser. Kronofogden har
också senare gjort ett antal kompletterande undersökningar.

Vad fordras för att minska överskuldsättningen och därmed också positivt påverka folkhälsan? Finns det ett vinna–vinna-koncept?
Diskussion/uppföljning:
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Samling för social hållbarhet
minskar skillnader i hälsa
Jonas Frykman1
Sveriges Kommuner och Landsting, Sverige

jonas.frykman@skl.se
Bakgrund och syfte: Trots att Sverige sedan snart tio år har haft som nationellt folkhälsomål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor så ökar
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället, trots att hälsan förbättras bland
befolkningen i stort. I kommuner och landsting/regioner blir dessa skillnader särskilt
kännbara. Närheten till medborgarna gör att frågan står högt på dagordningen. De
ökade skillnaderna i hälsa hotar arbetet för ett mer socialt hållbart samhälle.
Metod/idébeskrivning: Sveriges Kommuner och Landsting har efter önskemål från

sina medlemmar tagit initiativ till Samling för social hållbarhet – minska skillnader i
hälsa. I samlingen ingår 21 kommuner och landsting/regioner som ska komma fram
till insatser som krävs på lokal och regional för att minska skillnader i hälsa. Dessa
är Arvika, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Landstinget Dalarna,
Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Landstinget Värmland, Linköping,
Malmö, Region Halland, Region Skåne, Regionförbundet Östsam, Tidaholm,
Upplands Väsby, Uppsala, Västerbotten läns landsting, Västra Götalandsregionen,
Örebro, Örebro läns landsting. Arbetet tar sin utgångspunkt i rapporten Closing
the gap in a generation som en oberoende kommission på WHO ledd av sir Michael
Marmot släppte 2008. Trots att rapporten fått stor uppmärksamhet och lett till
nationella initiativ i flera länder, exempelvis Norge och Danmark, har lite skett från
nationellt håll i Sverige.
Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa
har genomfört tre av sex stormöten med politiker, praktiker och experter. Tre
arbetsgrupper har bildats i syfte att särskilt rikta uppmärksamhet på vilka insatser
för trygga uppväxtvillkor, utbildning och sysselsättning och en hållbar livsmiljö som
kan resultera i minskade hälsoskillnader. Valet av fördjupningsområden bygger på
att kommunerna, landstingen och regionerna har stort ansvar för flera av de verksamheter som påverkar människors hälsa, exempelvis förskola, skola, hälso- och
sjukvård och samhällsplanering.

Resultat/lägesrapport:

Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa
kommer att genomföra en nationell konferens våren 2013 och i samband med
denna släppa en slutrapport med resultat från arbetet. Flera utmaningar präglar
arbetet. Vilka aktörer på nationell, regional, lokal nivå bär egentligen ansvaret för
att skillnaderna i hälsa ökar? Hur omsätts vetenskapligt grundade förslag på bästa
sätt i praktiken på lokal och regional nivå? Hur agerar olika nivåer på bästa sätt
tillsammans för att minska skillnader i hälsa?

Diskussion/uppföljning:
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1D – Social hållbarhet för bättre folkhälsa

1

Kommission för ett socialt hållbart Malmö
Anna Balkfors1
1

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Malmö, Sverige

1D – Social hållbarhet för bättre folkhälsa

anna.balkfors@malmo.se

Kommunstyrelsen i Malmö stad har utifrån inspiration av
WHO-rapporten Closing the gap in a generation, vilken tagits fram av Commission
on Social determinants of health ledd av sir Michael Marmot, tillsatt en Kommission
för ett socialt hållbart Malmö. Bakgrunden är att skillnaderna i hälsa (sjuklighet,
dödlighet, självskattad hälsa) och välfärd mellan olika grupper i befolkningen och
mellan olika områden i Malmö är så stora att det är orättfärdigt och oetiskt och
det påverkar Malmös utveckling och förutsättningar för god tillväxt och en hållbar stad. Kommissionen, som är politiskt oberoende, har i uppdrag att ge kommunstyrelsen ett vetenskapligt underlag med förslag till mål och strategier för att
förbättra förutsättningar för hälsa och minska rådande skillnader i hälsa i Malmö.
Kommissionens uppdrag pågår i två år, mellan 2011 och 2012.

Bakgrund och syfte:

Kommissionen består av ordförande, huvudsekreterare
samt 14 kommissionärer. Till kommissionen är också knutet ett stort antal senior
advisers och andra experter. Ett antal huvudaktiviteter presenteras nedan:
• fastställande av säkra och sannolika determinanter för hälsa/ohälsa
• basdata om malmöbornas hälsa och sociala determinanter
• hälsoekonomiska analyser
• framtidens hållbara Malmö – hur når vi dit?
• barns och ungas uppväxtvillkor (tidig utveckling, skoltiden, social miljö)
• vuxenlivet (arbete, arbetslöshet, jämställdhet)
• ekonomiska och andra förutsättningar för hälsa i Malmö (demokrati, inflytande,
migrationens utmaningar)
• hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård (tillgänglighet m.m.).
Metod/idébeskrivning:

Kommissionärerna och andra experter kommer våren
2012 att presentera ett 25-tal underlagsrapporter kring ovan nämnda huvudaktiviteter. Dessa rapporter kommer under våren att under olika former processas med
berörda aktörer i Malmö.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: En delrapport ska presenteras för kommunstyrelsen i
mars 2012. Kommissionens arbete kommer därefter att intensifieras inför arbetet
med slutrapporten som ska vara klar i december 2012. Slutrapporten ska presentera
vetenskapligt grundade konkreta förslag avseende vad som bör göras för att minska
ojämlikheter i hälsa.
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Samhälleliga insatser för bättre hälsa
– funktionsnedsättning behöver inte betyda sämre hälsa
Magnus Wimmercranz1
Statens Folkhälsoinstitut, Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

magnus.wimmercranz@fhi.se
Bakgrund och syfte: Personer med funktionsnedsättning är en stor grupp som
lever med hög risk att drabbas av ohälsa. I rapporten Onödig ohälsa visar Statens
folkhälsoinstitut att tio gånger fler i den här gruppen upplever ohälsa jämfört med
befolkningen i övrigt. Ohälsan har ibland direkt koppling till funktionsnedsättningen men långt ifrån alltid. Ofta har ohälsan samband med ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet. Detta är förhållanden som går att
påverka genom samhälleliga insatser.

Handisam fick i uppdrag av regeringen att, tillsammans
med funktionshinderrörelsen och Statens folkhälsoinstitut, sprida resultaten i rapporten och initiera och stödja nätverk nationellt. Ett antal landsting och regioner
engagerades i arbetet. Aktiviteter som information, konferenser, utbildningar m.m.
genomfördes för att öka förståelsen för att samhället genom politiska beslut har
stora möjligheter att påverka hälsoläget för en utsatt grupp och att utveckla samverkan mellan dem som arbetar med folkhälsa och dem som arbetar med funktionshinderfrågor

Metod/idébeskrivning:

Möten mellan tjänstemän och politiker har ökat förståelsen för hur olika politikområden påverkar varandra. Till exempel kan lågt socialt
deltagande hos en grupp bero på bristande tillgänglighet. Graden av fysisk aktivitet
i den här gruppen kan påverkas av förbättringar i livsmiljön, exempelvis god samhällsplanering och sociala insatser och aktiviteter.
Resultat/lägesrapport:

För vissa grupper har det särskilt stor betydelse ur hälsosynpunkt vilket stöd man får och hur samhället utformas. Personer med funktionsnedsättning är en sådan grupp. Samverkan över verksamhetsgränser, mellan
myndigheter och den ideella sektorn har varit lyckosam och lett till resultat som de
enskilda organisationerna troligen inte skulle kunna uppnå var för sig. Vilka lärdomar kan dras av detta exempel?

Diskussion/uppföljning:
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1E – Miljö och livsvillkor påverkar hälsan hos personer med funktionsnedsättning

1

Äldres och funktionsnedsattas delaktighet och
inflytande i samhällsplaneringen i Kristianstads kommun
Birgitta Brännström Forss1
1E – Miljö och livsvillkor påverkar hälsan hos personer med funktionsnedsättning

1

Kristianstads kommun, Kristianstad, Sverige

tb.forss@glocalnet.net
Bakgrund och syfte: I Kristianstads kommun har bedrivits utvecklingsarbete där
äldre och personer med funktionsnedsättningar varit djupt delaktiga i samhällsplanering och genomförande. ”Kom så går vi”-projektet syftar till en säkrare, tillgängligare och tryggare utemiljö för äldre i ett bostadsområde. Genomförandet av
handlingsplanen för handikappropositionen Ett samhälle för alla syftar till att öka
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i lokaler och utemiljö, i
kommunal information, webb och i bemötande. Genom att ta vara på äldres och
funktionsnedsattas erfarenheter i samhällsplaneringen skapas förutsättningar för
dessa grupper att fortsätta att vara delaktiga medborgare.

Alla personer 65+ i bostadsområdet var delaktiga i ”Kom
så går vi”-projektet. Forskare från Lunds tekniska högskola/Lunds universitet samarbetade med bland annat Vägverket, kommunen inklusive politiker, fastighetsägare, Skånetrafiken och de äldre. Ett samhälle för alla genomfördes i samverkan mellan alla kommunala verksamheter och handikapporganisationerna. Målgruppernas delaktighet i processerna har skapat insyn i kommunal planering, och
möjligheten att påverka och genomförandet av konkreta åtgärder som gagnar målgruppen har prioriterats.

Metod/idébeskrivning:

I bostadsområdet har bland annat bänkar utplacerats
på många platser, övergångsställen och trottoarer har förbättrats och mer yta till
gångbanor på bekostnad av bilens körbanor har genomförts. Att det är vardagsnära åtgärder som är angelägna för de äldre förändrade attityderna hos samhällsplanerarna. Den sociala gemenskapen bland äldre i bostadsområdet utvecklades
i nya former efter projektet. Enkelt avhjälpta hinder har genomförts i fastigheter
och utemiljön, kommunal information har förbättrats avseende layout och läsbarhet och kompetensutveckling gällande bemötande har genomförts. Arbetet med att
utveckla en webbaserad besöksguide pågår.

Resultat/lägesrapport:

Att utveckla samhällsplaneringen genom att tillvarata
äldres och funktionsnedsattas erfarenheter är framgångsrikt och nödvändigt i prioriteringen av de ekonomiska resurserna. Att skapa stödjande miljöer för att tillgodose dessa gruppers hälsa är av stor vikt. Ett samhälle som bygger på att alla
medborgare är resurser, som undanröjer hinder som kan ge skador m.m., är ett
samhälle som skapar tillväxt.
Diskussion/uppföljning:
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Om folkhälsa och funktionsnedsättning
– delrapport till Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2011
Helena Holmgren1
HSO i Stockholms län, Stockholm, Sverige

helena.holmgren@hsostockholmlan.se

I Sverige lever uppskattningsvis ca 1,5 miljoner människor
16–84 år med funktionsnedsättning. Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa
konstaterar att personer med en funktionsnedsättning löper större risk (22 procent)
att utveckla ohälsa än övriga (2 procent). Det är således 10 gånger vanligare med
ohälsa bland personer med funktionsnedsättning. Men ohälsan är inte alltid direkt
relaterad till funktionsnedsättningen. Ohälsotalet är påverkbart och reducerbart
med en tredjedel om man förbättrar ekonomisk situation, ökar socialt deltagande,
minskar nedlåtande bemötande samt förändrar vissa livsstilskomponenter.

Bakgrund och syfte:

Statistik över levnadsvanor visar att personer med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra invånare är fysiskt inaktiva, oftare
utvecklar övervikt/fetma och röker mer. Oddskvoten för personer med funktionsnedsättning att utveckla ohälsa är mer än dubbelt så hög för dem som är fysiskt
inaktiva som för dem som är fysiskt aktiva. Särskoleungdomar uppger låg nivå av
fysisk aktivitet. Tillgänglighet till idrotts- och fritidsverksamheter anses låg. Målet
att stötta individer till hälsofrämjande fysisk aktivitet närmar sig här målsättningen
att öka delaktighet och tillgänglighet i samhället. Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt hos personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga. Psykisk ohälsa hos
unga förstärks ofta genom ohälsosamma levnadsvanor. Arbetslösheten är betydligt
större bland personer med funktionsnedsättning än genomsnittet. Ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden bör kunna påverka hälsan positivt.
Resultat/lägesrapport:

Kunskap om funktionshinderfrågor och levnadsvanor
hos personer med funktionsnedsättning behöver fördjupas. Det kan säkerställa att
rådgivande möten med personer med funktionsnedsättning blir hälsofrämjande, i
enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer om förebyggande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor. I Folkhälsopolitisk rapport 2011 påtalas att människor
med funktionsnedsättning bör ges särskild uppmärksamhet i delaktighetsarbetet.
Med kunskap om hälsoläget bland personer med olika funktionsförmåga kan en
gemensam målsättning förbättra delaktigheten inkluderande förbättrat bemötande,
kommunikation och fysisk tillgänglighet. Insatser för att nå uppsatta mål kan med
fördel planeras och genomföras i samverkan mellan funktionshinderrörelsen och
landsting. Därmed kan hälso- och sjukvården nå uppsatta mål i såväl delaktighetsprogram som folkhälsopolicy.

Diskussion/uppföljning:
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1

Psykiskt sjuka och socialt utsatta
måste också få hjälp att sluta röka
Barbro Holm Ivarsson1
1E – Miljö och livsvillkor påverkar hälsan hos personer med funktionsnedsättning

1

Psykologer mot Tobak, Stockholm, Sverige

barbro.holm-ivarsson@telia.com
Bakgrund och syfte: Psykiskt sjuka, alkoholberoende och socialt utsatta röker
betydligt mer än den övriga befolkningen. Rökningens effekter på hälsa och privatekonomi är förödande och drabbar dessa grupper särskilt hårt på grund av att deras
tobakskonsumtion ofta är mycket hög. Rökningen ger upp till 20 gånger så hög risk
att få ett 40-tal sjukdomar som statistiskt förkortar livet med 10 år, och för psykiskt
sjuka 25 år. Många socialt utsatta avstår mat, mediciner, kläder och nöjen för att ha
råd att köpa cigaretter.

Samtidigt vill de flesta som röker sluta. Man stöter ofta
på föreställningen att det finns en ”hård kärna” som inte kan sluta röka. Forskning
stöder inte detta antagande. Det finns goda möjligheter att hjälpa rökare sluta med
hjälp av motiverande samtal (MI) och tobaksavvänjning som bygger på principer
för KBT i kombination med läkemedel. De flesta i dessa grupper kan sluta röka om
de är motiverade och får ett gott stöd.

Metod/idébeskrivning:

Rapporter tyder samtidigt på att aktiviteten när det gäller
att hjälpa klienter på dessa arenor är låg. Det är av stor betydelse för klienternas
motivation att deras behandlande personal visar att de tar tobaksbruket på allvar
genom att fråga om tobaksvanor, göra kopplingen mellan tobaksbruket och olika
problem eller sjukdomstillstånd tydlig och ge råd om hur man kan sluta med tobak.
Socialtjänsten möter också dessa grupper och har därför en viktig roll i tobakspreventionen.

Resultat/lägesrapport:

Att sluta röka har en mängd positiva effekter för hälsan,
konditionen, ekonomin och självförtroendet och ökar också chansen att få jobb.
Rökstopp påverkar den psykiska sjukdomen positivt och ökar chansen att bli fri
från alkoholberoende. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder bör alla rökare erbjudas kvalificerad behandling och man understryker att
schizofrena är en särskilt utsatt grupp. WHO:s tobakskonvention betonar att alla
har rätt att få information om tobaksbrukets skadeverkningar och lättillgänglig
hjälp att sluta.

Diskussion/uppföljning:
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Äldre och psykisk (o)hälsa
Susanne Rolfner Suvanto1
1

Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg, Stockholm, Sverige

Bakgrund och syfte: Äldres psykiska ohälsa eller hälsa har i de senaste 10–15
årens offentliga utredningar och rapporter beskrivits som ett eftersatt område. Det
finns flera förklaringar, bland annat synen på äldre respektive psykisk ohälsa. Den
äldre associeras med en kvinna, med rörelseproblem, ganska gammal eller kort och
gott som en ”mormor”. En ”mormor” associeras sällan till beroendeproblem, psykotiska symtom eller depression. Det tycks få som konsekvens att insatser, både
behandlande och förebyggande, inte kommer de äldre till del. Därutöver är äldreomsorg och psykiatri olika organiserade och det ses ibland som naturligt att bli
ledsen när man är gammal. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att uppmärksamma området äldres psykiska ohälsa och särskilt primärvårdens roll och
ansvar och det finns skäl att uppmärksamma insatser för psykisk hälsa hos äldre.
Metod/idébeskrivning: Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysisk och
psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska ohälsotillstånden är depression och ångestsjukdom. Prevalensen för depression hos äldre ligger på cirka 12–15 procent.
Andelen äldre med psykotiska symtom tenderar också att öka med stigande ålder.

Mot bakgrund av den höga förekomsten av psykisk
ohälsa hos äldre, framförallt depression och ångesttillstånd, och att konsekvenserna av detta förutom lidande för den enskilda också kan innebära ökade behov
av samhällsinsatser är preventiva insatser väsentliga. År 2011 presenterades i Haag
en rapport inom EU-projektet DataPrev i form av en sammanställning av preventiva insatser riktade till äldre i syfte att förebygga depression. En svensk studie med
motsvarande innehåll har också presenterats. Psykosociala insatser visade lovande
resultat för att minska depressiva symtom. Främjande av psykisk hälsa, meningsfulla sociala aktiviteter och längre program var mest effektiva.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Allt fler blir ”äldre” och äldre bör inkluderas i preventiva insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vidare bör satsningar riktade till äldre inkludera satsningar som berör psykisk hälsa.
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karin.berensson@skl.se

Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012
Inger Heimerson1 och Mikael Nordberg2
1

Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige 2Statens folkhälsoinstitut, Östersund, Sverige

1F – Hur utvecklas folkhälsan? Hur kan hälso-/sjukvården arbeta med levnadsvanor?

inger.heimerson@socialstyrelsen.se, mikael.nordberg@fhi.se
Bakgrund och syfte: Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har för första
gången tagit fram en gemensam årsrapport om utvecklingen av folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer. Med utgångspunkt från könsskillnader, skillnader mellan
åldersgrupper och skillnader mellan grupper med olika utbildningsbakgrund, ger
årsrapporten en aktuell överblick över hälsoläget i Sverige.

Årsrapporten består av två delar: i den första redovisar Socialstyrelsen
folkhälsans utveckling, huvudsakligen med patient- och dödsorsaksregistren som
källor; i den andra redovisar Statens folkhälsoinstitut utvecklingen av ett urval
indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer med hjälp av data från Nationella folkhälsoenkäten och andra källor.

Metod:

Medellivslängden ökar och skillnaderna minskar mellan kvinnor och
män. Däremot ökar skillnaderna i dödlighet mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. Bland kvinnor ökar också skillnaderna i självskattad hälsa mellan grupper med olika lång utbildning. Kvinnor med kort utbildning har haft sämre utveckling än andra grupper när det gäller såväl självskattad hälsa som dödlighet.

Resultat:

Yngre har haft en sämre hälsoutveckling än äldre i flera avseenden. Exempelvis gäller detta psykisk ohälsa, som ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet – i synnerhet
bland unga kvinnor. En ljuspunkt i detta sammanhang är att sjukhusinläggningarna
för självmordsförsök nådde en topp år 2007 och därefter har minskat.
Även bland levnadsvanorna finns det skillnader mellan grupper. Stillasittande fritid är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med lång.
Övervikt är vanligare bland män än bland kvinnor. Fetma tycks ha blivit något
vanligare och är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer
med längre utbildning.
Befolkningens genomsnittliga alkoholkonsumtion beräknas vara den lägsta på tio
år. Rökningen fortsätter att minska, främst bland kvinnor. Andelen dagligrökare är
högst bland personer med kort utbildning.
Behörigheten till gymnasieskolans nationella program är den lägsta hittills under
2000-talet. En högre andel pojkar än flickor uppnår inte behörighet.
Antalet fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har fyrdubblats
under det senaste decenniet.
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder

1

Umeå universitet, Umeå, Sverige 2Örebro läns landsting, Örebro, Sverige 3Socialstyrelsen,
Stockholm, Sverige
maria.branting-elgstrand@socialstyrelsen.se

Den 30 november publicerades den slutliga versionen av
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Riktlinjerna vänder sig till hälso- och sjukvården och
innehåller rekommendationer om metoder som vården kan använda för att stödja
patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. De levnadsvanor som riktlinjerna omfattar är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor.

Socialstyrelsen rekommenderar bland annat att personer
som har ett riskbruk av alkohol eller som är otillräckligt fysiskt aktiva erbjuds rådgivande samtal. Personer som röker dagligen eller som har ohälsosamma matvanor
bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal om sin levnadsvana. Att samtalet är
kvalificerat innebär att det är teoribaserat och vanligtvis mer omfattande än rådgivande samtal, samt att det kräver särskilt utbildad personal.

Resultat/lägesrapport:

I riktlinjerna lyfts vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt som stödjer människors möjlighet att öka kontrollen över sin egen
hälsa och förbättra den. Dessutom framhålls betydelsen av samverkan med aktörer
utanför hälso- och sjukvården. Vårdgivarna behöver bland annat arbeta för att
utveckla varaktiga samarbetsmodeller samt förmedla kunskap om levnadsvanor
och deras betydelse för hälsan. Riktlinjerna innehåller förutom rekommendationer också indikatorer för att kunna följa upp de rekommenderade åtgärderna. Att
erbjuda åtgärderna enligt riktlinjerna innebär en höjning av ambitionsnivån för det
sjukdomsförebyggande arbetet. Det kommer kräva utökade resurser och utbildning av personal i hälso- och sjukvården. Dock innebär det ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser, och på lång sikt kan vården sannolikt
göra besparingar, i form av minskade sjukvårdskostnader för levnadsvanerelaterade
sjukdomar. Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att särskilt stödja hälsooch sjukvården vid införandet av dessa riktlinjer. I uppdraget ingår att tillsammans
med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna, att stödja
metodutveckling för det förebyggande arbetet inom vård och omsorg, att skapa
en interaktiv utbildning för olika yrkesgrupper samt att utveckla modeller för att
säkerställa datatillgång för uppföljning av riktlinjerna.
Diskussion/uppföljning:
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1F – Hur utvecklas folkhälsan? Hur kan hälso-/sjukvården arbeta med levnadsvanor

Lars Weinehall1, Lars Hagberg2, Iréne Nilsson Carlsson3
och Maria Branting Elgstrand3

Ansvarsfull alkoholservering
– spridning och implementering i svenska kommuner
Karin Guldbrandsson1 och Björn Trolldal2
2A – Utvärdering/implementering

1

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm, Sverige 2Stockholms
läns landsting, STAD, Stockholm, Sverige
karin.guldbrandsson@fhi.se

Bakgrund och syfte: I regeringens senaste strategi för ANDT-området lyfter man
fram metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) som ett viktigt verktyg för det
lokala alkoholförebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna
har i uppdrag att stödja kommunernas användning av AAS. Syftet med denna studie
var att studera implementeringen av AAS i landets kommuner för att öka kunskapen
om implementeringsprocesser, dels generellt och dels specifikt för AAS. Hypotesen
var att grad av implementering av AAS samvarierar med förekomst av de implementeringsfrämjande faktorer som tidigare forskning identifierat.

En retrospektiv analys av relationen mellan förekomst av
implementeringsfrämjande faktorer och grad av implementering av AAS genomfördes med hjälp av två enkätstudier i samtliga kommuner i landet. Analys av enkätsvar och registerdata genomfördes med hjälp av logistiska regressionsanalyser.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Svarsfrekvensen i enkätstudierna var 96 respektive 98 pro-

cent. 90 procent av kommunerna uppgav att de, helt eller delvis, arbetade enligt
AAS under 2008. Dock var det endast 13 procent som uppfyllde kraven fullt ut för
metodens tre huvuddelar utbildning, samverkan och tillsyn. De implementeringsfrämjande faktorer som visade signifikanta samband med grad av implementering
av AAS var uppföljning och feedback samt tidig involvering av användare. En additativ effekt framkom, på så sätt att om flera implementeringsfrämjande faktorer
förekom så fanns också en ökad grad av implementering av AAS.
Diskussion/uppföljning: Ett centralt resultat från denna studie är att programföljsamheten avseende AAS är svag, vilket sannolikt har betydelse för det förväntade
utfallet. Ett annat viktigt resultat är att uppföljning och utvärdering, dvs. faktorer
som delvis finns inbyggda i metoden, visade signifikanta samband med högre grad
av implementering av AAS. Slutligen visar denna studie att det, även i en höggradigt
komplex metod som AAS, verkar finnas en additativ effekt avseende implementeringsfrämjande faktorer, dvs. ju fler implementeringsfrämjande faktorer desto högre
grad av implementering.
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Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P-projektet
i Uppsala kommun – hinder och möjligheter
Inna Feldman1
Statistiker, fil.dr, Landstinget i Uppsala län, Uppsala, Sverige

inna.feldman@lul.se

Hälsoekonomiska analyser av generella insatser för att
främja barns psykiska hälsa är sällsynta. En frågeställning av särskilt intresse är om
det är kostnadseffektivt med föräldrastödsprogram. Syftet med studien är att testa
om hälsoekonomiska beräkningar går att tillämpa vid utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P i Uppsala kommun.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Triple P-projektet genomfördes som en randomiserad studie i Uppsala kommun 2009–2010. Föräldrarna svarade på enkäten som inkluderade mätinstrument för depression, ångest och stress hos föräldrar (DASS21), styrkor och svårigheter (SDQ) och utagerande beteende (ECBI22) hos barn. Dessutom
fick föräldrarna uppge sina/sitt barns eventuella kontakter med professioner till
följd av känslomässiga och/eller beteenderelaterade problem. Mätningar gjordes
vid projektets start samt efter tolv månader. Samhällsekonomiska kostnader beräknades på två sätt där det ena omfattade alla kostnader som projekt medförde medan
det andra bara inkluderade driftkostnader. Effekterna definierades som a) kortsiktiga i form av förbättrad hälsorelaterade livskvalitet (föräldrar) samt minskat antal
kontakter med professioner och b) långsiktiga i form av färre utagerande beteendeproblem hos barn.
Resultat/lägesrapport: Projektets samhällskostnader uppgick till två miljoner
kronor respektive en miljon kronor (årsdrift). Vid uppföljningen hade förekomsten
av klinisk depressionsnivå bland föräldrarna minskat i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Hälsovinsten mätt som kvalitetsjusterade levnadsår
uppgick till 3,7 QALY. Andelen föräldrar som sökte professionell hjälp minskade.
Besparingarna uppgick till cirka 270 000 kronor. Den kortsiktiga kostnadseffektiviteten beräknades som 600 000 kronor/QALY respektive 230 000 kronor/QALY
(årsdrift). Den långsiktiga effekten observerades som en minskning av utagerande
beteendeproblem bland barn, vilket på sikt kan leda till samhällsekonomiska vinster.

Studien visar att Triple P-programmet i Uppsala kommun ger positiva hälsoeffekter på föräldrar och barn till ett rimligt pris. Därmed kan
det betraktas som en god investering. Utvärdering av långsiktiga effekter kräver en
mer utvecklad metod i form av en simuleringsmodell som beskriver sambandet mellan barns beteendeproblem och påföljande ogynnsamma utveckling.

Diskussion/uppföljning:
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2A – Utvärdering/implementering

1

rekommendationer för implementering
av alkoholpolicyer i idrottsföreningar
– resultat från en studie med åtta svenska fotbollsföreningar
2A – Utvärdering/implementering

Susanna Geidne1, Mikael Quennerstedt1 och Charli Eriksson1
1

Örebro universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Örebro, Sverige

susanna.geidne@oru.se

Alkohol och idrott har en inte helt okomplicerad historia där
uttalanden som ”Idrott och alkohol hör inte ihop” krockar med ”Idrotten lärde mig
supa”. Idrottsföreningar kan dock vara en betydelsefull hälsofrämjande arena, där
en del kan vara att arbeta med policyer. För att policyinterventioner ska fungera är
implementeringen viktig. Systematisk översikt av forskningen visar att implementeringen påverkar en interventions utfall.
Bakgrund och syfte:

Denna studie bygger på Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
projekt Mål utan alkohol, som omfattade ett antal svenska fotbollsföreningars
policyarbete. Projektet, som pågick mellan 2005 och 2008, var ett samarbete mellan
SvFF, dåvarande Alkoholkommittén och IOGT-NTO. Målet var att förbättra kunskapen och öka medvetenheten i föreningar om fotbollens sociala ansvar och alkoholförebyggande möjligheter. De medverkande föreningarna skulle arbeta aktivt
med alkoholfrågor i sin förening, bland annat genom att utveckla en alkoholpolicy
och handlingsplan som når ut till samtliga medlemmar och genom detta få alla
att arbeta mot samma mål. Dåvarande Alkoholkommittén gav även medel till ett
forskarteam vid Örebro universitet för utvärdering av projektet. De föreningar som
deltog under de två första åren ingår i denna studie. Resultatet bygger på 15 intervjuer med projektledare och styrelsemedlemmar, dokument och besök hos 8 föreningar.

Metod/idébeskrivning:

Ett resultat av denna studie är en rad rekommendationer
för en framgångsrik implementering av alkoholpolicyer i idrottsföreningar. Dessa
kan beskrivas inom sex områden – ett tydligt budskap, policyns överensstämmelse
med föreningens karaktär, idé om intern policyspridning, alkoholpolicy som en del
i ett större policyarbete, stöd i utvecklingen av policyn samt vilka aktörer som är
värdefulla att engagera i arbetet.

Resultat/lägesrapport:

Det är viktigt att påtala betydelsen av god planering
såväl när det gäller en hel policyintervention i ett nationellt idrottsförbund som för
varje enskild idrottsförening som vill utveckla något slags policy i sin förening.

Diskussion/uppföljning:
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Vidtar Sverige de mest effektiva
åtgärderna inom ANDT-området?
Ewy Thörnqvist1, Sara Heine2, Per Johansson3 och Lena Harakée4
Tankesmedjan Tobaksfakta, Stockholm, Sverige 2IOGT-NTO, Stockholm, Sverige

3

RNS Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Stockholm, Sverige 4KSAN

ewy.thornqvist@tobaksfakta.se
Bakgrund och syfte: För första gången har regeringen, 2010, antagit en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Till strategin
kommer årliga åtgärdsprogram att tas fram. I åtgärdsprogrammen konkretiserar
regeringen de valda insatser som är prioriterade för att nå de fastställda målen för
ANDT-arbetet. Avsikten är också att det statliga stödet i så stor utsträckning som
möjligt ska gå till långsiktiga satsningar som sker i bred samverkan. Insatser för att
nå strategins mål kommer att krävas från de flesta sektorer i samhället, bland annat
från de ideella organisationerna. Kunskaper finns i dag om vilka metoder som är
mest kostnadseffektiva för att hålla ner skadorna inom ANDT-området. Vid sidan
om information och upplysning behövs strukturella insatser som påverkar bland
annat tillgängligheten.
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2A – Utvärdering/implementering

1

Höjdpunkter och bottennapp
– hur styr landstingen livsstilsarbetet med registrering och incitament?
Sven Wåhlin1 och Lars Jerdén1
2B – Hälsofrämjande insatser i kommuner och landsting

1

SFAM, Sverige

sven.wahlin@sll.se

Regering och landsting/regioner strävar efter en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, bland annat genom ökad uppmärksamhet på levnadsvanornas stora betydelse. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder är ett kraftfullt verktyg i detta arbete. Styrning av hälso- och sjukvården
med ekonomiska incitament baserade på registerutfall är för närvarande under
stark utveckling både i Sverige och internationellt. Det finns dock ingen stark kunskapsbas för hur sådan styrning ska utformas för att åstadkomma maximala utfall
med minimum av bieffekter. SFAM ser det som angeläget att Socialstyrelsens riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder implementeras framgångsrikt. Genom vår kunskap om vårdens arbetsmetoder och förhållningssätt vill
vi verka för att framhålla styrningsmodeller och strategier som är verksamhetsmässigt och medicinskt mest effektiva och samtidigt har förutsättningar att finna god
acceptans i vården.

Bakgrund och syfte:

I debatten har det framkommit farhågor i stora allmänläkarkretsar för en omfattande och obligatorisk journalregistrering av levnadsvanor, oavsett medicinsk relevans och patientens behov, samt för sidoeffekter av
ekonomisk styrning utifrån sådana journaldata. SFAM har i debatter och genom
enkät sammanställt ett urval av professionens erfarenheter och utvärderingar av
styrningsmodeller.
Metod/idébeskrivning:

Vi har inventerat såväl fördelar som nackdelar och andra
argument och farhågor som framkommit från både allmänhet och från professionen, för olika styrningsmodeller. Dessa bedömer vi som viktiga att förhålla sig till
vid implementering. Vi har exempel av styrning och ekonomiska modeller som torde
ha goda förutsättningar för implementering samt på några mindre bra exempel.
Resultat/lägesrapport:

Sammanställningen är underlag för en diskussion och
för att göra professionen konstruktivt delaktig i implementering.

Diskussion/uppföljning:
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Hälsofrämjande arbete på
Hisingens offentliga vårdcentraler
Sofia Böhmfeld1
Vårdcentralen Brämaregården, Primärvården Göteborg, Göteborg, Sverige

sofia.bohmfeld@vgregion.se

Livsstilsrelaterad ohälsa innebär såväl lidande för den
enskilda individen som stora kostnader för samhället. Socialstyrelsens nationella
riktlinjer förespråkar metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor. Dessa fyra levnadsvanor utgör tillsammans en majoritet av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Syftet med ett strategiskt hälsofrämjande arbete på vårdcentral är att fånga upp livsstilsrelaterade ohälsa bland
sökande patienter. Det innefattar att arbeta såväl främjande som förebyggande samt
ett tvärdisciplinärt samarbete mellan olika kompetenser både inom primärvården
och mot andra aktörer i kommun och samhälle. Hälsopedagogen utgör koordinatorn i vårdcentralens hälsofrämjande arbete.

Bakgrund och syfte:

En majoritet av befolkningen passerar vårdcentralen
under en 1–3-årsperiod. Patienten är då ofta intresserad av att diskutera sin hälsa
och därmed mottaglig för hälsofrämjande dialog. På Vårdcentralen Brämaregården
samverkar läkare, sköterskor, psykologer och sjukgymnaster i arbetet att fånga upp
livsstilsrelaterad ohälsa. Patienter som är på väg mot eller upplever livsstilsrelaterad ohälsa erbjuds kontakt med hälsopedagogen på vårdcentralen, som innehar en
spetskompetens i hälsofrämjande arbete och livsstilsfrågor. Hälsopedagogen håller
enskilda samtal med patienten i motiverande anda inom områdena kost, motion,
tobak, alkohol, stress och sömn, där fokus är på att hitta lösningar till en mer
hälsosam livsstil utifrån individens eget utgångsläge. Hälsopedagogen driver och
koordinerar också hälsofrämjande kostnadseffektiva och nytänkande projekt med
pedagogisk inriktning, såsom diabeteskurs och rökavvänjningsgrupp, samt figurerar på mässor och arenor för att uppmärksamma hur enskilda individer kan ta del
och få stöd av vårdcentralens hälsofrämjande verksamhet.

Metod/idébeskrivning:

De studier som gjorts gällande hälsopedagogernas insatser på vårdcentralerna på Hisingen har visat på mycket bra resultat såväl på biologiska värden såsom vikt, blodsocker och blodtryck som på individens upplevda
hälsa.

Resultat/lägesrapport:

För att minska den livsstilsrelaterade ohälsan är det av
yttersta vikt att fortsätta utveckla det hälsofrämjande arbetet på vårdcentralerna, i
vilket hälsopedagogen innehar en central roll.

Diskussion/uppföljning:
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2B – Hälsofrämjande insatser i kommuner och landsting

1

Hälsoteket i Angered
– hälsofrämjande insatser i ett mångkulturellt samhälle
Siv B Andersson1
2B – Hälsofrämjande insatser i kommuner och landsting

1

SDF Angered, Utvecklingsavdelningen, Göteborg, Sverige

siv.andersson@angered.goteborg.se
Bakgrund och syfte: Angered är en av tio stadsdelar i Göteborg. Hälsan för invånarna
i Angered är betydligt sämre än genomsnittet i Västra Götaland. Levnadsvillkoren är
också sämre för de boende i form av hög arbetslöshet, låg utbildning och låg inkomst.
Stadsdelsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden såg mot bakgrund av detta
behov av att skapa en ny verksamhet som ett komplement till hälso- och sjukvårdens
och stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamheter. Man ville skapa en arena där
människor får hälsoinformation och erbjudande om hälsofrämjande aktiviteter som
utgår från de boendes behov. Hälsoteket startade 2005. Arbetsgruppen består av tre
hälsoinformatörer på heltid samt 1,75 sjukgymnastresurs.

Angered har ca 48 000 invånare varav drygt 48 procent
är utlandsfödda. Det är den barnrikaste stadsdelen i Göteborg. 19,8 procent av
familjerna är i behov av försörjningsstöd och skillnaden är stor mellan primärområdena i stadsdelen – från 1,4 procent till 32,2 procent. Den öppna arbetslösheten
är 13 procent i jämförelse med 7,4 procent för Göteborg. Hälsotekets målgrupp är
människor med ohälsa och som är svåra att nå med traditionella hälsofrämjande
insatser. Hälsoteket erbjuder konstnadsfria aktiviteter på dagtid och når alla åldrar – från äldre med sittgympa till mamma/baby-träning. Hälsoteket bedriver uppsökande verksamhet, framför allt riktad till föreningslivet och frivillig organisationer. Hälsoteket erbjuder lågintensiva träningar, yoga, hälsoträffar, dans m.m. och
man har cirka 5 000 besökstillfällen per halvår.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: År 2008 genomfördes en extern utvärdering av Hälsoteket

med syfte att se om uppsatta mål och syfte uppnåtts skapa möjligheter för människor att ta ett större eget ansvar för sin hälsa och göra hälsosamma val, göra hälsoinformation lättillgänglig i ett mångkulturellt samhälle och bedriva uppsökande
verksamhet till befolkningsgrupper som är svåra att uppnå. Utvärderingen visade
att Hälsoteket helt eller delvis uppnått ovan angivna målsättningar. Hälsoteket har
också blivit en viktig social mötesplats för många. Deltagare som deltog i fokusgrupper lyfte särskilt fram personalens bemötande. Hälsoteket i Angered tilldelades
Göteborgs Stads pris för bästa folkhälsoarbete 2010.
Vi som arbetar med Hälsoteket ser fortsatta utvecklingsmöjligheter bland annat att i större utsträckning kunna arbeta med kultur
som en hälsofrämjande aktivitet samt att skapa ett ännu närmare samarbete med
föreningar. Vi skulle också gärna se en akademisk forskning av verksamheten.

Diskussion/uppföljning:
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Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning
Marta Holm1 och Karin Björkegren1
1

Inst för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Studenter
i sin framtida yrkesroll inom vårdområdet är viktiga aktörer för folkhälsoarbetet.
Syftet med det pedagogiska projektet var att ge studenter från läkar-, sjuksköterske-,
sjukgymnast-, dietist- och apotekarprogrammen möjlighet att träna färdigheter i
interprofessionellt och patientcentrerat förhållningssätt i samband med hälsosamtal
i en realistisk arbetsmiljö.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Veckan inleddes med undervisning i motiverande samtal.
Studenterna fick också sammanställa relevanta och evidensbaserade egenvårdsråd
som sedan presenterades för hela gruppen. Väsentligt friska pensionärer erbjöds tid
på hälsomottagningen. Studenterna arbetade självständigt i tvärprofessionella par,
där den ena studenten ledde samtalet och den andra var observatör. Observatören
kunde bjudas in som en resurs i samtalet vid behov. Studenterna fick samarbeta
med samtliga studentkategorier. Handledningsresurser fanns tillgängliga under hela
verksamheten.

Hälsomottagningen utvärderades både skriftligt och
muntligt av såväl studenter som besökare. Studenterna uppfattade hälsomottagningen positivt. De ansåg att de fått möjlighet att utveckla sin egen kompetens vad
gäller hälsosamtal samt även fått insikt i andra professioners kunskap. Besökarna
var genomgående mycket nöjda: ”Jag känner mig mer motiverad att genomföra
livsstilsförändringen som jag har funderat på.” ”Imponerande, bättre än vad man
kan begära!” ”Samarbetet dietist–läkare är framtidens melodi. Något att ta efter
i vanliga hälso- och sjukvården.” Det mest värdefulla för handledarna, som var
lärare från de olika programmen, var att projektet främjade ett kreativt samarbete
mellan utbildningarna.
Resultat/lägesrapport:

Projektet genomfördes i liten skala som en pilotstudie.
Målet är att den tvärprofessionella, studentdrivna hälsomottagningen ska implementeras i samtliga medverkande grundutbildningar. Även psykologprogrammet
vill delta i framtiden. Om studenter redan under grundutbildningen får lära om och
träna på förebyggande och hälsofrämjande arbete skapas förutsättningar i deras
framtida yrkesutövningar att nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.

Diskussion/uppföljning:
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Rekommendationerna i folkhälsopolitisk rapport 2010
– kort översikt
Anita K. V. Linell1
2C – Folkhälsopolitisk rapport 2010 – vad har hänt med rekommendationerna?

1

Statens folkhälsoinstitut, Analys och uppföljning, Östersund, Sverige

anita.linell@fhi.se

I november 2010 presenterade Statens folkhälsoinstitut den
folkhälsopolitiska rapporten som togs fram på uppdrag av regeringen. Den visar
bland annat att samhällskostnaderna för ohälsa är mycket stora, minst 120 miljarder kronor per år. Dessa kostnader kan till stor del minskas med hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder. I huvudrapporten finns närmare sjuttio rekommendationer
för att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa i Sverige. Rekommendationerna
beskrivs utifrån tre strategiska områden: Goda livsvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vad har
hänt sedan november 2010 med utgångspunkt från rekommendationerna inom de
tre strategiska områdena? Vilka beslut har regeringen fattat? Vilka uppdrag har
berörda myndigheter fått? Vad gör politiskt styrda organisationer på eget initiativ,
kommuner, landsting och regioner? Finns det exempel på satsningar inom ideella
organisationer och näringsliv?
Bakgrund och syfte:

Hur ser helhetsbilden ut? Hur stämmer resultaten med de
strategiska prioriteringarna i FHPR, barn och ungas livsvillkor och hälsofrämjande
livsmiljöer?

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Har vi gjort kloka prioriteringar hittills? Vilka återstående rekommendationer i FHPR bedöms som särskilt viktiga att satsa på i det fortsatta arbetet?
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Några steg mot en förbättrad folkhälsorapportering
i Uppsala/Örebroregionen
Ola Westin1, Johanna Alfredsson1, Thomas Falk2 och Hans Dahlman3
Landstinget Gävleborg, Sverige 2Örebro läns landsting, Sverige 3Landstinget Västmanland,
Sverige
johanna.alfredsson@lg.se

I de sju landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion pågår
sedan början av 2000-talet ett samarbete kring folkhälsorapportering. Vi har bland
annat ställt oss följande frågor:
• Hur sprider vi kunskap om hälsoläget till olika kategorier av mottagare?
• Vilket mottagande får vår spridning?
• Vad är det som gör att den kommer till användning?
• Vad är det som gör att den inte kommer till användning?
• Leder den till förändring?
• Vilka möjligheter till förbättring finns?
Bakgrund och syfte:

Samarbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för
att kunskap om hälsoläget och dess bestämningsfaktorer sprids, mottas, används i
planering och styrning samt leder till konkreta förändringar.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: En rapport har tagits fram som innehåller en teoretisk
referensram och praktiska exempel på spridning och användning av information
om hälsoläget från våra landsting. Rapporten utmynnar i ett antal frågor att ta
ställning till för att uppnå en bättre spridning, mottagande och användning vid
folkhälsorapportering.
Diskussion/uppföljning: Samarbetet har på senare år drivits vidare i form av ett
utvecklingsprogram för folkhälsorapportering. Några av inslagen i utvecklingsprogrammet är:
• dialog/lösningsfokuserat arbetssätt som metod i folkhälsorapporteringen
• översättning och pilottest av ett teoribaserat instrument för att mäta användning
• utbildningssatsningar riktade till en avgränsad grupp av mottagare i kommunala
förvaltningar
• ett arbete med gemensam analys, spridning och uppföljning i flera av landstingen
i regioneen.
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1

Bortfall i folkhälsoenkäter
– spelar det någon roll?
Carina Persson1 och Margareta Lindén-Boström2
2D – Kvalitet och genomslag i folkhälsorapporteringen

1

Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten, Örebro, Sverige 2Örebro läns lansting,
Samhällsmedicinska enheten, Örebro, Sverige
margareta.linden-bostrom@orebroll.se

Bakgrund och syfte: Svarsfrekvensen i folkhälsoundersökningar har minskat
under en lång rad av år. Detta är problematiskt med tanke på att en allt mindre del
av befolkningen får ge röst åt allt fler och det är osäkert hur resultaten påverkas.
Befolkningsundersökningen Liv & hälsa har genomförts vart fjärde år i fem län.
I Örebro län, där stora skillnader i svarsbenägenhet funnits mellan sociodemografiska grupper och geografiska områden, har en bortfallsuppföljning gjorts. Syftet
var primärt att analysera om bortfallet skiljde sig beträffande självskattad hälsa,
sociodemografiska faktorer och levnadsvanor.

Uppföljningen genomfördes som en totalundersökning
i det område som haft lägst svarsfrekvens samt i en kontrollkommun. Bortfallspersonerna ombads att i en telefonintervju svara på ett urval frågor ur enkäten.
Totalt svarade 580 personer (49,3 procent).

Metod/idébeskrivning:

För flertalet av de undersökta variablerna framkom inga
signifikanta skillnader mellan bortfallsintervjuade jämfört med svarande i huvudundersökningen. Med hänsyn tagen till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå
skiljde sig dock de som svarat på bortfallsintervjun signifikant från enkätrespondenterna då de hade högre sannolikhet att ha dålig hälsa och att vara dagligrökare
samt lägre sannolikhet att ha ekonomiska problem och att ha blivit nedlåtande
behandlade. Uppföljningen bidrog till att jämna ut skillnader i svarsfrekvens mellan
sociodemografiska grupper. Kalibreringsviktade data skiljde sig inte statistiskt signifikant från populationsviktade data. Däremot fanns en tydlig tendens till att kalibreringsviktade enkätdata justerade för bortfallet på ett positivt sätt. Det förekom
inga statistiskt signifikanta skillnader mellan dem som svarade tidigt på enkäten
jämfört med dem som svarade senare.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Även i framtiden kan vi fortsätta att använda oss av resultaten från befolkningsenkäter med allt lägre svarsfrekvenser. Bortfallsuppföljningar
i intervjuform bör dock göras på regelbunden basis för att skatta bortfallsskevheter
och öka förståelsen och tolkningen av de resultat som erhålls.
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Från staplar till handling
Ronny Weylandt1, Ida Johansson1, Helene Olsson1 och Thomas Ljung2
1

ronny.weylandt@jll.se
Bakgrund och syfte: Jämtlands läns landsting samlar på olika sätt in data för att
få kännedom om befolkningens hälsa. Aktuella data presenteras för politiker och
tjänstemän som underlag för beslut. Att bedöma och värdera statistiskt material är
inte självklart en förmåga som alla besitter. Analysen av materialet bör därför göras
utifrån ett strikt professionellt perspektiv och utmynna i en faktabaserad behovsanalys, som anger de mest angelägna insatsområdena utifrån aktuell kunskap om
folkhälsoarbete. Innan det är meningsfullt att genomföra bearbetnings- och analysfaserna är det viktigt att försäkra sig om att steget från presentation av diagram till
aktiva insatser kommer att påbörjas och genomföras.

Utgångspunkt för arbetet var Hälsa på lika villkor 2010
samt en av hela länet antagen folkhälsopolicy. Arbetet genomfördes i samverkan
med representanter från kommuner och hälsocentraler för att skapa en gemensam
syn på ”varför” bearbetning av materialet skulle göras och ”hur” det sedan skulle
användas. Efter detta producerades unika behovsanalyser för länet samt för respektive kommun. Beslut togs om att landstingets folkhälsocentrum bistår samtliga kommuner med process- och metodstöd i utvecklande av lokala handlingsplaner samt för dess genomförande och utvärdering. En särskild presentationsmetod
utvecklades för arbetet.
Metod/idébeskrivning:

Viktigt att notera hittills är att angreppssättet vunnit förtroende hos politiker/tjänstemän och bidragit till stor efterfrågan för utveckling
av lokala handlingsplaner. Den presentationsmetod som användes har bidragit till
stort engagemang från deltagarna. Noteras kan även att förståelsen för folkhälsoområdets komplexitet har ökat, så även förståelsen för att statistiska uppgifter bör
behandlas med viss försiktighet.
Resultat/lägesrapport:

Metoden bidrar förhoppningsvis till att prioriteringar
av aktiviteter styrs av faktisk kunskap om nuläget och vilka metoder som är verksamma. Nästa steg är att de kunskapsgrundade insatserna utvärderas ur såväl process- som effektperspektiv.

Diskussion/uppföljning:
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Jämtlands läns landsting, Folkhälsocentrum, Östersund, Sverige 2Jämtlands läns landsting,
FoU-enheten, Östersund, Sverige

Projekt Hälsa på folkhögskola
Anneli Simu-Gunnarsson1 och Emma Ekblom2
1

IOGT-NTO, Borås, Sverige 2NBV, Borås, Sverige

2E – Hälsofrämjande insatser i olika lärmiljöeR	

emma.ekblom@nbv.se

God tillgång är en risk, att vara ung vuxen är en risk, att
gå på folkhögskola kan vara en risk. Forskningen visar att gruppen unga vuxnas
drickande ökar, man dricker oftare och man dricker mer. Folkhögskolorna har
inte prioriterats på samma sätt i forskningen som högskolorna. Därför vill IOGTNTO i Västra Götaland göra en kraftfull satsning för att stimulera en gynnsam
hälsoutveckling bland unga vuxna på folkhögskolor i regionen. De tre IOGT-NTOdistrikten i Västra Götaland har därför valt att arbeta med projekt ”Hälsa på folkhögskola” som påbörjades 2009 och avslutas under 2012. Projektet hr fått projektmedel från Socialstyrelsen, FHI och Västra Götalandsregionen. Projektet syfte är att
folkhögskolorna ska erbjuda deltagarna möjlighet att välja en hälsosammare livsstil. Målet är att skapa en skolmiljö som är hälsofrämjande, utan alkohol- och andra
droger och som bidrar till att minska alkoholkonsumtionen bland Unga Vuxna.
Målgruppen är deltagare, personal och ledning på folkhögskolor i Västra Götaland.
Bakgrund och syfte:

Projektet har utvecklat två dokument – ett verktyg för
hälsoarbete, Tänk Hälsa, samt Elevkårstyrelsen – ett demokratidokument. Dessa
dokument ska göra det enklare för skolorna att aktivt arbeta med frågor som alkohol och andra droger, hälsa, demokrati m.m. Tillsammans med CAN har projektet
tagit fram en hälsovaneundersökning (enkät) för att undersöka deltagarnas hälsovanor.

Metod/idébeskrivning:

En referensgrupp på skolorna har prövat dokumenten
som sedan omarbetats. Personalen har i tre träffar arbetat igenom Tänk Hälsadokumentet med bl.a. resultatet av hälsovaneundersökningen som underlag.
Skolornas personal deltar i olika utbildningar, bl a i tvådagarskursen – Att möta
unga vuxna som vuxit upp i missbruksmiljö. Projektet kommer att utvärderas under
våren 2012.

Resultat/lägesrapport:

Projektet planerar att fortsätta sitt arbete genom Hälsa
på Folkhögskola del II. Möjligheter till en permanentning av projektet undersöks.
Diskussion/uppföljning:
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skolan som arena för en hållbar utveckling
– erfarenheter från ett hälsofrämjande skolprojekt i en senareskola
Katja Gillander Gådin1 och Maria Warne2
Mittuniversitetet, Institutionen för Hälsovetenskap, Sundsvall, Sverige 2Mittuniversitetet,
Institutionen för Hälsovetenskap, Östersund, Sverige
katja.gillander-gadin@miun.se

Barns och ungdomars försämrade psykiska hälsa är en av
samhällets stora utmaningar. Det finns många förklaringar till psykisk ohälsa men
en av de viktiga arenorna för ett hälsofrämjande arbete är skolan. Hälsofrämjande
skolor utgår ofta från grundläggande principer såsom empowerment, aktivt deltagande, jämlikhet och demokrati. Ett samhälle som strävar efter hållbar utveckling
måste uppmärksamma att alla elever inte har tillgång till dessa principer på samma
villkor. Syftet med denna studie är att förstå hinder och möjligheter för att genomföra ett hälsofrämjande projekt i en skola ur ett genusperspektiv.

Bakgrund och syfte:

Ett 18-månaders hälsofrämjande projekt genomfördes
2009–2011 tillsammans med elever i årskurs 6–8 (250 elever), skolpersonalen och
föräldrar. Sex fokusgrupper med elever och två fokusgrupper med lärare genomfördes tillsammans med memos och observationer för att samla in data. En induktiv
innehållsanalys användes i analysen.

Metod/idébeskrivning:

Preliminära resultat visar att det finns en diskrepans mellan de genusrelaterade problem eleverna berättade om i intervjuerna och lärarnas
engagemang i genusfrågor. Det var också en stor diskrepans mellan elevernas intresse
för att engagera sig i sin arbetsmiljö och skolans organisation för elevinflytande.

Resultat/lägesrapport:

En skola som vill främja hälsa för sina elever måste förstå sambanden mellan skolans organisation och elevernas möjligheter till hälsa samtidigt som motståndet mot att arbeta med genus och maktrelationer mellan olika
elevgrupper behöver uppmärksammas.

Diskussion/uppföljning:
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1

Aktiva studenter
– en investering i framtida hälsa
Erwin Apitzsch1
2E – Hälsofrämjande insatser i olika lärmiljöeR	

1

Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Lund, Sverige

erwin.apitzsch@psychology.lu.se

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande effekter. En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som
har den största effekten på svenska folkets hälsa. Vi vet att ohälsa innebär enorma
kostnader för samhället och att positiva livsstilsförändringar som blir bestående
ökar livskvaliteten hos de berörda. Med projektet Aktiva studenter vill Sveriges
Akademiska Idrottsförbund bidra till ökad fysisk och psykisk hälsa bland studenter
vid universitet och högskolor. En pilotstudie med 60 fysiskt inaktiva studenter på
fyra högskoleorter visade att det upplevda hälsotillståndet hade ökat från 52 till
71 på en 100-gradig skala sex månader efter den 8–12 veckor långa projekttiden.
De upplevda hindren för fysisk aktivitet, till exempel trötthet, stress och tidspress,
hade minskat med 58 procent och den upplevda fysiska kapaciteten hade minskat
markant. Då pilotstudien startade saknade fem personer någon att motionera med,
men ingen upplevde detta som ett hinder vid uppföljningstillfället. Interventionerna
medförde en bättre fysisk status, bättre livskvalitet och vinster på det sociala planet.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: De positiva resultaten resulterade i planeringen av ett
långvarigt projekt med syftet att utveckla metoder och samarbeten som i dag inte
förekommer i den dagliga verksamheten inom studentidrotten. Aktiva studenter riktar sig till den grupp studenter som våra föreningar i normala fall inte alls
når, nämligen de fysiskt inaktiva. Genom anpassad träning i mindre grupper och
seminarier kring hälsa och välbefinnande är målet att samtliga deltagare ska få en
bättre fysisk och psykisk hälsa. Projektet Aktiva studenter är en treårig kampanj
2010–2013 med stöd från Allmänna arvsfonden och bedrivs tillsammans med fem
studentidrottsföreningar.
Resultat/lägesrapport:

Det första året av projektet är nu slutfört.

Målet är att minst 75 procent av dem som fullföljer projektet är regelbundna motionärer (minst två träningstillfällen i veckan) ett år efter
projektet.
Diskussion/uppföljning:
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Hur kan högskolan arbeta med alkoholprevention?
– slutrapport från utvecklingsarbetet på fyra högskolor
Martin Stafström1
Lunds Universitet, Socialmedicin och global hälsa, Malmö, Sverige

martin.stafstrom@med.lu.se

Studien beskriver den andra fasen av Alkoholkommitténs
och Statens folkhälsoinstituts satsning på alkoholpreventivt arbetet på högskolan
vilket pågick under åren 2006–2008.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Rapporten är en trianguleringsstudie av flertalet process- och effektutvärderingar av utvecklingsarbetet av alkoholprevention på fyra
högskolor – Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Malmö högskola och
Mälardalens högskola.

De fyra högskolorna hade initialt samma inriktning och
en liknande struktur, för att efter projekttiden utvecklas på olika vis. Projektet var
framgångsrikt; effektutvärderingen visade att konsumtionen bland studenterna
på interventionshögskolorna signifikant minskade signifikant vid utvecklingshögskolorna (9,1 procent) jämfört med kontrollhögskolorna (3,5 procent). Dessutom
kunde två olika processutvärderingar visa att arbetet hade bedrivits på ett tydligt,
strukturerat och koordinerat vis, som därigenom hade förenklat och effektiviserat
implementeringsarbetet. En viktig resurs har varit samordnarnas eget nätverk, den
s.k. JENKA-gruppen. Gruppen träffades ca två gånger per termin och syftet var att
utbyta erfarenheter, kläcka nya idéer och få råd och stöd av den nationella projektledaren. Studenthälsans roll har också haft en avgörande betydelse gentemot de viktigaste omgivningsaktörerna och också genom sin viktiga roll att förankra projektet
i ledningsgrupper, studentkårer och andra aktörer.

Resultat/lägesrapport:

Resultaten från utvecklingsprojektet utgör ett värdefullt
underlag till det framtida alkoholförebyggande arbetet på högskolan. Om resultaten kan återskapas på fler högskolor i Sverige kan det leda till möjligheten att aktivt
förebygga alkoholkonsumtion i den åldersgrupp som dricker mest i vårt samhälle.
Inför framtiden blir det därför viktigt att sprida erfarenheterna från utvecklingsprojektet på högskolorna. Nästa fas bör bestå i att man från nationellt håll försöker
uppmuntra andra högskolor att också utveckla sitt alkoholförebyggande arbete i
samma riktning, baserat på detta projekts resultat och erfarenheter.

Diskussion/uppföljning:
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Ersättning för resultat i ändrade levnadsvanor
– primärvården i Västernorrland
Johannes Dock1
2F – Ekonomiska incitament för hälsofrämjande insatser

1

Landstinget Västernorrland, Folkhälsocentrum, Sollefteå, Sverige

johannes.dock@lvn.se

Landstinget Västernorrland hade före vårdvalsreformen ett
generellt ersättningssystem för folkhälsoinsatser gentemot primärvården. I samband med vårdvalet infördes ett system med ersättning för identifikation, åtgärd och
resultat. Syftet med förändringen är att på ett enkelt sätt stimulera till mer arbete
med levnadsvanorna samt att knyta ersättning till det arbetet. Arbetet är helt i linje
med Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: År 2008 skapades riktlinjer för arbetet med levnadsvanor
i primärvården, utifrån riktlinjerna har sedan kriterier för identifikation, åtgärd
och resultat utformats. I patientmötet öppnar vårdgivare en särskild levnadsvaneanteckning i journalen (System Cross). Levnadsvaneanteckningen har samtliga vårdgivare tillgång till och kan lätt se vad som tidigare gjorts. Levnadsvaneanteckningen
fylls i genom ”klick” men med möjlighet till textkommentarer. Från levnadsvaneanteckningen hämtas sedan månadsvis statistik som genererar ersättning till vårdcentralen. På vårdcentralen kan man se direkt hur många identifikationer, åtgärder och
resultat man genomfört föregående månad uppdelat på alkohol, BMI, fysisk aktivitet och tobak. Totalt innehåller systemet 18 miljoner kronor som vårdcentralerna
kan få del av beroende på hur mycket de arbetar med levnadsvanor.

De första ersättningarna betalades ut i maj 2010. År 2012
är första året med alla ersättningsnivåer för samtliga levnadsvanor. Skillnaderna är
stora; i fjol varierade ersättningarna till vårdcentralerna från 1 till 100 kronor per
listad patient, beräknat för hela 2011.

Resultat/lägesrapport:

Ersättning för resultat i primärvården i Västernorrland
har inneburit att mycket mer görs när det gäller levnadsvanor gentemot patienterna.
Samtidigt finns problem när det gäller framför allt åtgärdsdelen som är mycket svår
att kvalitetsgranska. På lite längre sikt är ett system med ersättning för identifikation och resultat mer lockande.

Diskussion/uppföljning:
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Kommunal folkhälsofond skapar kunskap och kreativitet
– exempel från Nynäshamn
Catherine Forsberg1
Nynäshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamn, Sverige

catherine.forsberg@nynashamn.se

Ofta är det investeringskostnader som styr om lokala folkhälsosatsningar blir av eller inte. Att pröva nya satsningar som i längden kan åstadkomma vinster kan vara problematiskt då utrymmet inte alltid uppfattas finnas i
en kommunal budget. Det är bakgrunden till varför Nynäshamn 2006 införde en
folkhälsofond. Syftet med folkhälsofonden är att kommunens nämnder har möjlighet att bortse från investeringskostnaderna och pröva nya metoder som kan gynna
hälsan hos befolkningen. Syftet är också att utveckla folkhälsoarbetet inom ideella
organisationer.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Genom att ansöka om medel till folkhälsoprojekt kan
nämnder och föreningar ta del av folkhälsofonden. Förslagen behandlas i respektive nämnd och beslutas därefter i kommunstyrelsen. Den nya metoden prövas följs
upp i nämnd och kommunstyrelse och utvärderas vid projektslut för att vid positivt
utfall föras in ordinarie verksamhet. Målgruppen varierar beroende på satsning.
Projekt där samverkan sker mellan förvaltningar och andra externa aktörer och har
fokus på de uppsatta folkhälsomålen prioriteras.

Vinster vi sett är ökade kunskaper om folkhälsoarbete
inom kommunens verksamheter. Fonden har också fört in nya idéer i verksamheter
som långsiktigt kan gynna folkhälsan i Nynäshamn. En utvärdering som gjordes
2008 visade att 27 nämndprojekt och lika många föreningsprojekt startade mellan
2006–2008. 42 procent av nämndprojekten övergick helt eller delvis i ordinarie
verksamhet. Sedan 2009 har 9 nämndprojekt och 14 föreningsprojekt prövats.
Resultat/lägesrapport:

Under åren 2006–2011 har fokus varit att få igång ett
ökat intresse för ett folkhälsoarbete i kommunens organisation samt i föreningar
och andra ideella organisationer. Vi har kommit en bit på väg men arbete kvarstår.
I framtiden kommer kraven att förtydligas gällande uppföljning och utvärdering
av resultat och effekter. Projekten kommer att värderas tydligare utifrån de prioriterade områdena. Samverkan kommer fortsättningsvis att vara högt prioriterat.
Strukturen kring ansökning, uppföljning och utvärderingsförfarandet kommer att
förbättras.

Diskussion/uppföljning:
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Implementering och Hälsoekonomi
– nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Lars Hagberg1 och Anna Månsdotter2
2F – Ekonomiska incitament för hälsofrämjande insatser

1

Örebro läns landsting, Örebro, Sverige, 2Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige

anna.mansdotter@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen publicerade 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvården gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
Bakgrund:

Metod: Illustrera hur hälsoekonomiska synsätt, metoder och resultat kan bidra till
att förklara värdet av ett års implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Skattning av antal kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och liv i perfekt hälsa per
levnadsvana och totalt med utgångspunkt i de hälsoekonomiska översikter och
beräkningar som genomfördes inom ramen för Socialstyrelsens arbete.
De samtalsmetoder som Socialstyrelsen rekommenderar mot ohälsosamma levnadsvanor är generellt sett kostnadseffektiva, vilket innebär betydande
kvalitativa och kvantitativa hälsovinster vid framgångsrik implementering.

Resultat:

Diskussion:
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Det lönar sig!
Susanne Zander1
1

Ungdomsstyrelsen, Stockholm, Sverige

Temagruppen Unga i arbetslivet har som syfte att samla in, analysera
och sprida kunskap från de ungdomsprojekt som drivs men stöd från Europeiska
socialfonden under programperioden 2007–2013. Tanken är att socialfonden ska
bidra till en kunskapsbaserad utveckling av den nationella arbetsmarknadspolitikens funktionssätt. Det vill säga att bra arbetssätt sprider sig.
Bakgrund:

Rapporten är en metautvärdering av 28 arbetsmarknadsprojekts socioekonomiska kostnader och vinster gjorda genom en så kallad payoff analys. De 28 projekten är samarbeten mellan olika offentliga aktörer och syftar till att möjliggöra för
unga långt från arbetsmarknaden att bli en del av arbetskraften, majoriteten drivs
av samordningsförbund.

Metod:

Resultat: Rapportens resultat visar på en vinst för samhället på 50 000 per individ.
I projektens deltog över 500 individer vilket ger en sammanlagd vinst på 25 miljoner
kronor ett år efteråt. Vinsterna ett år efter projekten är störst för kommun, försäkringskassa och landsting medan arbetsförmedlingen får ökade kostnader. Vinsterna
består främst i minskade kostnader för försörjning, handläggning och vård och att
individen får en ökad inkomst vilket alstrar skattemedel.

Projekten är oftast lönsamma för samhället i sin helhet, men inte för
samtliga sektorer. Att budget, mål och resultat följs upp sektorsvis kan därför förhindra tvärsektoriella samarbeten. Temagruppen Unga i arbetslivet ser dessa kostnadsanalyser som viktiga verktyg för beslutsfattare på nationell eller regional nivå
som har det övergripande ansvaret. De verkar dock inte fungera för att bevisligen
lönsamma arbetssätt ska implementeras på lokal nivå. För att payoff-analyser ska
fungera som stöd för utvärdering och implementering på lokal nivå är en möjlig
utveckling att kostnadsanalysen inkluderar ekonomiska konsekvenser även under
projektets genomförande.

Diskussion:
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Sociala risker – en folkhälsofråga!
Mattias Larsson1 och Gabriella Westheim2
1
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Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet, Malmö, Sverige 2Länsstyrelsen i Skåne
län, Enheten för samhällsskydd och beredskap, Malmö, Sverige
mattias.larsson@lansstyrelsen.se

Våren 2010 genomförde Länsstyrelsen i Skåne län en enkätundersökning där Skånes säkerhets- och beredskapssamordnare ombads skatta
kommunens största risker samt förmågan att hantera dessa. Enkätsvaren visar att
22 av 29 svarande kommuner uppmärksammar det vi benämner sociala risker, till
exempel social oro, upplopp, attentat och utanförskap. Dessa risker är man också
sämst på att hantera. Traditionellt sett arbetar säkerhets- och beredskapssamordnare med risker av teknisk eller geografisk karaktär. Skillnaden mellan dessa risker
och ”sociala” risker är att de senare betecknar händelser med en eller flera socialt
betingade ingångsvärden. Länsstyrelsen vill bättre omhänderta och utnyttja folkhälsobaserad kunskap inom samhällsskydds- och beredskapsområdet samt främja
arbetet med att inkludera sociala risker i det kommunala risk- och sårbarhetsarbetet. Syftet är att utveckla konkreta metoder och verktyg för att förebygga sociala
risker och främja social hållbarhet.

Bakgrund och syfte:

Med kommunernas nuvarande arbete och organisation
som grund vill vi tydliggöra möjligheter till dialog och samarbete. Om man i det
dagliga risk- och sårbarhetsarbetet arbetar med risker på bred front kan man samtidigt bidra till ett folkhälsofrämjande arbete. Detta kräver samverkan över såväl
förvaltnings-, kommun- som myndighetsgränser. Ideell sektor är en viktig aktör och
samverkanspart. Rollen som länk mellan medborgare och offentliga verksamheter
har utvecklingspotential.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Resultatet ringar in ett antal grundläggande faktorer för
sociala risker avseende målgrupp och bakgrundsvariabler. Det saknas arenor där
olika former av arbete med folkhälsa och risker kan mötas. Sociala risker behöver
inkluderas i en samlad bild av kommunens riskpanorama och krishanteringsförmåga.
Diskussion/uppföljning: Projektet innebär att utveckla formerna för kommunerna att arbeta med risker ur ett bredare perspektiv. Utmaningen innebär dels i att
vidga säkerhets- och beredskapssamordnarens arbete till att även omfatta sociala
risker, dels att tydligare relatera sociala risker till folkhälsoarbetet. Detta innebär en
ny arena för att implementera det nationella folkhälsomålet.
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Hälsofrämjande för hållbar utveckling
– Landstinget Dalarnas nya folkhälsostrategi
i samverkan med det regionala miljömålsarbetet

1

2

Landstinget Dalarna, Avdelning för hälsofrämjande, Falun, Sverige Länsstyrelsen i Dalarna,
Miljöenheten, Falun, Sverige
johan.hallberg@ltdalarna.se

Bakgrund och syfte: Landstinget Dalarnas nyligen antagna folkhälsostrategi har
målsättningen ”God och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna” och utgår från relationen mellan hälsofrämjande och hållbar samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Landstinget avser stödja och sprida kompetensområdet hälsofrämjande både inom hälso- och sjukvården och i kontakterna med Dalarnas kommuner,
Länsstyrelsen i Dalarna samt Region Dalarna i syfte att nå såväl positiva folkhälsoeffekter som hållbarhetseffekter. Strategin stödjer flera pågående processer men stimulerar även nya initiativ i länet. Hit hör landstingets samverkan med länsstyrelsen i
revideringen av Dalarnas miljömål under 2011–2012 vars fokus är att ta fram ett nytt
åtgärdsprogram med tydliga prioriteringar. Det är angeläget att involvera så många
som möjligt och att tydligare integrera hälsofrämjande åtgärder i miljömålsarbetet.

Länsstyrelsen bjuder in företag, organisationer, kommuner,
myndigheter och andra representanter för olika samhällssektorer till dialoger kring
vilka de stora miljöproblemen är, deras orsaker och hur var och en kan bidra till att
minska dessa problem. Dialogerna genomförs vid 1–3 möten med respektive sektor.
Det hälsofrämjande perspektivet är en av flera utgångspunkter. Vid landstinget har
kommunikationsverktyget ”Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling” tagits
fram. Deltagarna i sektorsdialogerna erbjuds att med hjälp av verktyget analysera sina
egna verksamheter med avseende på hälsofrämjande faktorer och inventera utvecklingsområden ur vilka förslag till åtgärder i det regionala miljömålsarbetet tas fram.
Metod/idébeskrivning:

Aktuella sektorer är: besöksnäring, byggande & boende, handel med varor &
tjänster och konsumtion, jordbruket & odlingslandskapets aktörer, naturvård &
kulturmiljö, skoglig sektor, transporter & kommunikation.
Resultat/lägesrapport:

Länsstyrelsen i Dalarna har påbörjat sektorsdialogerna

hösten 2011.
Diskussion/uppföljning: Med spridning av kompetensområdet hälsofrämjande
utanför hälsosektorn förväntas dels en ökad medvetenhet om vikten av generell delaktighet i folkhälsoarbetet, en ökad samverkan och delaktighet i arbetet för hållbar
utveckling samt en stimulans till åtgärdsförslag i det regionala miljömålsarbetet.
Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för sammanställning och rapportering av åtgärdsprogram.
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Johan Hallberg1 och Anita Lundmark2

Folkhälsoarbete i utsatta bostadsområden
Karin A Melinder1 och Isis Nyampame2
1
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Statens folkhälsoinstitut, Östersund, Sverige 2Statens folkhälsinstitut, Analys och uppföljning,
Östersund, Sverige
karin.mender@fhi.se

Statens folkhälsoinstitut har genomfört två regeringsuppdrag som handlar om urbant utvecklingsarbete. Det ena gällde att kartlägga vilka
av hälsans bestämningsfaktorer som är påverkbara på stadsdelsnivå, det andra att
sprida erfarenheter och kunskap om lokalt arbete med dessa bestämningsfaktorer
till aktiva i det urbana utvecklingsarbetet Regeringsuppdragen lämnades in i
oktober 2009 och oktober 2010. Utifrån regeringsuppdragen och med syftet att
sprida erfarenheterna till en vidare krets har en rapport som sätter in uppdragen i ett
bredare sammanhang tagits fram. Syftet med rapporten är att visa på hur en dålig
hälsa hänger ihop med andra samhälleliga faktorer och hur man kan arbeta för att
förbättra hälsan i utsatta bostadsområden och de som är svårast att nå.

Bakgrund och syfte:

Workshops separat med praktiker som arbetar i utsatta
stadsdelar och forskare inom området, litteratursökning och erfarenhetsutbyte med
personer som arbetar med att anpassa utvärderade och evidensbaserade metoder så
att de kan nå dem som är svårast att nå.

Metod/idébeskrivning:

Rapporten beskriver på samhälls-, områdes- och individnivå hur hälsosituationen ser ut för dem som bor i utsatta bostadsområden samt
forskningsläget både vad gäller orsaker till hälsosituationen och vad som kan göras
för att förbättra denna. I rapporten formuleras en hypotes om hur sambanden ser
ut mellan faktorer på områdesnivå och hälsoutfall och vilka mellanliggande mekanismer som finns. Utifrån denna modell ges rekommendationer om hur man kan
arbeta för att förbättra hälsosituationen i utsatta bostadsområden.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Utsatta bostadsområden förknippas oftast med hög
arbetslöshet, dålig utbildning och en hög andel utlandsfödda, medan den dåliga
hälsosituationen får mindre uppmärksamhet. Den dåliga hälsosituationen kan i sig
bli ett hinder för att tag i de övriga problemen. Rapporten vill därför visa hur man
kan förbättra hälsan och diskuterar också hur detta kan vara ett led i att öka de
boendes egenmakt och möjligheter att förbättra sin allmänna situation.
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Projektet SMS
– Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen
Mattias Bjellvi1 och Pernilla Thornberg Berner2
Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad, Sverige 2Halmstads kommun,
Utvecklingsavdelningen, Halmstad, Sverige
pernilla.thornberg-berner@halmstad.se

Projekt SMS (Sociala Aspekter och Medborgardialog
i Stadsplanering) är ett Interreg IV A-projekt inom delprogrammet KattegattSkagerrak (KASK). Det ligger inom programområde 3 som handlar om att ”Främja
vardagsintegration”. Projektet pågår 2011–2013 och har beviljats EU-medel.
Partners i projektet är Göteborgs Stad (Lead Partner), Vest-Agder Fylkeskomkune
(Norsk Prosjekteier), Halmstads kommun och Fredrikstads kommune. Region
Halland är med som medfinansiär.
Bakgrund och syfte:

Det finns i dag väl utarbetade metoder för att göra ekonomiska kalkyler och miljökonsekvensbeskrivningar när man står inför infrastruktursatsningar och andra
stadsplaneringsprocesser men det saknas vedertagna och väl beprövade metoder
för att beskriva de sociala konsekvenserna. Åtgärder behöver vidtas för att främja
social integration i våra städer, liksom andra viktiga sociala frågor – däribland kultur och folkhälsa – områden som ofta glöms bort i stadsplaneringen, trots att de har
stor betydelse för befolkningen, men också för professioner som arbetar med stadsplanering. Vidare behöver befolkningens kunskaper och erfarenheter tas tillvara på
ett bättre sätt genom utvecklade metoder för medborgardialog. Projektet ska tillgodose att sociala aspekter (som i SMS även inkluderar folkhälsa och kultur) beaktas
när man planerar nybyggnation och förtätning i städer samt att goda modeller för
medborgardialog utvecklas och används. Detta bidrar till en socialt hållbar utveckling och främjar social integration vilket är projektets övergripande syfte.
Huvudmålet är att utveckla användbara och hållbara verktyg som kan användas i
stadsplaneringsprocesser, såväl i städer som på mindre orter, i hela KASK-regionen.
Se mer under www.smsprojektet.se
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Being the agent of translating research into practice:
Experiences of municipality employees partnering with research groups
– a case study
3B – FÖRÄLDRASTÖD

Gabriella Varga1 and Anna Sarkadi1
1

Uppsala universitet , Uppsala, Sweden

anna.sarkadi@kbh.uu.se
Background: The Swedish National Institute of Public Health has financed several
practice-based studies in the municipalities, connecting them to universities over
the last few years. These projects, like numerous other scientific programs in municipalities, typically have a short life. In this environment it is a difficult task to
ensure that the know-how and research methodologies collected and worked out
in a project are reused in subsequent projects. In order to assure sustainability and
a well-functioning partnership between the municipality and the researchers, a few
research groups have involved representatives from the municipalities in the project
work both as leaders and as research staff partly from university budget. The aim
of this study was to gain insights from the local research assistants on how they
perceived the work with the universities.

We conducted individual interviews with four assistants and asked them
to tell their perceptions on the partnership. The material was analysed with narrative method combining thematic and structural analysis.
Method:

The main topics the local research assistants recounted were the challenges
of splitting the project responsibilities between the municipality and the university;
the workload distribution between the research and their regular job; managing
barriers through regular dialogues with politicians, practitioners and researchers;
implementing changes to the project based on lessons learnt; and the benefits of the
cooperation with researchers in their professional life, in their personal development, and furthermore for the general public.

Results:

The ability of local research assistants in succeeding in combining the
scientific requirements and the municipalities’ obligations depend on their work
experience and their level of prior research experience. All assistants described that
their knowledge about research increased; two of the assistants reported significant
personal development, the others obtained great insights about the key ingredients
of successful cooperation with different stakeholders.

Discussion:

This study identified that proper stakeholder management, regular
coaching of project assistants, and openness to changes in the project contribute the
most to successful municipality-university partnership.

Conclusion:
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Kompetensutveckling – föräldrastöd Örebro län
Marie Cesares Olsson1
1

Örebro läns landsting, Samhällsmedicin, Örebro, Sverige

Bakgrund och syfte: Samhällsmedicin vid ÖLL. tillsammans med Regionförbundet

Örebro, genomför projektet Kompetensutveckling – föräldrastöd Örebro län där
samverkan står i fokus. Regering har en oro på utvecklingen av barns och ungdomars hälsa, därav kom bl.a. den nationella strategin för föräldrastöd. Den nationella
strategin tillsammans med länets folkhälsoavtal och folkhälsoplan ligger till grund
för det arbete som Örebro regionen inledde under hösten 2009. Det genomfördes
då ett omfattade arbete i samverkan mellan regionens kommuner, landstinget, regionförbundet, Örebro universitet och ideella organisationer regionen med att skriva
en projektansökan till Folkhälsoinstitutets program Utveckling av kommunala
strategier för föräldrastöd. Ansökan blev ej beviljad och var anledning till att initiativtagarna tillika projektägarna startade detta projekt. Projektets handlar om att
öka samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar i länet så att
alla föräldrar ska erbjudas och få ta del av det generella föräldrastödet.
Målgruppen är alla de verksamheter inom Örebro regionens kommuner, studieförbund, frivilligorganisation, landsting och andra strategiska aktörer som jobbar med generellt föräldrastöd från tiden före barnet födelse
och upp till och med 17 år. Projektets handlar om att öka samverkan mellan aktörer
vars verksamhet riktar sig till föräldrar i länet så att alla föräldrar ska erbjudas och
få ta del av det generella föräldrastödet genom att:
• kartlägga befintliga aktörer, samverkansformer, vilka kommunikationsvägar
som används till föräldrar i dag samt kartlägga befintligt föräldrastödsarbete
• genomföra dialogdagar och arbeta med lobbyarbete
• ge förslag för utveckling av samverkansstrukturer och kommunikationsvägar
• utveckla former för samverkan för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Metod/idébeskrivning:

Regionala samverkansstrukturer, olikheter i organisationsstrukturer samt nya strategier och utvecklingsprocessers påverkan i projektet.
Få föräldrar tar del av ”smörgåsbordet” – hur förbättra? Varför samverka?

Resultat/lägesrapport:

Arbetet inom projektet förväntas synliggöra länets aktörer, generera en långsiktig och hållbar regional samverkansstruktur för föräldrastöd
i länet, utveckla regionens föräldrastöd, ta vara på lokala, regionala och nationella
utvecklingsarbeten så att verksamheterna kan möta framtida behov hos föräldrar.

Diskussion/uppföljning:
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Utvecklingsprocessen av föräldrastödet ABC
– Alla Barn i Centrum
Charlotte Skawonius1, Åke Martinsson2, Gerd Lundquist3 och Eva Skärstrand4
3B – FÖRÄLDRASTÖD

1

PLUS, Socialförvaltningen, Stockholm, Sverige 2Södertälje kommun, Södertälje, Sverige3
Spånga-Tensta stadsdel, Stockholm, Sverige 4Karolinska Institutet, STAD, Stockholm, Sverige
eva.skarstrand@sll.se

Inom ramen för Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd har Södertälje kommun och Spånga/Tensta stadsdel fått medel för att,
tillsammans med forskare vid STAD-sektionen inom landstinget, Institutionen för
Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och socialförvaltningen, utveckla
ett generellt material för föräldraträffar. Målsättningen är att via föräldrar främja
barns hälsa och positiva utveckling.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Utvecklingen av Alla Barn i Centrum (ABC) har skett i
nära samarbete med metodgrupp, forskare, gruppledare och föräldrar. Utifrån relevant forskning kring risk- och skyddsfaktorer samt verksamma komponenter har
man kommit fram till ett material innehållande fyra föräldraträffar. Inledningsvis
genomfördes även en stor intervjuundersökning om föräldrastöd med 5 500 föräldrar vilket har givit tydlig vägledning i programutvecklingen. Utgångspunkter för
ABC:s föräldraträffar har varit barnperspektivet, föräldrars behov och önskemål
från kommuner/stadsdelar. Stödet ska dessutom vara promotivt och rikta sig till alla
föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

De fyra föräldraträffarnas teman är: Visa kärlek, Vara
med, Väja strider och Visa vägen. I en första pilotstudie hösten 2010 testades både
ABC-materialet och utvärderingsinstrumenten för att därefter justeras och åter testas i en andra pilotstudie våren 2011. Under hösten 2011 har ytterligare en pilotstudie genomförts där man även har använt enkäter till barn 10 år och äldre. ABC
har mottagits mycket väl av både föräldrar och gruppledare. Föräldraträffarna har
hållits inom olika arenor: förskola, skola, SFI, BVC, kyrkan och Öppna förskolan.
Intresset för ABC har varit mycket stort och i några kommuner/stadsdelar står föräldrar i kö för att få delta.
Resultat/lägesrapport:

Våren 2011 startar en stor randomiserad kontrollerad
studie där Upplands Väsby kommun tillsammans med Karolinska Institutet och
STAD har fått finansiering från Statens folkhälsoinstitut. Ett tiotal kommuner/
stadsdelar kommer att ingå i studien där syftet är att se om ABC har effekt på barns
hälsa och positiva utveckling.
Diskussion/uppföljning:
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Kompetenta familjer
– ideal och realitet i familjestöd i Karlskoga och Degerfors
Cecilia Ljung1 och Jennie Jensen1
Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors kommuner, Karlskoga, Sverige

cecilia.ljung@karlskoga.se

Tillsammans med Örebro universitet genomför Karlskoga
och Degerfors kommuner projektet Kompetenta familjer för familjer med barn och
unga i åldrarna 10–20 år där barnkonventionen med rättighetsperspektivet samt
empowerment är viktiga utgångspunkter. Projektets syfte är att: kartlägga familjestödsaktiviteter/föräldrars behov, finna framgångsrika samverkansformer, få kunskap om/förbättra kommunikation, förbättra familjers möjligheter till kompetent
familjestöd utifrån barns och vuxnas perspektiv samt finna innovativa lösningar
för kommunernas kompetenta familjer. Projektet bygger på kommunernas visioner. Ett effektivt och behovsanpassat familjestöd och nya vägar för samverkan kan
ses som ett led i strävansarbetet mot dessa visioner. Kommunens roll i projektet
är att erbjuda kunskap om lokala verksamheter, söka och upprätthålla kontakter
med projektets intressenter, implementera och genomföra de resultat som projektet
kommer fram till. För att genomföra detta på bästa sätt är projektet väl förankrat i
kommunernas styrsystem och kommunernas respektive kommunfullmäktiges övergripande mål. Kommunerna har en unik organisation kring projektet utifrån en
kommungemensam folkhälsonämnd och förvaltning. Kommunernas arbete bygger
även på ett lokalt avtal om folkhälsoarbete med Örebro läns landsting.

Bakgrund och syfte:

Metoden för arbetet är att utgå från projektets styrka som
bygger på samverkan och att tydligt förankra projektet i kommunernas styrsystem
och ordinarie organisation. Detta som förankring av familjestödsarbetet som en del
i kommunernas socialt hållbara arbete men också för att främja långsiktighet och
hållbarhet i arbetet i längre perspektiv.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

Lägesrapport om:
• organisatoriska förutsättningar för implementering
• samverka för ett familjestöd
• barnrättsperspektivet under arbetets gång.
Diskussion/uppföljning: Slutprodukten av forskningsprojektet förväntas bli en
gemensam strategi för ett heltäckande familjestöd i kommunerna. Strategin ska dels
vara ett politiskt beslutat dokument, dels strategier som används i praktiken och är
kända i kommunerna och av berörda familjer. Strategin bygger på forskning och
behov hos föräldrar/barn och förutsättningar i kommunerna, vilket förhoppningsvis leder till utveckling och ett starkt arbete runt kommunernas kompetenta familjer.
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1

Vad vill föräldrarna ha? Vet de vad vi erbjuder?
– om universellt föräldrastöd i 15 kommuner
Karin Thorslund1 och Ulf Axberg1
3B – FÖRÄLDRASTÖD

1

Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, Göteborg, Sverige

ulf.axberg@psy.gu.se

En forskargrupp vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har tillsammans med 15 kommuner genomfört ett projekt med
stöd av Folkhälsoinstitutet. Syftet med projektet var att följa implementeringen av
den nationella strategin för stöd till föräldrar. En av gruppens delstudier handlar om
att undersöka vilka föräldrar som nås respektive inte nås med det aktuella föräldrastödet, om det finns grupper av föräldrar som har behov av stöd som över huvud
taget inte känner till det eller att utformningen av stödet inte stämmer med behovet,
samt hur stödet kan utvecklas ytterligare för att nå de grupperingar som ofta inte
deltar i denna form av verksamhet.
Bakgrund och syfte:

Telefonintervjuer med föräldrar genomfördes vid två tillfällen under våren 2010 och under hösten 2011. Totalt ringdes 2 100 slumpvis
utvalda vårdnadshavare till barn i åldern 0–17 år. Intervjun tog upp frågor kring
vilket stöd man som förälder önskar, hur man tänker sig kringkopplingen mellan
behovet av stöd och barnens åldrar, vad man känner till om det föräldrastöd som
erbjuds inom respektive kommun, om de har tagit del av något stöd, vad som har
fått dem att göra det eller avstå samt om det är något föräldrastöd som de saknat
och i så fall vad.

Metod/idébeskrivning:

Resultaten från den första omgången telefonintervjuer
pekar på områden där det finns en god överrensstämmelse mellan vad föräldrarna
önskar få tillgång till att vad de känner till finns som t.ex. ledarledd föräldrautbildning, träfflokal med andra föräldrar och möjlighet till individuell rådgivning. På
några områden fanns en stor diskrepans mellan önskemål om vad föräldrarna ville
ha och vad de kände till fanns som möjlighet till stöd via telefon och via internet.
Den uppföljande omgången av telefonintervjuer pågår. Preliminära resultat pekar
på föräldrarna i de olika kommunområdena i större utsträckning känner till det
stöd som erbjuds, samtidigt kvarstår till stor del den diskrepansen som tidigare
fanns mellan önskemål och kännedom om vissa stödformer.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Resultaten från undersökningen diskuteras och möjligheten till ytterligare studier för att fördjupa kunskapen om vilka föräldrar som tar
del av stödinsatser respektive inte gör det lyfts fram.

64

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

Samhälleliga insatser i livsmiljön
för hälsa, tillväxt och för en hållbar framtid
Marlen Ljusberg1
Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

marlen.ljusberg@fhi.se
Bakgrund och syfte: Hälsa är central för en hållbar samhällsutveckling och för
människors välbefinnande. Olika rapporter pekar på att en rad komplexa och
dynamiska faktorer i dagens samhälle har bidragit till att människor fått det allt
svårare att hantera olika påfrestningar, vilket i sin tur påverkar hälsan. Faktorer
i den omgivande miljön bidrar till ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsan orsakar
lidande för människor och kostar samhället stora summor. Statens folkhälsoinstitut
har initierat ett utvecklingsarbete med fokus på att identifiera de faktorer i livsmiljön som kan (eller skulle kunna) öka förutsättningar för alla människor att göra
goda levnadsvaneval. Särskilt uppmärksammas förutsättningarna i livsmiljön för
de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Projektet syftar vidare till att
synliggöra planeringsprocesser och verktyg som är viktiga för att skapa hälsofrämjande förutsättningar i livsmiljön. Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter är
politiska ställningstaganden som utgör en grund för arbetet inom projektet.
Metod/idébeskrivning: Projektet bearbetar insamlade data, tar del av forskningslitteratur, inhämtar kunskap från forskare och bedriver tillsammans med kommuner och län pilotprojekt i syfte att ställa samman kunskap om livsmiljöns betydelse,
hur den ser ut för olika grupper samt hur samhällets aktörer kan påverka livsmiljön
så att förutsättningarna för goda levnadsvaneval förbättras.

Vid tidpunkten för Folkhälsostämman kommer samband mellan olika livsmiljöfaktorer och fysisk aktivitet redovisas samt tankar och
idéer presenteras om hur dessa kan beaktas i olika planeringsprocesser och åtgärder. Underlaget ska inspirera aktörerna till fortsatt diskussion om hur planering av
fysiska och sociala livsmiljöer i högre utsträckning beakta stärkande och hälsofrämjande faktorer.

Resultat/lägesrapport:

Många hälsoproblem hänger samman med livsmiljö
och livsvillkor. Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För vissa
grupper har det särskilt stor betydelse hur samhället utformas och vilket stöd man
får. Projektets övergripande syfte är att lyfta livsmiljöns betydelse. I april 2012 är
projektet i halvlek och räknar med att kunna redovisa kunskap från ovanstående
arbetsprocesser.

Diskussion/uppföljning:
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Hälsofrämjande miljöer
Kent Bergström1
1

Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

3C – Hälsofrämjande livsmiljöer och insatser för goda levnadsvanor

kent.bergstrom@fhi.se

Statens folkhälsoinstitut hade under åren 2006–2008 ett
regeringsuppdrag, vilket bl.a. resulterade i kunskapssammanställningar och i två
planeringsverktyg:
• ”Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena”
• ”Aktivt liv i byggda miljöer – Manual för kommunal planering”.
Bakgrund och syfte:

I regeringsuppdraget ingick dels att undersöka den byggda miljöns påverkan på
fysisk aktivitet och dels att uppmuntra en ”fysiskt aktiv samhällsplanering” genom
att sprida kunskap om effektiva metoder/verktyg, som t.ex. kan användas vid förnyelse och nybyggnation av bostäder.
Metod/idébeskrivning: För att ge stöd till den kommunala planeringen har Statens
folkhälsoinstitut utvecklat checklistor för restaurering/nybyggnation av bostadsområden och för grönområden samt en manual för kommunal planering. Checklistan
för bostadsområden kan användas för att beskriva ett bostadsområde (nulägesanalys) och för att bedöma vilka insatser som bör göras. Målgruppen för checklistan är
såväl kommunala planerare som bostadsföretag. Checklistan har testats av Gävle
kommuns bostadsbolag Gavlegårdarna.

Statens folkhälsoinstitut har också utarbetat en manual för hur man i kommunal
planering kan förbättra förutsättningarna för ett mer fysiskt aktivt liv. Den bygger
på tre dimensioner: närhet, tillgänglighet och användbarhet. Manualen innehåller
också tips om vad som kan underlätta samarbetet mellan olika aktörer samt ett
antal användbara planeringsverktyg och enkla planeringsmått för att underlätta ett
aktivt liv. Den vänder sig till planerare och förvaltare på lokal och regional nivå.
Arbetet har resulterat i checklistor för bostadsområden
och grönområden samt en manual för kommunal planering.

Resultat/lägesrapport:

I ett hållbart samhälle är hälsosamma levnadsvanor viktiga och en del av ansvaret för detta vilar på den enskilda människan och en del
på samhället. Planeringen, och inte minst kommunernas, har en viktig roll i att
skapa samhälleliga förutsättningar för människor att göra goda levnadsval. En bra
boendemiljö är i det perspektivet en viktig arena för goda levnadsvanor. Med bra
planering går det att, med hänsyn till människors behov, göra boendemiljön mer stimulerande och attraktiv. Det handlar om faktorer som t.ex. tillgänglighet, trygghet/
säkerhet, tillgång till mötesplatser och meningsfull fritid samt närhet till kommunikationer, grönområden, idrottsanläggningar och samhällsservice.

Diskussion/uppföljning:
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Frisk i naturen, ett nordiskt projekt
Lisa Bergström1
1

FRIFO, Oslo, Norge

Frisk i Naturen är ett gemensamt nordiskt projekt mellan
friluftslivets paraplyorganisationer samt hälso- och miljösektorn i vart land –
finansierat av Nordiska ministerrådet (TEG) Målsättningen med projektet är att
utveckla och synliggöra nordisk friluftspolitik med en tydlig folkhälsoprofil, sprida
goda exempel inom de fyra fokusområdena, skapa en kunskapsplattform och förmedla evidensbaserad forskning på ett lättbegripligt sätt. Arbetet har som mål att
minska de sociala olikheterna i hälsa. Projektet har fyra fokusområden;
• utomhuspedagogik
• fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård
• planering
• psykisk hälsa.
Bakgrund och syfte:

Detta är ett informationsprojekt med syfte att lyfta upp
friluftslivets roll som viktig aktör i folkhälsoarbetet i våra nordiska länder. Målgruppen är främst politiker/beslutsfattare på olika nivåer men även de olika yrkeskategorier som hör samman med våra fokusområden, så som personal inom hälsooch sjukvården, folkhälsoplanerare, pedagoger, landskapsplanerare etc. Projektet
avslutas i december 2011 men vi kommer förhoppningsvis att vidareutveckla och
förankra arbetet ytterligare under 2012.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Frisk i naturen lämnar efter sig en gedigen hemsida, www.
friskinaturen.org, en kunskapsplattform med evidensbaserat material från alla våra
fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island). Projektet kommer också
lämna efter sig en del konkreta verktyg som ni hittar på samma sida.
Diskussion/uppföljning: En evidensbaserad nordisk informationscentral (E-BIC)
är på gång. Forskningsrapporter i ämnet Natur och hälsa har ökat de senaste tio åren
inom de nordiska länderna men också i resten av världen. Informationscentralen
är till för att enklare och snabbare kunna få ut den kunskapen. E-BIC är initialt
ett samarbete mellan Skov og landskab i Danmark, Universitet for miljø- og biovitenskap i Norge, SLU Alnarp i Sverige och det nordiska projektet Frisk i naturen.
Mer information kommer att finnas på vår hemsida så småningom (www.friskinaturen.org).
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Gå och cykla till skolan!
– en nationell utmaning för att främja hälsa, miljö och trafiksäkerhet
Camilla Bergholm Bergholm1 och Camilla Ulvmyr1
3C – Hälsofrämjande livsmiljöer och insatser för goda levnadsvanor

1

Örebro universitet, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
NCFF, Örebro, Sverige
camilla.bergholm@oru.se

I februari 2003 gjorde den svenska regeringen ett tillägg i den
svenska läroplanen (Lgr 94). Tillägget innebar att både grundskola och gymnasieskola bör erbjuda sina elever fysisk aktivitet varje dag under skoltid. Detta bör göras
utöver de ordinarie idrottslektionerna. Skolorna bör också sträva efter att elever ska
vara fysiskt aktiva på väg till och från skolan, till exempel genom promenader eller
cykling.

Bakgrund och syfte:

Regeringen inrättade år 2004 Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos
barn och ungdom, NCFF.
Metod/idébeskrivning: ”Gå och cykla till skolan” är en nationell utmaning som
anordnas av NCFF och som vänder sig till Sveriges alla F–6-skolor. Den pågår under
september och oktober månad och arrangerades år 2011 för sjätte året i rad. Skolor
som deltar ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt
genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Den skola som lyckas
samla flest respoäng vinner 10 000 kronor.

Syftet med utmaningen är att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad
gång och cykling. Målet är att främja hälsa hos barn och unga, öka trafiksäkerheten
samt bidra till en bättre miljö.
Resultat/lägesrapport: I den nationella utmaningen ”Gå och cykla till skolan
2010” deltog totalt 41 453 elever och lärare från 220 skolor. Tillsammans gick
och cyklade de över 35 000 mil samt bidrog till att minska koldioxidutsläppet med
52 500 kg! Den geografiska spridningen på skolorna som deltog var allt ifrån
Malmö i söder till Kiruna i norr. Nytt för 2010 års utmaning var att eleverna själva
fick skicka in bidrag där de dokumenterat sin skolväg i form av teckningar, filmer,
bildspel och reportage. Bästa elevbidraget belönades med en cykel.

Utmaningen ”Gå och cykla till skolan” ger elever, föräldrar och skolpersonal, möjlighet att upptäcka de positiva fördelarna med alternativa färdsätt, mot att bli skjutsad med bil. Utvärderingar som gjorts visar att
utmaningen bidragit till att flera skolor infört avlämningsplatser, startat Vandrande
skolbussar samt fått igenom beslut om fysiska åtgärder kring skolmiljön, för att
minska trafikvolymen i samband med avlämning och hämtning.

Diskussion/uppföljning:

68

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

Friluftsliv, hälsa och tillväxt – för en hållbar framtid
Christina Frimodig1
1

Naturvårdsverket, Östersund, Sverige

Samhället står inför en gigantisk utmaning när det gäller att
skapa en hållbar framtid med en frisk befolkning. Studier visar att för lite motion
kostar samhället sex miljarder per år och förstås mycket lidande. Utifrån hållbarhetens tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – kan ett sätt att
arbeta för en ekonomisk framtid vara treklövern folkhälsa, friluftsliv och tillväxt.
Hur kan detta arbete se ut och hur kan flera aktörer arbeta gemensamt för att bidra
till en hållbar framtid?

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Riksdagen antog 2010 den första propositionen om friluftsliv. Den fokuserar på tio områden, där tillväxt och folkhälsa var två givna delar.
Sexton myndigheter och fyra nationella paraplyorganisationer startade ett arbete för
att samordnat arbeta för ett ökat friluftsliv och därmed ökad folkhälsa och tillväxt.

Under sessionen presenteras forskningsresultat och lärande exempel kring hur de tre delarna kan bidra till hållbar utveckling.
• Fysisk aktivitet för folkhälsa – 90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen meningsfull. Sambandet är starkt mellan låg fysisk
aktivitet/dålig kondition och högre dödlighetstal. Green Team är ett sätt att få barn
och unga att bli intresserade av friluftsliv och natur. De ideella organisationerna och
kommunerna på orten arrangerar aktiviteter underfritidsverksamheten på skolorna.
• Friluftsliv för natur- och miljöförståelse – Internationella studier visar att lek och
vistelse i naturen före elva års ålder ökar miljömedvetenheten. När skolor använder utomhuspedagogik ger det natur och kulturförståelse. Naturskoleföreningen
är en sammanslutning av 90 naturskolor som arbetar med pedagogik kring att
lära in ute.
• Naturturism och konsumtion för tillväxt – Svenskarna spenderar närmare 100
miljarder kronor på friluftsaktiviteter per år. Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt av utrustning, transporter och livsmedel.
Studien visar vidare att friluftslivet bidrar till 75 600 arbetstillfällen. Klättermusen
är ett företag i utrustningsbranschen. De bidrar med en procent av sin omsättning
varje år till olika miljöprojekt. Naturens bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfullupplevelseturism i naturen.
Resultat/lägesrapport:

Riksdag och regering har uppmärksammat att friluftslivet kan vara en källa till folkhälsa och tillväxt genom den nya propositionen om
friluftsliv. Ett samarbete är etablerat mellan de olika myndigheterna. Nu återstår
arbetet med hur de tre sektorerna hälsa, natur och tillväxt kan arbeta gemensamt
för en hållbar framtid.

Diskussion/uppföljning:
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Vem vinner livsloppet?
– aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
Emmy Nilsson1
3D – Planera för hälsosamt livslopp

1

Statens folkhälsoinstitut, Barns och äldres hälsa, Östersund, Sverige

Med anledning av EU:s temaår Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 (Äldreåret) vill Nationella nätverket för hälsosamt
åldrande att folkhälsostämman ska uppmärksamma detta. Andelen av EU:s befolkning som är 55+ kommer att öka snabbare än någonsin tidigare. EU-kommissionens
strategi för smart och hållbar tillväxt understryker vikten av social sammanhållning, produktivitet samt stöd till äldre befolkningens hälsa och aktivitet för att
tillvarata fler i förvärvsarbete och aktivt deltagande i familje- och samhällslivet.
Medlemsstaterna ska bidra till en kultur för aktivt åldrande grundat på ett samhälle
för alla åldrar. I Sverige utgör 55+ över 30 procent av befolkningen. Forskning visar
att äldre värderar gemenskap och aktiviteter högt, därtill kommer god självkänsla/
självständighet, brett utbud av boenden och närområdets utformning. Nationella
folkhälsoenkäten visar att äldre uppger lägre grad av socialt deltagande jämfört
med hela befolkningen. Andelen yrkesverksamma i åldern 65 till 74 år har ökat och
var 2008 12 procent.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Medborgarna är en resurs i samhällsplaneringen för att
skapa tillväxt, hälsofrämjande och stödjande livsmiljöer samt förbättra levnadsvanorna. Äldre medborgare bär upp viktiga delar av ideell sektor och hälso- och
sjukvården som anhörigvårdare, därtill är de viktiga i kontakten mellan generationer men delaktigheten kan omfatta fler. Samhällsaktörer välkomnas att på olika sätt
öka dessa arenor för att få ett hållbart samhälle för alla.

Livsloppsperspektivet och det aktiva åldrandet är självklart i en kultur
grundad på ett samhälle för alla åldrar. Kopplingar görs till EU, samt privat och
offentlig sektors nytänkande kring långsiktiga arbetssätt. Därutöver vill vi samla in
förslag på insatser som Sveriges olika samhällsaktörer/seminariedeltagare kan bidra
med för att få ett hållbart samhälle för alla.

upplägg:
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HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET
– mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård
och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

1

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Västerås, Sverige

ingemar.akerlind@mdh.se

Enligt WHO bör hälsofrämjande arbete inriktas på sociala
relationer och delaktighet på de arenor där människor verkar med sikte på att skapa
stödjande miljöer för hållbar hälsa. Arbetsplatsen är en av de viktigaste arenorna
och arbetsgivarna har därmed ett stort ansvar för att sådant arbete genomförs. En
viktig forskningsfråga blir då att undersöka om arbetsgivarnas åtgärder/handlande
har någon betydelse för de anställdas hälsa. Har arbetsgivare med ett mer aktivt
hälso- och arbetsmiljöarbete ett bättre hälsoläge bland personalen och vilka åtgärder har i så fall störst betydelse?

Bakgrund och syfte:

Ett frågeformulär om organisationen, verksamhetsstyrning, hälso- och arbetsmiljöarbete och företagshälsovård skickades till den högsta
chefen inom förvaltningen för vård och omsorg i ett slumpmässigt urval av 60 av
Sveriges 290 kommuner. Samband på kommunnivå mellan enkätdata och data om
personalens hälsa och sjukfrånvaro analyserades.

Metod/idébeskrivning:

Resultaten visar att kommuner som gav mer organisatoriskt stöd för hälso- och arbetsmiljöarbetet hade bättre självskattad hälsa bland
personalen. Insatserna gällde konsultstöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
lokala hälsoprojekt, resurspersoner för hälsoarbetet (samordnare, hälsoutvecklare,
hälsoombud, friskvårdsinspiratörer) och ett brett utbud av hälsofrämjande åtgärder. Rutiner för behovsinventering och uppföljning av företagshälsovårdens insatser
var relaterad till lägre sjukfrånvaro.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Undersökningen visar alltså att en hel del av den stora
variationen i personalens hälsa mellan olika kommuner kan relateras till arbetsgivarens sätt att organisera hälso- och arbetsmiljöarbete. Kommuner med ett mer aktivt
hälso- och arbetsmiljöarbete har ett bättre hälsoläge bland personalen, vilket i sin
tur är relaterat till lägre sjukfrånvaro. Såväl individinriktade insatser (brett utbud
av hälsofrämjande aktiviteter) som organisatoriskt stöd (lokala hälsoprojekt och
resurspersoner för kompetensstöd och samordning i hälsoarbetet) har betydelse.
Ett mer genomtänkt och målinriktat sätt att använda företagshälsovården har dessutom ett direkt samband med lägre sjukfrånvaro. Det finns alltså starka skäl för
arbetsgivaren att tillämpa en medveten och aktiv hälsofrämjande strategi.
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Ingemar Åkerlind1, Camilla Eriksson1, Cecilia Ljungblad1 och Robert Larsson1

Hälsosam samhällsplanering fokus fysisk planering
Marianne C Dock1 och Kerstin I Månsson1
1

Nationella Healthy Cities-nätverket, Sverige

3D – Planera för hälsosamt livslopp

kerstin.mansson@helsingborg.se

Temagruppen inom det svenska Healthy Cities-nätverket
Hälsosam Samhällsplanering startade 2008. Syftet med temagruppen var, och är, att
sammanföra folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsutbyten. Med hållbarhetsaspekterna som grund formulerade gruppen en avsiktsförklaring: All fysisk planering skall vara hälsofrämjande.
Bakgrund och syfte:

Med den svenska temagruppens ökade insikter kring hälsosam stadsplanering har
också förståelse för frågornas komplexitet ökat. De goda intentionernas baksidor
beträffande bland annat den jämlika hälsan blir synliga. Följande fokusområden
har identifierats: Delaktighet, Mätbarhet, Segregation, Förtätning, Gentirfiering.
Metod/idébeskrivning: Nätverket består av 15 svenska kommuner och en region.
Vi har regelbundna träffar där vi utbyter erfarenheter och tar in kunskaper utifrån.
Nätverket vill visa på två exempel på åtgärder att stärka jämlikheten genom den
fysiska planeringen.
Resultat/lägesrapport:

Nätverket har definierat hälsosam samhällsplanering för

svenska förhållanden:
• Medborgardelaktighet i betydelsen överlämnande av makt i olika grad.
• Samverkan i planeringen tillsammans med discipliner som ser till den sociala,
miljömässiga och ekonomiska hållbarheten.
• Planering som är hälsofrämjande på så sätt att den ser till hela befolkningens
möjligheter till hälsosamma val
En medvetenhet om hur den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en grundförutsättning för en hälsosam planering. Här finns inga enkla beskrivningar eller checklistor. Det handlar om att utifrån människan i centrum se till att ge möjlighet för faktorer som goda grannkontakter och tillgängliga mötesplatser som bidrar till ökad
tillit, ökat samhällsansvar och socialt engagemang. Andra betydelsefulla faktorer
är naturupplevelser och rekreation, giftfria miljöer, goda och jämlika kommunikations- och transportmöjligheter samt närhet till livsmedel och samhällsservice. För
alla.
Hälsofrämjande planering med fokus på jämlikhet och
människors behov, på kort och lång sikt, kan lätt innebära konflikt med exempelvis
ekonomiska intressen. Med tydliga och långsiktiga konsekvensbeskrivningar är det
lättare att väga dessa intressen mot varandra. Nätverket kommer att arbeta vidare
med att ringa in adekvata styr och ledningsmodeller som möter dessa behov.

Diskussion/uppföljning:
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Regional Utveckling För Folkhälsoarbete (RUFF)
i Västra Götaland
Agneta M Eriksson1
Västra Götalandsregionen, Enheten för folkhälsofrågor, Vänersborg, Sverige

agneta.eriksson@vgregion.se
Bakgrund och syfte: År 2005 fick folkhälsosamordnare eller motsvarande i lokala
nätverk en förfrågan om att gemensamt identifiera områden för att utveckla folkhälsoarbetet i hela Västra Götaland. Arbetet skulle ske i samverkan med aktörer på
lokal, regional samt nationell nivå utifrån lokala behov. Syftet var att skapa samverkansvinster och ett effektivare folkhälsoarbete i hela Västra Götaland.

RUFF bygger på samverkan lokalt, regionalt och nationellt med ömsesidig respekt för uppdrag och roller. RUFF-samverkan karaktäriseras
av stark lokal representation från kommuner och stadsdelar via folkhälsonätverken i
Västra Götaland. Det praktiska arbetet bland medborgarna drivs av de lokala aktörerna. De regionala och nationella aktörerna bidrar inom ramen för sina respektive
uppdrag. Samverkan bedrivs fortlöpande inom sex utvecklingsområden. Dessa områden är metod, utbildning, hälsodata, kommunikation/organisation, utvärdering och
värdegrund. Till respektive område finns tillhörande arbetsgrupper som aktiveras utifrån behov. Som ledningsgrupp för RUFF-samverkan finns RUFF-gruppen. Där ingår
representanter för folkhälsonätverken i Västra Götaland, folkhälsokommitténs kansli,
hälso- och sjukvårdskanslierna samt Statens folkhälsoinstitut. RUFF-gruppens roll är
att vara samtalspartner, rådgivare och pådrivare mellan lokala, regionala och nationella aktörer. De ska också fungera som en länk mellan de sex utvecklingsområdena.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

Under projektet har vi:
• genomfört utbildningsinsatser inom områden som utvärdering, morgondagens
folkhälsoarbete, samhällsplanering, hälsokommunikation, hälsoekonomi och
välfärdsbokslut
• utvecklat Metodbanken, ett webbaserat verktyg för insamling och presentation
av metoder medvetenskapligt stöd och övriga hälsofrämjande insatser
• tagit fram utbildningsmaterial – grundläggande information om folkhälsa
• medverkat till Västra Götalands folkhälsopolitiska policy
• tagit fram två rapporter där process och delresultat presenteras
• tagit fram två avsiktsförklaringar mellan Västra Götalandsregionen och Statens
folkhälsoinstitut.
En långvarig samverkan mellan lokala, regionala och
nationella aktörer har stärkt folkhälsoarbetet i hela Västra Götaland. Samarbetet
har utgått utifrån gemensamma behov och lett till olika utvecklingsarbeten samt ett
brett kunskapsutbyte inom många olika områden.

Diskussion/uppföljning:
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1

”Skaraborgs invånare ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”
Bengt Olsson1, Elisabeth Brandt2, Gunilla Carlsson3, Therese Falk4 och
Pia Gustavsson5
3E – Strukturer och överenskommelser för hållbar samverkan

1

Västra Götalandsregionen, Folkhälsoenheten Skaraborg, Hälso- och sjukvårdskansliet,
Mariestad 2Västra Götalandsregionen, Folkhälsoenheten Skaraborg, Lidköping 3Västra
Götalandsregionen, Folkhälsoenheten Skaraborg, Mariestad 4Västra Götalandsregionen,
Folkhälsoenheten Skaraborg, Tidaholm 5Västra Götalandsregionen, Folkhälsoenheten
Skaraborg, Töreboda
elisabeth.brandt@lidkoping.se

Folkhälsoarbetet har lång tradition i Skaraborg. Grunden för
utvecklingen av folkhälsoarbetet är samverkan mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Skaraborg. Sedan 2006 finns folkhälsoavtal mellan varje kommun och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Bland innehållet finns att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde med tydliga mål
som följs upp i kommunens ledningssystem och att arbetet ska vara integrerat i
ordinarie verksamhet. Det är en utmaning för Skaraborg att vända den negativa
befolkningsutvecklingen. Folkhälsoarbetet är ett led i hållbar utveckling och tillväxt
i Skaraborg. Det aktuella folkhälsoarbetet syftar till att nå målet ”Skaraborgs invånare ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”.

Bakgrund och syfte:

Nedanstående utgör delar i arbetet: Skaraborg deltar i
Regional utveckling för folkhälsan, RUFF, i Västra Götaland. Gemensam strategisk plan för folkhälsoarbetet i Skaraborg med målet ”Invånarna i Skaraborg ska
ha bäst hälsa i Sverige år 2020” är framtagen i bred dialog. Behovsunderlag för
planering av hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbete tas fram årligen. Samverkan
genom folkhälsoråd i varje kommun, där politiker från kommunen och hälsooch sjukvårdsnämnden ingår. Samarbete med flera aktörer på lokal nivå och på
Skaraborgsnivå, såsom folkbildning, polis, arbetsförmedling. Gemensam strategisk utveckling genom bl.a. fokuskonferenser och utbildning i socioekonomi. En
folkhälsoplanerare i varje kommun som är anställd av Västra Götalandsregionen i
Folkhälsoenheten Skaraborg samordnar folkhälsoarbetet i respektive kommun och
är en länk mellan regionen och kommunen.

Metod/idébeskrivning:

Indikatorer för att följa utvecklingen är framtagna. Medel
för arbete inom mat och rörelse är avsatta till folkbildningen. Arbetet har nyligen
påbörjats. Utbildning i socioekonomi genomförd under 2011, ny utbildning genomförs 2012.

Resultat/lägesrapport:

Vi är på väg mot att folkhälsoarbetet ses som en helhet
och en förutsättning för tillväxt i kommunerna i Skaraborg och att samtliga samhällsaktörer inser att de är berörda och involverade i folkhälsoarbetet.

Diskussion/uppföljning:
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Folkhälsoavtal som en del
i ett långsiktigt folkhälsoarbete
Lisbet Omberg1 och Anette Danesjö-Gustafsson1
Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten, Örebro, Sverige

lisbet.omberg@orebroll.se

Örebro län har en struktur för det strategiska folkhälsoarbetet som bygger på länets folkhälsoplan och gemensamma folkhälsoavtal.
Avtalen är fyraåriga och sluts mellan Örebro läns landsting och länets kommuner. Parallella avtal skrivs också mellan Örebro läns idrottsförbund, och Länsbildningsförbundet Örebro län. För att skapa en politisk samordning mellan landstinget och kommunerna har varje länsdel ett politisk dialogforum för prioriteringar,
uppföljningar och kunskapsutveckling inom folkhälsoområdet. Syftet med avtalen
är att främja samverkan, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa i länet, verka
för en god och jämlik hälsa hos barn- och ungdomar samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Bakgrund och syfte:

Arbetsmodellen ska främja ett hållbart och långsiktigt
folkhälsoarbete och en politisk samordning i folkhälsofrågor mellan landstinget
och länets kommuner samt skapa en regional struktur för att stödja det lokala folkhälsoarbetet i partnerskap med olika aktörer.
Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Utifrån utvärderingar och kvalitativa dialoger är det tydligt att avtalssamverkan gett en förstärkning av det lokala folkhälsoarbetet. Det har
också inneburit följdeffekter lokalt då de personella lokala resurserna möjliggjort
att kommunerna har kunnat söka riktade medel till lokala utvecklingsprojekt i linje
med avtalen t.ex. för att utveckla föräldrastödsarbete samt arbetet med barn som
far illa och barns delaktighet i samhällsplaneringen. Utifrån en reviderad folkhälsoplan tecknas under 2011 nya folkhälsoavtal mellan Örebro läns landsting och länets
kommuner, med Örebro läns idrottsförbund med SISU-idrottsutbildarna och med
Örebro läns bildningsförbund (ÖLB). Tanken är att också ett antal avsiktsförklaringar ska skrivas på regional nivå bl.a. mellan Örebro läns landsting och universitet, regionförbundet samt länsstyrelsen.

Hitintills har folkhälsoavtalen främjat samverkan i
länet. Det man t.ex. utvecklat är medborgardialog, bästa familje- och föräldrastöds
arbete och hälsofrämjande skolutveckling. Av de utvärderingar som gjorts har bl.a.
framgått att den lokala politiska dialogen kan stärkas ytterligare i gemensamma
dialogfora.
Diskussion/uppföljning:
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1

Hälsofrämjande insatser för nyanlända flyktingar
– så gör vi i Skåne
Katarina Carlzén1 och Gunvor Landqvist2
3E – Strukturer och överenskommelser för hållbar samverkan

1

Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet, Malmö, Sverige 2Länsstyrelsen i Skåne
län, Enheten för social hållbarhet, Malmö, Sverige
gunvor.landqvist@lansstyrelsen.se

Bakgrund och syfte: Forskningsstudier visar på att utlandsfödda har sämre hälsa
än befolkningen i stort. Bland de utlandsfödda har nyanlända flyktingar sämst
hälsa. I Skåne samverkar Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, lärosätena, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommunrepresentanter samt företrädare för idéburen sektor inom ramen för en regional
överenskommelse (RÖK) för att utveckla metoder och stöd som kan underlätta för
nyanlända flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. I RÖK-samverkan har
fyra fokusområden identifierats: arbete, bostad, språk och hälsa. Hälsa är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att kunna bli fullt delaktig i samhället.

Genom projekt Samhälls- och hälsokommunikatörer kan
nyanlända på sitt modersmål och i dialogform få samhällsorientering och information om hälsofrågor. Totalt har ett 15-tal kvalitetssäkrade hälsoteman tagits fram.
De handlar om allt från kost och motion, alkohol, tobak, tandhälsa, mediciner
och stöd till våldsutsatta till sexualitet och reproduktiv hälsa. Kommunerna efterfrågar evidensbaserade metoder som kan bidra till att stärka nyanländas hälsa.
Forskningsresultat är inte alltid så lättillgängliga för praktiker. I syfte att utveckla en
praktiknära forskning har Forskningsplattform för migration och hälsa etablerats.
Nätverk, aktiv fritid, känsla av delaktighet och sammanhang främjar hälsa. Genom
projekt Föreningslivet som en aktiv part i introduktionen har en modell tagits fram
för hur det lokala föreningslivet kan bli en del i introduktionen och därmed bidra
till förbättrad hälsa för målgruppen.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Plattform för metodutveckling är Partnerkap Skåne.
Utvärdering och forskning som följt uppbyggnaden av plattformen och projekten
Samhälls- och hälsokommunikatörer respektive Föreningslivet som en aktiv part i
introduktionen visar på god måluppfyllnad och positiva resultat för målgruppen.

En god hälsa underlättar nyanländas etablering i samhället vilket innebär vinster för både den enskilde individen och för samhället i stort.
Behov finns av fortsatt metodutveckling inom flertalet av folkhälsopolitikens elva
målområden, såväl för att påverka strukturella förhållanden som levnadsvanor.

Diskussion/uppföljning:
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Idrottslyftet – mer och fler
Riksidrottsförbundet1
1

Stockholm, Sverige

Riksidrottsförbundet (RF) har fått 500 miljoner kronor av
regeringen att tilldela idrottsföreningar för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. Nytt i Idrottslyftet är regeringens
uppdrag att hänsyn ska tas till folkhälsomålen – ökad fysisk aktivitet och delaktighet och inflytande i samhället. Skolsamverkan och anläggningsstöd är två stora
områden som RF vill visa upp genom att presentera några goda exempel.

Bakgrund och syfte:

Ingen specifik målgrupp finns. Samverkan mellan idrottsföreningarna och skolan har alltsedan starten varit ett prioriterat område inom
Idrottslyftet. Utgångspunkten för stödet, som administreras via distriktsidrottsförbunden, är att aktiviteterna ska ge eleverna tillfälle till ytterligare fysisk aktivitet
under eller i anslutning till skoldagen, men utan att ersätta skolans ordinarie undervisning i ämnet idrott och hälsa.
Metod/idébeskrivning:

Under Idrottslyftets fjärde år avsattes 50 miljoner kronor till att bidra till ökad tillgänglighet, skapandet av nya eller förbättringar av befintliga anläggningar. Totalt
har 180 olika objekt beviljats bidrag.
Resultat/lägesrapport:

Skolsamverkan – Totalt har aktiviteterna under år 4 haft 450 500 deltagare.
Anläggningsstöd – Förutom ett 20-tal näridrottsplatser eller liknande multisportanläggningar har 35 olika idrotter fått förbättrad tillgänglighet. Totalt har de drygt
49 miljoner kronorna växlats upp till drygt 311,5 miljoner kronor, det vill säga
6,3 gånger mer.
Diskussion/uppföljning: Det finns en stark vilja till utveckling och kreativ kraft
inom svensk idrott, en kraft som räcker med ett ganska begränsat stöd för att släppa
loss. Många föreningar och förbund vittnar om en positiv utveckling: nystartad
barn- och ungdomsverksamhet, fler unga medlemmar och inte minst fler och bättre
utbildade ledare. Kan det vara så att Idrottslyftet är den satsning som når flest och
att det i sin tur har fått väldigt många att bli mer fysiskt aktiva? Vilket i sin tur borde
innebära en förbättring i folkhälsan.

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

77

3E – Strukturer och överenskommelser för hållbar samverkan

aila.menguc@rf.se

Att främja fysisk aktivitet – riktlinjer och FaR®
Lena V Kallings1
1

Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

3F – Fysisk aktivitet – riktlinjer och FaR®

lena.kallings@fhi.se

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod för att främja
fysisk aktivitet hos patienter med otillräcklig fysisk aktivitetsnivå. FaR® förskrivs
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och aktivitetsarrangörer kan vara ett
viktigt stöd för individer att bli och vidmakthålla en ökad fysisk aktivitet. Metoden
FaR® används i alla landsting och regioner men är inte så väl implementerad än.
Syftet med ett utbildningsmaterial om FaR® är därför att stödja implementering av
metoden. Detta görs genom att i en lärobok ge en samlad bild av FaR® för att sprida
kunskap om metoden till berörda målgrupper.
Bakgrund och syfte:

Målgrupp för läroboken är studenter på ett stort antal
olika utbildningar, hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR®, aktivitetsarrangörer som stöttar individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som
arbetar med strukturerna för att implementera FaR®. Statens folkhälsoinstitut har
under arbetets gång samverkat med flera centrala aktörer i arbetet med FaR®, som
nationella organisationer och nätverk samt universitet och högskolor. Detta för att
förankra arbete, målgruppsanpassa materialet och underlätta implementeringen.
Många personer med olika professioner har varit medförfattare eller bidragit med
erfarenheter och fallbeskrivningar.
Metod/idébeskrivning:

Huvudresultatet är en tryckt lärobok för FaR® som även
finns som pdf-bok för fri nedladdning på webbplatsen www.fhi.se. Nästa fas är
samverkan mellan många aktörer för att få in utbildning om fysisk aktivitet och
hälsa, FaR® samt patientcentrerat samtal på olika grundutbildningar och vid fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.
Resultat/lägesrapport:

Läroboken om FaR® tillsammans med diskussioner och
samverkan mellan flera olika aktörer kommer förhoppningsvis leda till en ökad
implementering av metoden FaR®.

Diskussion/uppföljning:
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Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som
behandlingsmetod inom primärvården Göteborg
Gunilla Sigurdsdotter1 och Stefan Lundqvist2
Verksamhetsutvecklare FaR®-teamet HSN 5, Göteborg centrum/väster – primärvård, Västra
Götalandsregionen, Sverige 2Leg. sjukgymnast FaR®-teamet HSN 5, Göteborg centrum/väster
– primärvård, Västra Götalandsregionen, Sverige
gunilla.sigurdsdotter@vgregion.se, stefan.lundqvist@vgregion.se
Bakgrund och syfte: I primärvården Göteborg centrum/ väster arbetar FaR®-teamet

på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 (HSN 5) i Västra Götalandsregionen
med att implementera FaR® som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården.
Fysisk aktivitet har dokumenterat goda hälso- och livskvalitetseffekter men är fortfarande underutnyttjat som behandlingsstrategi. Fokus ligger här på att ge ökad
kunskap och utveckla effektiva strategier för att arbeta med FaR®. Arbetsmetoden
bygger på en tydlig struktur. Samverkan sker med ca 50 vårdenheter, framför allt
vårdcentraler, rehabenheter och barnmorskemottagningar där samtliga enheter har
FaR®-samordnare. All legitimerad personal får utbildning i FYSS/FaR® innehållande
arbetsmetod och evidens samt motiverande samtalsmetodik (MI) med handledning.
FaR®-teamet erbjuder stödmaterial för det kliniska arbetet samt patientfoldrar. För
vården har en FaR®-manual och en lathund utarbetats.
Metod/idébeskrivning: Patienter som är otillräckligt fysiskt aktiva får i samband
med ett motiverande samtal ett individuellt anpassat FaR®. Patienten får vidare
informationsmaterial och träningsdagbok samt en ordnad uppföljning. Som en länk
mellan sjukvård och friskvård finns FaR®-sjukgymnaster på tre motionsanläggningar och för de patienter som är i behov av lågintensiv fysisk aktivitet finns FaR®gruppen Kom-igång som leds av sjukgymnast. Friskvården är en viktig samarbetspartner där vi i samverkan utvecklar bra träningsmöjligheter för FaR®-motionärer.
FaR®-teamet ger varje termin ut en uppdaterad aktivitetskatalog. Samverkan och
utvecklingsarbete sker ihop med kommunens äldreomsorg, socialtjänst, ungdomsmottagningar, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Hälsotek med flera, för
att öka kunskapen kring fysisk aktivitet/FaR®.

I primärvården Göteborg centrum/väster förskrevs 2010
drygt 2 500 FaR vilket var ungefär hälften av de FaR® som förskrevs i Västra
Götalandsregionen. Drygt hälften förskrevs av läkare. 2011 förskrevs det 4 025
FaR®. Patientrapportering visar på bra utfall.

Resultat/lägesrapport:
®

Intresset för FaR® ökar inom vården, hos befolkningen och bland samverkanspartners. FaR®-teamets metod överensstämmer med
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsföre- byggande metoder 2011. Den
fasta strukturen, utbildning och stödmaterial bedömer vi som framgångsfaktorer och
arbetar nu vidare med att kvalitetsutveckla metoden.
Diskussion/uppföljning:
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Delaktighet för utvecklingen av en hälsosam stadsdel
– metodutveckling och forskning
Karin Fröding1, Charli Eriksson1 och Ingemar Elander2
4A – Delaktighet och handlande i det hälsofrämjande arbetet

1

Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro, Sverige 2Örebro
Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro, Sverige
karin.froding@oru.se

Bakgrund och syfte: Att öka människor delaktighet i utsatta stadsdelar vad gäller utveckling av sin närmiljö kan vara ett sätt att minska hälsans ojämlikhet. Inom
det svenska Partnerskapet för Hållbar Välfärdsutveckling har ett metodutvecklingsarbete pågått i särskilt utvalda stadsdelar mellan åren 2003–2009. Partnerskapet
var ett samarbete mellan fyra svenska städer, kommunala bostadsbolag, nationella
parter och forskningsprogrammet Den Hälsosamma Staden. En områdesbaserad
participatorisk forskningsansats har använts för att stärka det goda bostadsområdet och förbättra kunskapsbasen för stadsdelsarbetet. Tillsammans har boende,
forskare och lokala aktörer genomfört forskning, vilket inneburit ett gemensamt
ansvar för planering av undersökningsfrågor, insamling av datamaterial, analys,
sammanställning av rapport och återinföring. Föreliggande studie syftar till att
undersöka denna områdesbaserade gemensamma kunskaps- och metodutveckling
med boende, forskare och lokala aktörer i en av partnerskapets utvalda stadsdelar.
Metod/idébeskrivning: Mellan april 2007 och april 2009 genomfördes ett fältarbete och data samlades in på 26 möten bestående av 84 timmar i en områdesbaserad participatorisk forskningsgrupp i en stadsdel i Sverige. Genom att använda
deltagande observation och detaljerade fältanteckningar samlades en omfattande
uppsättning av data in. En kvalitativ tematisk analys användes för att analysera
datamaterialet.

För att åstadkomma en gemensam känsla av engagemang
och demokratisk dialog, vilket är viktigt i ett interaktivt samarbete, visar resultatet
på fyra nyckelfaktorer: (1) att acceptera olika nivåer av deltagande; (2) att öppet
diskutera enskilda situationer, personliga åtaganden och ömsesidiga förväntningar;
(3) att demaskera makt och auktoritet; (4) och att tillåta processen att ta tid med
konsensus som ett ledord.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: En områdesbaserad participatorisk forskningsansats
kan vara ett sätt att undersöka förutsättningarna för en hälsosam och hållbar stadsdel. Interaktionen mellan boende, lokala aktörer och forskare ger en god förutsättning för utvecklingen av en hälsosam stadsdel. Samtidigt ställer det krav på en
öppen, jämbördig dialog med ett accepterande förhållningssätt till olika nivåer av
deltagande samt ett stort tidsutrymme.
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Barns och ungas rätt till inflytande
i den fysiska planeringen ska stärkas
Thomas Larsson1
Samhälle, Trafikverket, Borlänge, Sverige

suzanne.nilsson@fhi.se
Bakgrund och syfte: Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att tillsammans
med Boverket, Folkhälsoinstitutet m.fl. samordna, stödja och dokumentera kommunala försöksverksamheter där syftet är att prova metoder för att utveckla rutiner för hur barn och unga ska kunna medverka i samhälls- och trafikplaneringen.
Försöken pågår i Borlänge, Göteborg, Hällefors, Trelleborg, Örebro och Östersund
till och med år 2012.

I Borlänge är barn och unga delaktiga i förnyelsen av
Jakobsgårdarna, ett bostadsområde som byggdes under 1970-talet. En annan planfråga gäller vilka konsekvenser som följer av IKEA:s etablering av ett nytt varuhus
intill bostadsområdet. Göteborgs Stad arbetar för att utveckla olika metoder för
visionära arbeten om Älvstaden, områdena på båda sidor om Göta älv. Hällefors
utvecklar metoder för att involvera barn och unga för att säkra barnens skolvägar
med utgångspunkt från de nya rörelsemönster som skapas vid skolnedläggningar.
I Trelleborg ska de ungas synpunkter komma med i planprocessen med syfte att
öka tryggheten, trots de förändrade rörelsemönster som uppstår när en busstation
flyttas och en ny linje för pendeltågstrafik kommer att byggas. Örebro ska utveckla
metoder och rutiner för att ta in barns och ungas synpunkter och perspektiv på en
ny trafikplan. I Östersund utgår arbetet från ett detaljplanelagt område för nya
bostäder. Området har använts i skolans undervisning, för lek och fritidsaktiviteter.
Planerarna samarbetar med barn och personal i förskola och skola för att identifiera
vilka områden som ska sparas för fortsatta aktiviteter.
Metod/idébeskrivning:
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Sexuell hälsa och sexuell ohälsa
– två sidor av samma mynt
Inger M. Paris1
4A – Delaktighet och handlande i det hälsofrämjande arbetet

1

Landstinget Västmanland, Smittskyddsenheten, Västerås, Sverige

inger.paris@ltv.se

Västmanlands läns landsting har sedan sommaren 2009 ett
övergripande program för sexuell hälsa. I programmet är sexualitet beskrivet som
ett område som berör människan i olika åldrar. Varje ålder i livet har olika möjligheter men också hinder. Mål i det övergripande programmet för sexuell hälsa är att
öka individens rätt till självbestämmande, integritet och självkänsla i fråga om sexualitet samt minska antalet oönskade graviditeter, återaborter och sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv. Bland ungdomar och unga vuxna är värderingar och
attityder till sexualitet annorlunda idag än tidigare. Antal oönskade graviditeter och
klamydia är högst i dessa åldersgrupper. Kondomanvändningen är låg. Ungdomar/
unga vuxna har behov av god och saklig information om sexualitet. Bland vuxna
och äldre kan det bland annat vid separationer, sjukdomstillstånd, medicinering,
operationer, finnas behov av att ta upp frågor om personlig sexualitet med hälsooch sjukvårdspersonal. Samtidigt som personal ska bekräfta och stärka individens
copingförmåga och främja en positiv och tillfredsställande sexualitet ska personalen
också kunna ge kunskaper om riskfyllda sexuella beteenden.

Bakgrund och syfte:

Frågeställningar: Hur kan hälso- och sjukvårdspersonal möta sexuella frågeställningar
utifrån ett salutogent perspektiv? Kan man främja god hälsa utan att tala om risker?
Syftet med abstractet är att motivera hälso- och sjukvårdspersonal att ställa fler
frågor om sexuell hälsa. Sexuell hälsa är ofta en inkluderande del inom psykisk och
fysisk hälsa.
Landstingets övergripande program har tagits fram av en
arbetsgrupp bestående av experter inom området: personal från ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, familjeläkaremottagning, mödrahälsovård,
smittskyddsenhet, infektion- och venereologmottagningar, asyl- och integrationshälsa, lektor vid barnmorskeutbildningen vid Mälardalens högskola, frivilligorganisationer (RFSL, RFSU) samt elevhälsovården i skolor.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

• Underprestation i skolan, En deskriptiv analys av underpresterande elevers
situation, Cecilia Åslund, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet,
Centrallasarettet Västerås.
• Förstudie med intervjuer av olika personalgrupper till övergripande program för
sexuell hälsa, Landstinget Västmanland 2008
• Övergripande program för sexuell hälsa 2009–2014
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Ungdomsbrandkåren Backdraft
Bengt Nilsson1
1

Falköpings kommun, Falköpings kommun, Falköping, Sverige

Ett stort behov fanns/finns i kommunen att stötta ungdomar
som behöver extra resurser för att få bättre förutsättningar att växa upp och bli
trygga och självständiga individer. Skulle kommunala verksamheter som redan finns
kunna bedriva verksamheter som bidrar till ett långsiktigt förebyggande arbete?
Syftet med Backdraft är att genom blandade grupper skapa bättre förutsättningar
för de ungdomar som nämns ovan och att förebygga såväl kriminalitet som missbruk av alkohol och narkotika.
Bakgrund och syfte:

Räddningstjänsten i Falköping har tagit fram ett program
som innehåller 11 träffar per termin under kvällstid. Innehållet blandas med både
teori och praktiska övningar. Det innehåller även en studieresa samt ett avslutningsläger. 10–12 ungdomar per termin får bland annat lära sig vikten av samarbete i realistiska övningar såsom hjärtlungräddning, agera i brand och trafikolycka, livräddning samt etik och moral. Målgruppen är ungdomar 15–17 år av båda könen och
med olika etniska ursprung. Anmälningsförfarandet har skett genom affischering på
skolorna samt genom skolkuratorer och socialsekreterare. Stor vikt har lagts på att
det ska vara blandade grupper för att ingen ska känna sig utpekad.

Metod/idébeskrivning:

Backdraft är ett samarbete mellan Folkhälsorådet, Räddningstjänsten, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
Backdraft startade våren 2008 och är nu inne på sin
sjunde termin. Uppföljning har gjorts efter varje termin, vid en återträff sommaren
2010 samt en serie djupintervjuer hösten 2010. Samtlig utvärdering visar på mycket
goda resultat och projektet har fått mycket positiv respons från bland annat skolorna, socialtjänsten, föräldrar och inte minst från ungdomarna själva. Flera ungdomar uppger att de gjort andra medvetna val till gymnasiet än vad de hade tänkt
sig innan utbildningen. Backdraft fick hälso- och sjukvårdsnämnderna i östra och
västra Skaraborgs folkhälsopris 2010.

Resultat/lägesrapport:

Ungdomsbrandkåren Backdraft utvecklas från termin
till termin. Att olika kommunala verksamheter kan hitta nya sätt att arbeta förebyggande är en utmaning inför framtiden. Flera andra kommuner har visat intresse att
starta upp liknande verksamheter. Grannkommunen Tidaholm kommer starta en
egen ungdomsbrandkår 2012.

Diskussion/uppföljning:
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Improving multi-sectorial
child health promotion practices
– outcomes of the Swedish Salut Programme
4B – Att främja barns hälsa

Kristina Edvardsson1, Rickard Garvare2, Anneli Ivarsson1, Eva Eurenius1,
Marie Lindkvist1, Ingrid Mogren3, Rhonda Small4 and Monica E Nyström5
1

Umeå University, Epidemiology and Global Health, Department of Public Health and Clinical
Medicine, Umeå, Sweden 2Luleå University of Technology, Division of Quality Management,
Luleå, Sweden 3Umeå University, Obstetrics and Gynecology, Department of Clinical Science,
Umeå, Sweden 4La Trobe University, Mother and Child Health Research, Melbourne, Australia
5
Karolinska Institutet, Medical Management Centre, Department of Learning, Informatics,
Management and Ethics, Stockholm, Sweden
kristina.edvardsson@epiph.umu.se
Background: The literature on dissemination and implementation of innovations
in health care frequently report challenges of achieving change. For a desired outcome to occur in health promotion, i.e. improved health in the population, interventions must be successfully disseminated and providers as well as receivers must
undergo change. The purpose of this study was to examine the outcome of a child
health promotion programme on professionals’ health promotion practices, and
to investigate barriers and facilitators for programme implementation during the
implementation process.

A before-after mixed methods design was used, with data collected at
four stages during 1½-year. Sectors involved were antenatal care, child health care,
dental services and open pre-schools (n=144 pre-implementation).

Method:

Results revealed several significant changes towards improved health promotion practices in antenatal care, child health care and dental services, with the least
change in antenatal care and the largest in dental services respectively. Collaboration
significantly increased in several constellations. Open pre-schools displayed a change
in their supply of snacks and drinks towards healthier alternatives. With the exception
of ‘high workload’, which was a common barrier in all sectors, the ranking of main
barriers and facilitators for implementation differed between the sectors involved.

Results:

Tailored interventions are necessary in multidisciplinary programmes
for health promotion as all professional groups have different points of departure
and face different barriers/facilitators for change. Changes in each sector should be
carefully scrutinized in order to gain useful information and further enhance learning. Furthermore, intermediate measures during the change process are necessary
in the overall interpretation of a programme’s outcome.
conclusion:
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NCFF – Nationellt centrum för främjande
av god hälsa hos barn och ungdom
– en sjuårig historia

1

Örebro universitet, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
NCFF, Örebro, Sverige
camilla.bergholm@oru.se
Bakgrund och syfte: Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och
ungdom (NCFF) bildades våren 2004 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.
Huvudfokus var fysisk aktivitet men 2006 gavs ett utökat uppdrag att även arbeta
för goda matvanor och andra hälsofrämjande verksamheter hos barn och ungdom.
Sedan dess har NCFF, utifrån skolans övergripande mål och riktlinjer, stöttat skolor
genom att: 1) sprida erfarenheter och goda exempel, 2) stödja och informera om
forskning och utvecklingsprojekt, 3) verka för en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer, samt 4) verka för en helhetssyn
på sambandet mellan god hälsa och barn och ungdomars lärande/utveckling.

Verksamheten kan beskrivas utifrån fyra målområden:
• Strategisk inriktning: Främja god hälsa, goda levnadsvanor, lärande och utveckling. Ett hälsofrämjande perspektiv som präglar hela skolverksamheten.
• Kunskapsförmedling – utbildning: Fortbildning (konferenser, utbildningsinsatser), kommunikativa insatser (nyhetsbrev, hemsida, sociala medier), och produktion av material.
• Kunskapsuppbyggnad – forskning och utveckling: Vetenskapligt råd, nationella
utvärderingar, kunskapsöversikter, och samverkan med forskare.
• Samverkan och innovation: NCFF verkar genom och tillsammans med andra,
nätverkar och samarbetar med lokala, nationella och internationella aktörer.

Metod/idébeskrivning:

Verksamheten bidrar till att ord omsätts i handling och
att handling omsätts i ord. Samarbetet med andra parter betyder resultat fastän
en begränsad budget. Sedan 2004 har 3 500 skolor deltagit i NCFFs arrangemang
vilket motsvarar hälften av landets grund- och gymnasieskolor.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Hälsoarbetet i skolan handlar om att skapa goda lärmiljöer där elever trivs och mår bra – en angelägenhet som berör hela skolan.
Betydelsefullt är att stödja, inspirera och stärka kunskapsutvecklingen om sambandet mellan lärande och hälsa. En framtida viktig målgrupp är elevhälsan i och med
dess nya roll att arbeta mer stödjande, förebyggande och hälsofrämjande.

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

85

4B – Att främja barns hälsa

Charli Eriksson1, Camilla Bergholm1, Camilla Ulvmyr1, Irina Hallor Jonsson1,
Johan Tranquist1, Peter Göttinger1 och Sofia Green1

En deltagarstyrd intervention i skolan för goda matvanor, fysisk aktivitet och en hälsosam viktutveckling
– Österåkersprojektet
4B – Att främja barns hälsa

Liselotte Schäfer Elinder1, Nelleke Heinemans1, Åsa Norman1 och
Maria Hagströmer2
1

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm, Sverige 2Karolinska
Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm, Sverige
liselotte.schafer-elinder@ki.se

Bakgrund och syfte: Skolan når alla barn och det finns möjlighet att minska sociala hälsoskillnader i matvanor, fysisk aktivitet och övervikt. Skolbaserade program
är effektiva om hälsoundervisning kombineras med insatser för en stödjande miljö.
Delaktighet bland skolpersonal i utformning och utvärdering är en förutsättning
för effektiv implementering och vidmakthållande av nya program. Syftet var att
utveckla och utvärdera ett skolbaserat program för goda matvanor, fysisk aktivitet
och en hälsosam viktutveckling.

Alla grundskolor i Österåker kommun erbjöds att delta.
Nio tackade ja och utgjorde interventionsgruppen och resten var jämförelseskolor.
Varje interventionsskola utsåg ett hälsoteam som med hjälp av Skolhälsonyckeln
kartlade skolans rutiner och miljöer utifrån områdena mat, fysisk aktivitet, psykisk
hälsa och skolans övergripande hälsoarbete. På basis av resultatet skrev hälsoteamen en handlingsplan för skolan, som genomfördes med externt stöd och det ingick
i även ett antal utbildningstillfällen och workshops för skolpersonal. Barnen i årskurs 2, 4 och 7 besvarade enkäter rörande levnadsvanor vid start och efter 2 års
intervention. Data för längd och vikt erhölls från skolhälsovården.
Metod/idébeskrivning:

Programmets alla delar följdes av alla skolor som tackat
ja. Tjugo olika typer av insatser identifierades i handlingsplanerna, varav 48 procent hade genomförts i sin helhet efter 2 år. Resultat från Skolhälsonyckeln visade
förbättringar inom områdena mat och fysisk aktivitet. Inga signifikanta skillnader
i levnadsvanor eller viktstatus kunde påvisas hos barnen mellan interventions- och
jämförelseskolorna. Preliminära analyser av intervjuer pekar mot att skolpersonalen upplevde programmet som positivt och viktigt i sin helhet, samt att tid och
strukturella frågor utgjorde hinder för genomförandet.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Programmet genomfördes med god följsamhet. Hälften
av alla planerade insatser i skolornas handlingsplaner genomfördes till fullo.
Sannolikt var detta inte tillräckligt för att åstadkomma mätbara skillnader i barnens
levnadsvanor eller viktstatus. En hög grad av deltagarstyrning i kombination med
externt stöd är en lovande ansats som bör utvecklas vidare.
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En frisk skolstart
– föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

1

Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin, Stockholm, Sverige

elinor.sundblom@ki.se

Övervikt och fetma hos barn är ett stort folkhälsoproblem
framför allt på grund av de stora sociala skillnaderna. Det saknas effektiva metoder
för föräldrastöd när det gäller mat- och rörelsevanor hos barn. Syftet med studien
är att utveckla en metod för föräldrastöd inom skolhälsovården och därigenom
förbättra barns mat- och rörelsevanor samt viktutveckling.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Projektet startade hösten 2010 i samarbete med Nacka
kommun där 8 skolor i resurssvaga områden valdes ut i samråd med skolhälsovårdsöverläkaren. Förskoleklasser (6-åringar) med totalt 242 barn randomiserades till intervention (n=7) och kontrollklasser (n=7). Interventionen baseras på social kognitiv teori och varade i sex månader. Tre komponenter ingår:
1) Informationsmaterialet ”En frisk skolstart – barn som mår bra lär bra” för föräldrar med råd om hur man kan främja goda mat- och rörelsevanor samt sömn.
2) Två motiverande samtal för föräldrar utförda av en beteendevetare. 3) Lärarledda
klassrumsaktiviteter för barn i förskoleklass enligt en lärarmanual samt en arbetsbok för eleverna.

Effektutvärdering har gjorts vid tre tillfällen: före, direkt efter samt sex månader
efter interventionen och inkluderar barnens längd, vikt, midjemått samt enkät till
föräldrar (mat- och rörelsevanor, stillasittande, föräldrars ”self-efficacy” att kunna
påverka sina barns vanor). Hinder och möjligheter att genomföra interventionen
har studerats genom intervjuer med föräldrar och lärare.
Resultat/lägesrapport:

Analyser pågår och resultat kommer att presenteras i

april.
Diskussion/uppföljning: Med relativt små insatser i skolan kan föräldrar få stöd i
att agera förebilder och få förbättrade kunskaper om hur de kan främja hälsosamma
levnadsvanor för att förebygga viktrelaterad ohälsa hos sina barn. Skolhälsovården
har stor möjlighet att utöka sitt hälsofrämjande arbete bl.a. genom förbättrade och
utökade hälsosamtal. Utvärderingen kommer att visa om interventionen är effektiv
samt hur den kan förbättras. Potential finns att minska sociala skillnader i matvanor, fysisk aktivitet och övervikt bland barn.
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4B – Att främja barns hälsa

Elinor Sundblom1, Gisela Nyberg1, Åsa Norman1
och Liselotte Schäfer Elinder1

Readiness to change
– are Swedish health care organizations ready
for health promotion interventions?
4C – Insatser för goda levnadsvanor

Therese Kardakis1, Helene Johansson1, Linda Sundberg1, Rickard Garvare2,
Lars Weinehall1, Berit Nyström1 and Monica Nyström3
1

Umeå Universitet/ Folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa, Umeå,

Sweden 2Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska Universitet, Luleå,
Sweden 3Institutionen för lärande, information, management och etik (LIME), Karolinska
Institutet, Stockholm, Sweden
therese.kardakis@ki.se
Background: The Swedish National Evidence Based Guidelines for Lifestyle
Interventions will be ready (late 2011) and disseminated to the regional healthcare
organizations. Only a limited number of health promotion and prevention interventions have been implemented. An organizations preparedness to a specific change
– ”organizational readiness to change” (ORC) – has been found crucial for the outcome of implementation. ORC relates to organizational aspects as resources, structures and competences as well as psychological aspects as attitudes and approaches
by its members. Our aim was to assess and describe ORC for national guidelines
for lifestyle interventions in two Swedish regional health care organizations. As far
as we know it’s the first time ORC is being measured for lifestyle interventions in
health care.
method: The design of the study has a mixed methods approach. Data collection
consists of archival data, interviews and a close ended questionnaire. Archival data
like organization plans, consequence analyses and public health plans was collected
from August 2010 until November 2011. The respondents of the questionnaire
were heads of PHC centers, physicians and registered nurses (n.314). Twelve semi
structured telephone interviews were conducted with key informants in the health
care regions. Archival data and interviews have been analyzed with thematic content analyses, while questionnaire data is being analyzed statistically at this moment
(Nov 2011).
conclusion: Preliminary results from interviews and archival data show that previous experiences working with National guidelines differ in the two health care
organizations. One of the health care organizations has a long tradition of lifestyle
interventions and has included this perspective clearly in its’ organization culture.
In the preparations of the upcoming guidelines there are both similarities and differences, e.g. the so called GAP analyses were performed differently while both
emphasize the need for education and the importance of political decisions.
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Utbildning av läkare i levnadsvanor och hälsoarbete
Åsa Wetterqvist1
1

Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för lenvadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

Läkarkåren är viktig i arbetet för en mer hälsofrämjande
hälso- och sjukvård. Förutom arbetet med de egna patienterna har läkare ofta
direkt eller indirekt en ledarroll med inflytande och möjlighet att stödja teamarbetet. Under Riskbruksprojektet identifierades ett behov av läkare som kunde utbilda
sina kollegor om levnadsvanor och inspirera till ett mer hälsofrämjande arbetssätt.
Det saknades också kurser inom området, trots att det enligt den nya målbeskrivningen finns med som ett delmål i utbildningen för att bli specialist i allmänmedicin.
Allmänläkarna har en särställning vad gäller hälsoarbete då 80 procent av befolkningen kommer till en vårdcentral under en tvåårsperiod. Allmänmedicinen står
också för den kontinuitet i vården som behövs för ett framgångsrikt arbete med
levnadsvanor.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: År 2009 gavs den första SK-kursen i förebyggande hälsovård och folkhälsa för 25 blivande specialister i allmänmedicin. Kursen ges nu två
gånger årligen av FHI med stöd av IPULS. Efter kursen har alla kursdeltagare gått
med i SFAM:s (Svensk förening för allmänmedicins) nätverk för levnadsvanor som
nu uppgår till ca 250 läkare runt om i Sverige. År 2010 examinerades de 25 första
utbildarna i levnadsvanor och hälsoarbete. Hösten 2011 påbörjas ytterligare en
kurs. Kursdeltagarna utgör nu FHIs utbildarnätverk för läkare, som med enstaka
undantag täcker alla regioner och landsting i Sverige. Hösten 2011 genomförde
FHI, i samarbete med SFAM, allmänmedicinska levnadsvanedagar med drygt 80
läkare, där ett syfte var att understödja arbetet i nätverk på hemmaplan.
Resultat/lägesrapport: SK-kursen är inriktad på att direkt bli omsatt i kliniken
och i många fall har det inneburit ett aktivt hälsoarbete med inriktning t.ex. på att
förbättra flödet på vårdcentralerna för de patienter som önskar hjälp med sina levnadsvanor, vidareutbildning av kollegorna på hemmaplan m.m. Utbildarna arbetar
i många fall gemensamt med folkhälsoenheterna i sina regioner/landsting där de
utbildar såväl kollegor som annan vårdpersonal, sitter med i läkemedelskommittéer för att få med levnadsvanor på ”kloka listan”, deltar i implementeringen av
Socialstyrelsens nya riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder m.m.

Vi kommer att diskutera framgångsfaktorer för att öka
allmänläkarkårens kunskap och engagemang vad gäller levnadsvanor och hälsofrämjande arbete.
Diskussion/uppföljning:
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Motiverande samtal, MI, strategi, metod
och resultat i Landstinget Västernorrland
Johannes Dock1
4C – Insatser för goda levnadsvanor

1

Landstinget Västernorrland, Folkhälsocentrum, Sollefteå, Sverige

johannes.dock@lvn.se
Bakgrund och syfte: Motiverande samtal (MI) som metod är välkänd, beskriven,
och beforskad för många olika syften. Hur man får det att fungera i ett helt landsting
och i samarbete med länets kommuner är mindre väl beskrivet. Syftet med vår insats
är ett brett införande av metoden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
samt att skapa en struktur för att utveckla och vidmakthålla kompetensen inom MI.

Vi startade med en strategi och en metod samt ett femårigt upplägg som förankrades i landstingsledning och via ”Kunskap Till Praktik” i
Kommunförbundet. En metod med tre nivåer på utbildning skapades, all personal
med direkt patientkontakt ”skall erbjudas del 1-utbildning” och några få per avdelning/verksamhet del 2-utbildning. Del 3 är träningsgrupper på arbetsplatsen som
leds av del 2-utbildade och alla del 1-utbildades erbjuds delta. Del 1 av utbildningen
är 1+1 dag med hemuppgift, del 2 omfattar 2+1+1+1 dag med tonvikt på både
MI-metod och coachning i grupp. Del 3 sker utifrån verksamheternas behov och
möjligheter. Utvärderingar av del 1 och del 2 är mycket positiva.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Cirka 800 personer har gått del 1-utbildning 2010–
2011, cirka 50 har gått del 2-utbildning och några verksamheter har startat
MI-träningsgrupper på arbetsplatsen. En första större enkätundersökning till del
1-utbildade genomförs nov–dec 2011. En tredjedel av utbildningsplatserna har
erbjudits kommunerna i länet, framför allt socialtjänsten, och erfarenheterna av
samverkan är överlag positiv. Mål för landstinget är att 75 procent av personalen
ska ha utbildats 2015.

Upplägget med en ganska kort del 1-utbildning och stöd
i träningsgrupper på arbetsplats har stöd i forskning men det är långt ifrån enkelt att
få alla delar i strategin att fungera. Vi har succesivt sträckt ut tiden för del 2-utbildningen så att mer fokus och tid läggs på att faktiskt komma igång med träningsgrupper på arbetsplatsen under själva utbildningen. Det finns ett stort behov av att
samverka och diskutera kring upplägg av MI-utbildning för att nå en kunskapsnivå som innebär att både patienter/klienter och yrkesutövare får nytta av MI som
metod.
Diskussion/uppföljning:
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Tidig samlagsdebut
– indikator för en riskfylld livsstil och
problematisk livssituation bland tonåringar i Sverige

1

Statens folkhälsoinstitut, Östersund, Sverige 2Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet, Sverige
marlene.makenzius@fhi.se

Bakgrund och syfte: Kunskap om riskgrupper är viktigt i folkhälsoarbete som
syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor i
befolkningen. Syftet var att undersöka skillnader i levnadsvanor och upplevd hälsa
bland 15-åriga skolelever som hade samlagsdebuterat och jämnåriga skolelever som
inte hade samlagsdebuterat.
Metod/idébeskrivning: En enkätstudie (två-kluster), inom ramen för ett WHOsamarbete, genomfördes 2009/10 bland 15-åriga skolelever i åk 9 (n=2170) i Sverige.
Chi-2 test användes för att identifiera skillnader mellan tre grupper: tonåringar
som hade haft samlagsdebut < 14 års-ålder; tonåringar som hade haft samlagsdebut
> 14 år; och tonåringar som inte hade samlagsdebuterat.

En tredjedel, 32 procent (n=334) av flickorna och 31
procent (n=324) av pojkarna, hade haft sin samlagsdebut. 15-åringar som hade
haft samlagsdebut hade mer erfarenhet av tobak (cigaretter och snus), alkohol,
och droger jämfört med jämnåriga utan samlagsdebut. Vidare visade resultaten att
15-åringar som hade samlagsdebuterat, speciellt de med en tidig debut, hade mera
negativa attityder till skolan, var mer involverade i skador och slagsmål, mindre
(flickor) och mer (pojkar) fysiskt aktiva, samt upplevde en generellt sämre hälsa
jämfört med jämnåriga som ännu inte hade samlagsdebuterat.

Resultat/lägesrapport:

Slutsatsen är att samlagsdebut vid 15-års ålder är en indikator för en riskfylld livsstil
och problematisk livssituation, vilket bör uppmärksammas mer inom folkhälsoarbetet och skolan.
Diskussion/uppföljning: Mot bakgrund av att de flesta ungdomar går i grundskolan, till skillnad från den frivilliga gymnasieskolan, betraktar vi grundskolan som en
viktig del i ungdomars livsmiljö. Därför är grundskolan en viktig arena att arbeta
förebyggande på avseende attityder och beteende – sex- och samlevnadsundervisningen bör kvalitetssäkras. Förslag på hur man skulle kunna säkerställa kvaliteten i
undervisningen har lämnats till regeringen i det folkhälsopolitiska kunskapsunderlaget för målområde 8, vilket både skolverket och högskoleverk stödjer.
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Marlene Makenzius1 och Margareta Larsson2

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande
– en studie av försöksverksamhet i landsting, kommun och ideell sektor
Therese Räftegård Färggren1
4D – Hälsosamt åldrande

1

Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för Barns och Äldres hälsa, Östersund, Sverige

therese.farggren@fhi.se

Var tredje svensk kommer år 2025 att vara över 60 år vilket innebär många möjligheter men också stora utmaningar. Bland annat beräknas
kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård att öka med 270 procent de närmaste
30 åren. Hur kan vi samverka för att fler ska få uppleva ett meningsfullt och hälsosamt åldrande? Statens folkhälsoinstitut har tillsammans med Socialstyrelsen regeringens uppdrag att under 2010–2013 genomföra en studie av försöksverksamhet
i landsting, kommun och ideell sektor. Försöksverksamheten går ut på att testa en
samverkansmodell mellan landsting och kommuner. Modellen syftar till att genom
samverkan identifiera och stötta individer i åldern 60–75 år med lättare sjuklighet
till förändrad livsstil genom hälsocoachande samtal samt genom att erbjuda mötesplatser med ett intressant och meningsfullt aktivitetsutbud. Försöksverksamheten
utvärderas vetenskapligt och ska ge kunskap och inspiration om hur landsting och
kommuner tillsammans med ideell sektor kan utveckla det hälsofrämjande arbetet
för äldre och formerna för samverkan.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: I försöksverksamheten deltar fyra landsting – Sörmland,
Värmland, Jönköping samt Region Skåne, tillsammans med 16 kommuner. Slutmålgruppen är personer i åldern 60–75 år.
Resultat/lägesrapport: Implementeringsarbetet startade i september 2011.
Rekrytering av deltagare till försöksverksamheten pågår fram till mars 2012. Under
och efter denna period genomförs hälsocoachande samtal med deltagare fram till
2013. Kommunernas verksamheter utvecklas och anpassas efter de behov som finns
hos rekryterade deltagare. Parallellt sker fortlöpande effekt- och processutvärdering.
Diskussion/uppföljning: Målet med samverkansmodellen är att visa på framgångsrika sätt att samverka mellan landsting, kommun och ideella föreningar för
att främja hälsan hos individer med lättare sjuklighet samt visa på hälsoekonomiska
vinster. Modellen ska kunna appliceras även på andra åldrar och målgrupper i framtiden.
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Hälsofrämjande insatser, ett arbete i gränslandet
– har vi råd att vänta?
Ett gemensamt arbete mellan 6 kommuner, primärvård och länssjukvård

1

Närvård västra Skaraborg, Skara, Sverige

birgitta.wallander@skara.se

Närvård västra Skaraborg har en inriktning att det går att
skapa ett gott liv på äldre dagar! En offensiv satsning på hälsofrämjande och förebyggande äldreomsorg, där människor får möjlighet att använda sin kapacitet och
kompetens och ingå i en social gemenskap, gör att de kan känna sig behövda och
ger meningsfullhet i livet. Detta tillsammans med en satsning på fysisk träning i
olika former gör att hälsan påverkas positivt. Ett nätverk för hälsofrämjande insatser har bildats, de har fått ett uppdrag från ledningsgruppen för Närvård västra
Skaraborg. Syftet är att stärka förmågan hos den enskilde att påverka sin hälsa.
Förebyggande insatser utvecklas och samarbetet mellan den kommunala omsorgen,
Västra Götalandsregionens primärvård och länssjukvården stärks.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning:

Följande aktiviteter sker inom projektet:
• Kartlägga av vad som görs i dag, både till dem som är våra kunder och till de som
inte är det.
• Utveckla former för att nå de som ännu inte är våra kunder, med insatser enligt
”De fyra hörnpelarna” från Statens folkhälsoinstitut.
Resultat/lägesrapport: Nätverket för hälsofrämjande insatser består av personal
från kommunerna Götene, Skara, Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga, primärvården och länssjukvården i området. Kartläggningen enligt ovan är genomförd.
Samarbetsformer i lokala arbetsgrupper är under utveckling. Det planeras för ”rådslag”, som är möten mellan pensionärer, personal och politiker för att ta fram en
gemensam ”hälsoplan”.
Diskussion/uppföljning: Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande ska vara
en naturlig del och genomsyra arbetet för all hälsosjukvårdspersonal/personal i
vårt närvårdsområde. Gränsdragningsdiskussioner om vems ”patienten” är har för
länge sedan upphört och en del av budgeten för kommunernas äldreomsorg går
till insatser i gränslandet. Där finns en rad aktiviteter både av fysisk karaktär och i
andra sociala sammanhang som upplevs meningsfullt av individen att ingå i. FARförskrivning används av den legitimerade personal i primärvård, kommun eller på
sjukhus, som ser behov hos individer de kommer i kontakt med.

I primärvårdens arbete ingår det hälsofrämjande arbetet med hälsoprofilsbedömningar och olika stödgrupper för livsstilsförändringar, som en viktig del.
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Under luppen
– en av ohälsans största profitörer; tobaksindustrin
Margaretha Haglund1
4E – Tobaksindustrins arbetsmetoder och metoder för ANDT-prevention

1

Tankesmedjan Tobaksfakta, Stockholm, Sverige

margaretha.haglund@tobaksfakta.se

Tobaksbruket medför omfattande skador på såväl hälsan,
miljön som ekonomin. Samtidigt finns det få produkter som är så lönsamma att
sälja som tobaken. Tobaksbolagen säljer t.ex. cigaretter för 300 miljarder US-dollar
om året, motsvarande 1 980 miljarder svenska kronor – ungefär dubbelt så mycket
som den svenska statsbudgeten. Tobaksindustrins intressen kolliderar således brutalt med folkhälsointressena.
Bakgrund och syfte:

Tobaksbrukets konsekvenser har fått land efter land att stifta lagar för att minska
och förebygga tobaksbruket inklusive kontrollera tobaksindustrin. I takt med att
länderna försöker stifta lagar för att minska tobaksbruket satsar industrin enorma
resurser på en strategi avsedd att stoppa, försvaga eller försena nya tobaksförebyggande lagar. Världshälsoorganisationens tobakskonvention är ett viktigt stöd för
de drygt 170 länder som hittills anslutit sig till konventionen, däribland Sverige.
I tobakskonventionen finns t.ex. ett mycket tydligt förhållningssätt till tobaksindustrin: Om tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken inte minskas kan inte
heller tobaksproblemet lösas. Tobakskonventionen erinrar också om vikten av att
allmänheten har tillgång till kunskaper om tobaksindustrins arbetsmetoder.
Efter omfattande insatser med syfte att belysa tobaksindustrins arbetsmetoder
under 1990-talet har i dag insatserna i stort sätt upphört i Sverige, samtidigt som
tobaksindustrin har utvecklat nya arbetsmetoder. Sverige lever således inte upp
till tobakskonventionens krav om tobaksindustrin trots att en ökad kunskap om
tobaksindustrins arbetsmetoder i befolkningen bidrar till fler kritiska konsumenter
och därigenom minskar den sociala acceptansen för tobaksindustrin och dess inflytande på folkhälsopolitiken.
Presentationen syftar till att redovisa tobaksindustrins arbetsmetoder för att stimulera tobaksbruket och strategier för att underminera tobakspolitiken. Exempel
ges från såväl andra länder som Sverige. Presentationen skall även ses som ett
led i WHO:s firande av Tobaksfria Dagen 31/5 2012 vars tema är ”Stop tobacco
industry´s interference
Diskussion/uppföljning: Det finns stora likheter med exemplen som belyses
från tobaksindustrin med andra ohälsoframkallande industrier som t ex alkoholindustrin och spelindustrin varför kunskapsförmedlingen riktar sig till en bredare
målgrupp än enbart sk. tobaksansvariga.
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media och hälsobranschen samlar kraft
emot tobaksindustrins förförelsemetoder

1

Yrkesföreningar mot Tobak, Stockholm, Sverige 2Läkare mot Tobak, Stockholm, Sverige
Tandvård mot Tobak, Norrköping, Sverige 4Sjuksköterskor mot Tobak, Stockholm, Sverige
5
Lärare mot Tobak, Uppsala, Sverige 6Psykologer mot Tobak, Umeå, Sverige 7Psykologer mot
Tobak, Uppsala, Sverige 8Tankesmedjan Tobaksfakta, Stockholm, Sverige
3

sara@ymtkansli.org

Hälften av alla rökare dör i förtid på grund av sitt tobaksbruk. Tobaksindustrin är på ständig jakt efter nya kunder som kan ersätta dem som
slutar röka och snusa, liksom alla dem som dör av sjukdomar orsakade av tobak.
Kvinnor är i dag en högintressant målgrupp för tobaksbolagens marknadsförare.
Med reklambudskap som kopplar tobak till frigörelse, självständighet och skönhet
lockas flickor att se tobaksbruk som glamoröst och lurar in ungdomar i tobaksberoende. I Sverige ökar lungcancer bland kvinnor. Hos yngre kvinnor i fertil ålder
medför tobaksbruk under graviditet en ökad risk för komplikationer och risken för
plötslig spädbarnsdöd.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Världshälsoorganisationens (WHO:s) tema för den
Tobaksfria dagen, 31 maj, 2010 var ”Skydda kvinnorna mot marknadsföring av
tobak och mot tobaksrök!” I Sverige samlade Yrkesföreningar mot Tobak och
A Non Smoking Generation mediakända kvinnor och unga kvinnor med vårdyrken, att under ett seminarium diskutera ämnet.

Seminariets rekommendationer för att ge unga kvinnor
bättre skydd mot tobaksindustrins marknadsföring:
• Förbjud all direkt och indirekt tobaksreklam.
• Inför exponeringsförbud för tobaksförsäljning.
• Förbjud tillsatser av frukt- och godissmaker i tobak.
• Inför bildvarningar på tobaksförpackningar.
• Lagstifta om neutrala tobaksförpackningar.
• Gör fler offentliga miljöer rökfria, t.ex. uteserveringar, hållplatser, badplatser.
• Fortsätt att höja tobaksskatten.
• Inför en nollvision för tobaksbruk bland barn och ungdomar.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning:

Media profiler och unga inom vårdyrken kan tillsammans tydliggöra tobaksindustrins förföriska marknadsföring och dess konsekvenser för kvinnors hälsa.
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Skolan som arena för ANDT-prevention
– longitudinella interventionsstudier av kontraktsmetoden och Triaden
Josefine Börjesson1 och Charli Eriksson1
4E – Tobaksindustrins arbetsmetoder och metoder för ANDT-prevention

1

Örebro universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Örebro, Sverige

josefine.borjesson@oru.se

Forskningsprojektet avser att i en longitudinell studie utvärdera två idéburna organisationers ANDT-förebyggande metoder riktade till skolbarn. Utvärderingen omfattar Riksförbundet SMART:s kontraktsmetod riktad
till elever i skolår 4–9, som har som syfte att arbeta drogförebyggande med hjälp
av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Förmåner som
aktiviteter/rabatter knyts till ett medlemskap grundat på ett medvetet bortval av
osmarta/negativa beteenden via ett kontrakt.
Bakgrund och syfte:

Utvärderingen omfattar även Team 49:s program Triaden riktad till elever i skolår
4–6 och deras föräldrar. Syftet med Triaden är att ge unga viktiga verktyg innan
tonåren samt att eleverna ska få kunskap om vilka problem ett liv som brottsling
eller missbrukare kan leda till. Triaden vänder sig till hela skolklasser. Centrala
frågeställningar är: Hur förändras ungdomars levnadsvanor över tid hos elever som
deltagit i något av programmen? Finns det några skillnader i levnadsvanor mellan
de som deltagit i förebyggande program kontra de som inte deltagit? Har programmen någon dämpande effekt på elevers tobaks- och alkoholvanor?
Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att försöka identifiera effekter av programmen. Det förutsätter en longitudinell uppläggning med interventions- och kontrollgrupper.
För att utvärdera effekter av programmen följs elever med
enkäter under skolåren 6–9 samt år 1 i gymnasiet på interventions- och kontrollskolor i södra Sverige och i Skövde. Baslinjemätningar har påbörjats hösten 2011 i
både interventions- och kontrollskolorna med elever i skolår 6 (Triaden) och skolår
7 (kontraktsmetoden).

Metod/idébeskrivning:

Rapporter från de årliga undersökningarna kommer att
redovisas till skolorna, organisationerna och Statens folkhälsoinstitut. De båda
effektstudierna kommer att presenteras genom såväl svenskspråkiga rapporter som
i internationella vetenskapliga artiklar. Den första artikeln kring baslinjemätningen
avses vara klar under 2012.

Resultat/lägesrapport:
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Forskningsbaserad primärpreventiv
modell för ungdomar
– Kontraktsmetoden

1

SMART, Tyresö, Sverige

slim@smartungdom.se

Kunskap finns om problemen med alkoholism och narkomani och att hälften av långtidsrökarna dör av rökningen efter långvarig plågsam
sjukdom. Forskning (Columbia University, FHI) visar att i stort sett bara rökare blir
alkoholister och narkomaner respektive prövar narkotika. Med Kontraktsmetoden
bekämpar vi alla ANDT-skador genom att fokusera på tobaksdebuter och tidiga
alkoholdebuter.

Bakgrund och syfte:

Målgruppen är elever t.o.m. årskurs 9. Aktörer är lokala,
vuxna verksamhetsledare (från skolan eller kommunen), helst med stöttning av en
grupp smarta ungdomar. Alla elever i en klass/skola/kommun erbjuds att vara med
i en kontraktsverksamhet under ett år (alternativt flera år med årlig försäkran).
För medlemskap krävs undertecknande av ett (lokalt) utformat kontrakt, som även
förälder/vårdnadshavare undertecknar, vilket leder till viktiga goda samtal hemma.
Medlemmarna erbjuds förmåner som aktiviteter, lotterier och/eller rabatter.

Metod/idébeskrivning:

Cirka 35 000 elever i 90 kommuner har varje år gällande kontrakt, antingen bara mot tobak eller mot flera olika negativa beteenden
inklusive ANDT. Kontraktsmetoden används nu i åtta andra länder med uppåt
100 000 medlemmar. Varje kontrakt är en seger (för eleven, familjen, samhället).
Kontraktsmetoden finns i olika varianter. Störst är Tobaksfri Duo, vetenskapligt
utvärderad med näst intill en halvering av rökandet i Västerbotten. Norska FRI har
klar evidens. Örebro universitet påvisar kontraktets viktiga betydelse i sig, ur elevernas synvinkel. Läkartidningen nr 4/2003 redovisar en halvering av snusandet och
rökningen i Habo. Åtskilliga kommunala drogvaneundersökningar visar på ungefär
en halvering av tobaksanvändningen och/eller berusningsdrickandet.

Resultat/lägesrapport:

Efter 15 års nätverksarbete sprids Kontraktsmetoden
allt snabbare, med stöttning av SMART och Tobaksfri Duo. Bildandet av Smart
Ungdom har gett ordentlig skjuts i opinionsbildningen och lokalt för kontraktsverksamheterna, som får stöd och energi av en Smart Ungdom-klubb. En vetenskaplig
sammanställning av befintlig kontraktsmetodforskning är beställd. Socialstyrelsen/
Folkhälsoinstitutet har initierat en (påbörjad) grundlig, longitudinell utvärdering av
kontraktsmetoden genom Örebro universitet.

Diskussion/uppföljning:
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Kan Hälsoskolan bidra till reducering av
nyanlända flyktingars upplevda hälsoproblem?
Tina Eriksson-Sjöö1
4F – hälsofrämjande insatser i kommuner

1

Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö, Sverige

tina.eriksson-sjoo@mah.se
Bakgrund och syfte: Det är ett strukturellt hinder att hälsoaspekter inte väger tillräckligt tungt i den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(2010:197). Lagen ska påskynda etablering i arbets- och samhällslivet men landstingen är inte med som en av de centrala aktörerna i nya etableringsreformen, trots
att flyktingar och deras anhöriga har sämre hälsa än den inhemska befolkningen
både avseende kroppslig som psykisk ohälsa. Hälsoskolan möter behov som på ett
tillfredsställande och tillräckligt sätt inte har uppfyllts med befintlig introduktionsverksamhet och är därmed ett komplement med syftet att erbjuda nyanlända flyktingar en hälsofrämjande utbildningsinsats i grupp. Syftet med forskningsstudien är
att undersöka den självupplevda livskvaliteten bland kursdeltagarna före och efter
deltagandet i denna specifika hälsofrämjande aktivitet.

Målgruppen är nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, 18–64 år, samt anhöriginvandrare. Åtta kurstillfällen om vardera tre timmar
i veckan ges på svenska av sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, psykolog, barnmorska och tandläkare. Träffarna översätts av samma tolk (med tystnadsplikt) varje
gång. Varje kurstillfälle har sitt eget tema som ledaren är specialist på som stress,
sömn och koncentration, motion, kost, tandvård, hälsovalsinformation, vanliga
symtom och behandling, råd och stöd samt övningar. Teori blandas med praktiska
inslag och diskussioner. Forskningsstudiens uppföljning/kvalitetssäkring görs med
frågeformulär före, direkt efter samt sex månader efter avslutad hälsoskola dvs. då
kursdeltagaren antas genomgå SFI-studier.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Hittills (hösten 2011) har 132 nyanlända flyktingar
genomgått Hälsoskolan. Bearbetning och analys pågår och självskattningsformulären tyder på att det allmänna hälsotillståndet förbättrats efter genomgången kurs.
Speciellt inom områdena upplevd hälsa, rörlighet och smärta har deltagarna under
kursveckorna visat signifikant förbättrat resultat, dvs. de upplever sig må bättre.
Slutsats/diskussion: Hälsoskolan kan bidra till bättre hälsa och i en förlängning
reducering av sjukvårdskostnader, fler som genomgått SFI-studier samt större chanser på arbetsmarknaden.
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Utrota ungdomsfylleriet!
Håkan Fransson1
1

Öckerö kommun, Öckerö, Sverige

Öckerö kommun har sedan 2002 intensifierat sitt drogförebyggande arbete och syftet är att en gång för alla utrota ungdomsfylleriet i
kommunen. Arbetet bygger på hypotesen: ”Om alla vuxna i en kommun kommer
överens om att ingen ska dricka alkohol innan man är 18 gör ungdomar inte det.”
Arbetssättet har därför fått namnet Alla Överens.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: För att få alla vuxna överens används alla möjligheter
för att komma till tals med föräldrar och andra vuxna: ordinarie föräldramöten,
föreningsträffar, insändare, artiklar, krönikor och annan massmediemedverkan.
Arbetssättet vänder sig till vuxengruppen för att ändra beteendet hos ungdomsgruppen. Öckerö kommun gör också årliga drogvaneundersökningar och resultaten från
dessa används både till att skapa krismedvetenhet och hopp hos förtroendevalda,
föräldrar och allmänhet. Metoden förutsätter en engagerad preventionssamordnare
med ett tydligt politiskt mandat.
Resultat/lägesrapport: 2011 har 30 procent av högstadieeleverna (åk 7–9) i
Öckerö kommun druckit alkohol (65 procent 2003). 18 procent har varit berusade
(42 procent 2004). 13 procent är intensivkonsumenter (28 procent 2003). 75 procent har aldrig rökt (40 procent 2003). 85 procent har aldrig snusat (58 procent
2003).
Diskussion/uppföljning: Eftersom arbetssättet har fungerat så bra i Öckerö kommun är många kommuner intresserade av att ta del av dessa erfarenheter. Sedan
2010 finansierar Statens folkhälsoinstitut ett projekt där Alla Överens ska implementeras i kommunerna Malung-Sälen, Vansbro, Ockelbo och Bollnäs. Till folkhälsostämman finns förhoppningsvis resultat klara från tvåårsuppföljningen av
detta projekt. En viktig och intressant frågeställning att ta upp i samband med Alla
Överens är relationen person–metod. I de senaste årens evidensbaseringshysteri
har utförarens kompetens, engagemang, kommunikationsförmåga m.m. kommit
i skuggan. Erfarenheten av Alla Överens ger viktigt bidrag till denna diskussion.
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Utvärdering av LUMA
– ett alkoholförebyggande program
i 25 kommuner i Sverige under 2009 och 2010
4F – hälsofrämjande insatser i kommuner

Ulrika Boman1, Karin Guldbrandsson1 och Peter Allebeck1
1

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm, Sverige

ulrika.boman@ki.se

Behovet av ökad kunskap kring effektiva alkoholförebyggande metoder har lett till flera lokala utvecklingsarbeten under senare år. Ett
exempel är LUMA (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner), initierat av Statens
folkhälsoinstitut och genomfört i 25 kommuner i fem län under 2009–2010.
Evidensbaserade interventioner inom områdena tillgänglighetsbegränsning, föräldrastöd och opinionsbildning betonades i projektet. Syftet är att utvärdera denna
modell för lokalt alkoholförebyggande arbete och därigenom ge underlag till ett
mer effektivt framtida arbete inom området.

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Utvärderingen fokuserar dels på infrastruktur och använda

metoder avseende tillgänglighetsbegränsning, föräldrastöd och opinionsbildning,
dels på effekter på befolkningsnivå. Målgruppen är de 25 LUMA-kommunerna.
Data avseende infrastruktur och metoder har samlats in via webbenkäter till lokala
samordnare och styrgruppsrepresentanter. Strukturerade intervjuer med syfte att
bedöma kommunernas förändringsbenägenhet (Community readiness) har genomförts. Utfallsdata från olika surveyundersökningar och register har samlats in. Alla
datainsamlingar har genomförts vid två tillfällen, baslinje och uppföljning.
Resultat/lägesrapport: Community readiness-intervjuerna som genomfördes i
24 av de 25 kommunerna våren 2010 visade att de flesta LUMA-kommuner inte
hade nått full organisatorisk beredskap vad gäller såväl tillgänglighetsbegränsande
insatser som föräldrastöd. Trots detta uppgav samtliga kommuner under våren
2010 att de arbetade med tillgänglighetsbegränsning och med opinionsbildande
insatser. Alla kommuner utom två uppgav att de arbetade med föräldrastöd.
Metoder som vid detta tillfälle uppfattades ha god evidens användes i hög utsträckning. Resultat från uppföljningen analyseras under hösten 2011 för att se i vad mån
det skett några förändringar i använda metoder eller i organisationen kring arbetet
inom ANDT-området. Insamling och analys av baslinje- och utfallsdata på befolkningsnivå, t.ex. alkoholrelaterad sjuklighet, konsumtionsvanor och attityder sker
under hösten 2011.

Föreliggande studie presenterar resultat avseende infrastruktur och metoder i lokalt alkoholförebyggande arbete i 25 kommuner under
en begränsad tid (två år). För att öka värdet av denna studie är det angeläget med
fortsatt insamling och analys av utfallsdata efter att LUMA-projektet avslutats.

Diskussion/uppföljning:
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Det här tycker vi är viktigt för
att må bra och för att klara skolan
Photovoice – en metod för att involvera
gymnasieelever i skolans arbetsmiljöarbete
Maria Warne1, Katja Gillander Gådin2 och Kristen Snyder3
1

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap, Östersund, Sverige 2Mittuniversitetet,

VETENSKAPLIG STUDIE – po101

Institutionen för hälsovetenskap, Sundsvall, Sverige 3Mittuniversitetet, Institutionen för
utbildningsvetenskap, Härnösand, Sverige
maria.warne@miun.se

Skolan är en viktig arena för barns och ungdomars hälsa.
Elevernas hälsa relateras ofta till riskfaktorer utifrån deras levnadsvanor. Utgångspunkten för den hälsofrämjande arenan är att skapa en miljö där individen och
gruppen har stort inflytande och möjlighet att kunna påverka sina livsvillkor och
finna sammanhang i den egna vardagen. Genom mer kunskap om vilka faktorer
som är viktiga för elevers välbefinnande, ur deras perspektiv, ökar möjligheterna
att utveckla skolan till en universellt stödjande arena. Syftet var att med hjälp av
metoden Photovoice fördjupa förståelsen om viktiga aspekter för hälsa och lärande
ur ett elevperspektiv.

Bakgrund och syfte:

Photovoice, som är en deltagarorienterad aktionsforskningsmetod, användes tillsammans med grundad teori. Deltagare var 59 elever från gymnasieskolans
barn- och fritidsprogram och individuella programmet i Östersunds kommun.
Eleverna fick en engångskamera för att fotografera vad de ansåg var viktiga faktorer
för att må bra och för att det skulle gå bra i skolan. Eleverna diskuterade fotografierna under fyra workshops, såg gemensamma behov, samt utvecklade teman och
förslag till förändringar. Förslagen presenterades för beslutsfattare inom skola och
kommun. För att få fördjupad förståelse av uppkomna teman intervjuades eleverna
individuellt och i grupp efteråt.

Metod:

Elevernas teman fokuserade på lärarens kompetens att bli en ledare, relationer till vänner och lärare, fysisk miljö, mat samt möjligheter till återhämtning.
Analysen visar att lärarens bemötande relaterat till rättvisa och positiv förväntan,
stöd relaterat till socialt stöd och stöd i lärandet samt återhämtning relaterat till
variation under skoldagen och möjligheter att ladda batterierna efter skoldagen, var
drivkrafter för elevernas hälsa och lärande.

Resultat:

Photovoice, ökar möjligheten till verkligt elevinflytande i
skolan. Identifierade faktorer, som stärker elevernas drivkraft, synliggör ett utvecklingsbehov inom skolan.

slutsats/diskussion:
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Effektutvärdering av ett föräldrastödsprogram
som riktar sig till alla småbarnsföräldrar
Nikolaus Koutakis1
1
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nikolaus.koutakis@oru.se

Ömsesidig Respekt riktar sig till alla föräldrar med målet att göra föräldrarna mera trygga i sin föräldraroll. Programmet innehåller sex olika ämnesområden: gränssättning, emotionell coaching, självkänsla, mobbning, sömn och kost.
I dag har ca 1 000 föräldrar genomgått programmet, både mammor och pappor
(oftast båda föräldrarna). Med medel från Folkhälsoinstitutet har utvärderingar
av olika förebyggande program genomförts i Kronobergs län åren 2010 och 2011.
Ömsesidig Respekt är ett av de program som har utvärderats. Programmet har
utvärderats med en experimentell väntelista-kontroll-design.

Metod:

Resultat:

Resultaten har visat att programmet ger goda effekter.

Denna Kronobergsutvärdering kan ge bättre svar på om
Ömsesidig Respekt stärker föräldrarollen än vad utvärderingar av programmet hittills har kunnat ge. Tidigare har den som skapat programmet också varit ledare
för föräldragrupperna. I Kronobergsutvärderingen är det andra personer som leder
programmet. Resultat från utvärderingen presenteras på stämman.

slutsats/diskussion:
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Bakgrund och syfte: Ömsesidig Respekt är ett föräldraprogram som betonar föräldrars roll som för att lyfta fram barnets förmågor. Syftet är att ge föräldrar en
medvetenhet och kunskap för ett aktivt ledarskap som främjar tillitsfulla relationer
byggda på ömsesidig respekt. Programmet har sedan 2002 systematiskt utvecklats
av Mona Hedström i Åre. Få universella föräldraprogram som används i Sverige har
utvärderats vetenskapligt. Ömsesidig Respekt är ett undantag. Flera olika effektutvärderingar har under årens lopp genomförts där både korttids- och långtidseffekterna studerats.

Fysisk aktivitet på Recept
– en bro mellan sjukvård och friskvård
Amanda Ek1
1

Södersjukhuset, Arbetsterapi- och sjukgymnastikavdelningen, Stockholm, Sverige

amanda.ek@sodersjukhuset.se

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett folkhälsoproblem. Inom
hälso- och sjukvården används Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) för att öka den
fysiska aktivitetsnivån. Syftet var att utvärdera effektiviteten av FaR® som inkluderar organiserad träningen: Hur fungerar stödet ifrån hälso- och sjukvård och
aktivitetsarrangörer? Påverkar ordinationen aktivitetsnivån? Vilka aktiviteter väljs?
Hur upplever individerna att få FaR® till organiserad aktivitet?

Bakgrund och syfte:
VETENSKAPLIG STUDIE – po103

Metod: Prospektiva data samlades in från fyra svenska län under hösten 2009 och
våren 2010. Studiepopulationen bestod av 98 patienter från primärvården som
fick receptet av ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att förebygga eller
behandla sjukdom. Data samlades in via frågeformulär vid baslinje samt efter tre
och sex månader.

Huvudparten av patienterna hade till en början fått stöd av sjukvården
och aktivitetsarrangörer samt var nöjda med stödet de fått. Stödet kunde bestå
av utlämnande av aktivitetskatalog eller uppföljande samtal ifrån sjukvården.
Aktivitetsarrangörer stöttade genom hjälp med att komma igång med adekvat träning samt ett bra bemötande. Trots att FaR® som inkluderar organiserad träning
endast ökade den fysiska aktivitetsnivån marginellt minskade den stillasittande
tiden signifikant efter sex månader. Ungefär 70 procent var aktiva i flera aktiviteter
vid samtliga mättillfällen. De tre vanligaste aktiviteterna var promenad, gympa och
styrketräning.

Resultat:

De flesta angav att FaR® som inkluderar organiserad träning är en bra metod att bli
fysiskt aktiv men det finns ett behov av regelbundet och längre stöd. Huvudsakligen
stimulerade individuella instruktioner, anpassad träning och stöd från andra deltagare till en positiv förstärkning. Nackdelar med att vara aktiv i organiserad träning
var kostnaderna och minskad flexibilitet gällande att det både var mer tidskrävande
och begränsningar i schemaläggning.
Ordinerad organiserad träning kan minska stillasittande vilket är en viktig del i att främja folkhälsan. Organiserade aktiviteter kan vara bra för
individer med ett större behov av stöd samtidigt som det ofta innebär en minskad
flexibilitet och ökad kostnad.

slutsats/diskussion:
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Fördjupningsstudie om problemspelande
Anna-Karin Rybeck1, Klara Hermansson1, Ingvar Rosendahl1
och Anders Tengström1
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ingvar.k.rosendahl@sll.se

För en växande andel av befolkningen övergår spelande om
pengar till ett problemspelande. Kända riskfaktorer förutom ålder och kön är tillgänglighet, tidig speldebut, riskfylld alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Ett
viktigt syfte med studien är att undersöka betydelsen av olika risk- och skyddsfaktorer som intressanta ur ett folkhälsoperspektiv, för risken att ha spelproblem.
I analysen justeras för substansmissbruk och psykisk ohälsa, faktorer som i hög
utsträckning samvarierar med spelproblem.
Bakgrund och syfte:

Att känna sig trygg i sitt bostadsområde och att ha vänner som anser spel
om pengar oviktigt, visade sig vara kopplat till om ens spelande var ett problemspelande. Effekten för båda faktorerna kvarstod även efter justering för alkoholmissbruk och depression med en oddskvot (OR) på 0,60 med tillhörande 95-procentigt
konfidensintervall på 0,45–0,81 för de med rapporterat tryggt boende jämfört med
dem som inte rapporterat det. Motsvarande siffror för dem som rapporterat att spelande om pengar är oviktigt bland vännerna jämfört med dem som inte rapporterat
det var OR = 0,53 och 0,37–075.

Resultat:

slutsats/diskussion: Två faktorer inom området stödjande miljöer visade sig ha
en statistiskt säkerställd skyddande effekt även efter justering för alkoholmissbruk
och depression, i studien fastställd på diagnostisk nivå.
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Metod: Ett urval av 2 400 personer, definierade som fall och kontroller utifrån uppgifter från Folkhälsoinstitutets longitudinella studie om spel om pengar (SWELOGS),
gjordes. Urvalet utgörs av 591 fall med ett problematiskt spelande och drygt 3 kontroller till varje fall frekvensmatchat på ålder och kön. Under våren år 2011 genomfördes 1 876 telefonintervjuer av tränade intervjuare där bl.a. instrumentet MINI
(Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju, Svensk version 6.0.0b) användes
för att på diagnostisk nivå studera psykisk ohälsa och fastställa dess relation till
problemspelande. Ytterligare 134 svar inkom via enkät bland de personer som inte
nåddes för intervju, vilket gav en sammanlagd svarsfrekvens på 83,8 procent.

Hälsofrämjande arbete i gruppbostäder
för vuxna med utvecklingsstörning
Helena Bergström1, Maria Hagströmer2, Ulla Wihlman1 och Liselotte Schäfer Elinder1
1

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm, Sverige 2Karolinska
Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm, Sverige
helena.bergstrom@ki.se
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Personer med utvecklingsstörning har en ökad risk för både
fysisk och psykisk ohälsa. Övervikt och fetma förekommer i högre utsträckning
än i befolkningen generellt, vilket ökar risken för att utveckla kroniska sjukdomar.
Syftet var att utveckla och utvärdera en metod för att främja hälsosamma matoch rörelsevanor bland vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning,
vilka bor i gruppbostad eller servicebostad.

Bakgrund och syfte:

Metod: Metoden baseras på den social ekologiska modellen för hälsa och inkluderar tre komponenter: 1) ett hälsoombud som utses i personalen i varje bostad som
får ta del av kompetensutveckling, 2) en studiecirkel för personalen och 3) en studiecirkel för de boende. En randomiserad kontrollerad studie har genomförts med
randomisering på bostadsnivå. Data har samlats in före och efter interventionen
avseende deltagarnas längd, vikt och midjemått, fysisk aktivitet (stegräknare), matvanor (fotografering av måltider), tillfredsställelse med livet i stort, boendemiljö och
fritid (strukturerad intervju med boende) samt rutiner i gruppbostaden (enkät till
personal). Kvalitativ metod har använts för att studera hinder och möjliggörande
faktorer vid genomförandet.
Resultat: Baslinjedata avser 140 individer i 30 gruppbostäder, uppdelade på intervention och kontroll. Bland dessa hade 69 procent övervikt eller fetma, 23 procent
nådde upp till 10 000 steg/dag, 33 procent åt grönsaker minst 2 ggr/dag under
vardagar och 56 procent uppgav att deras fysiska hälsa var ”bra”. På bostadsnivå
rapporterade 40 procent att näringsinnehåll i måltider inkluderas i policy/handlingsplan och 77 procent att fysisk aktivitet inkluderas.

Baslinjedata bekräftar att övervikt och fetma är vanligt förekommande bland vuxna med utvecklingsstörning och att det finns stort utrymme
för förbättringar både vad gäller levnadsvanor bland boende och i gruppbostädernas rutiner.

slutsats/diskussion:
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Hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre
Evelina Danielsson1, Kristjan Oddsson2, Johnny Nilsson2, Mårten Fredriksson2,
Alexander Ovendal2,Örjan Ekblom2, Lina Wahlgren2, Staffan Hultgren2
och Eva A Andersson2
1

Solna stad, Solna, Sverige 2Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, Sverige

evelina.danielsson@solna.se

Individerna anmäler sitt deltagande själva. Det kostnadsfria hälsoprojektet
utförs inom undervisningen i folkhälsa i regi av GIH-studenter under handledning
av verksamhetschefen i Solna stad och lärare/läkare på GIH. Den ledarledda fysiska
aktiviteten utgörs primärt av stavgång, motionsgymnastik, vattengymnastik samt
styrketräning. Initialt och i slutet av perioden besvarar deltagarna en hälsoenkät
angående upplevd hälsa och livsstilsvanor om fysisk aktivitet, kost, sömn, rökning
och alkohol samt utför några olika fysiologiska tester i samband med ett hälsosamtal.

Metod:

Exempel på sammanställda resultat ges här för de 117 äldre som fullföljde
hela projektet under en vårtermin (för kvinnorna var antalet samt medelvärden
för ålder och BMI 99, 74 år och 26 respektive för männen 18, 73 år och 25). Efter
avslutat projekt sågs för gruppen som helhet generellt en signifikant förbättrad upplevd fysisk och mental hälsa, kondition och styrka i buk-, ben- och armmuskulatur.
För kvinnorna observerades även en ökad balansförmåga och ökad uthållighet i
ryggmusklerna. Enkätfrågorna angående fysiska aktivitetsvanor och stillasittande
visade på, efter avslutat projekt, en förändring till en mer aktiv livsstil.

Resultat:

Utvärderade 8–12 veckors hälsoprojekt med ledarledd
fysisk aktivitet för äldre kan bidra till förbättrad upplevd hälsa, ökade fysiska aktivitetsvanor, minskat stillasittande och bättre fysiska kapaciteter såsom kondition,
styrka och balans som är positivt korrelerade till ökad livslängd och minskad förekomst av en mängd olika folksjukdomar och skador. Fler projekt och studier behövs
framöver med ytterligare uppföljningar, jämförelser och för att vidareutveckla olika
fysiologiska tester och andra hälsoparametrar som kan ha positiva samband med
ökad hälsa.
slutsats/diskussion:
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Syftet med hälsoprojektet under 8–12 veckor för äldre är
att ge ledarledd fysisk aktivitet 2 gånger/vecka samt att utvärdera upplevd hälsa,
förändring av livsstilssvanor samt fysisk kapacitet. Hälsoprojektet är ett fortlöpande samarbete mellan Solna stad och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
och utförs under vårterminerna sedan ett flertal år.
Bakgrund och syfte:

Högt riskbruk av alkohol bland skolungdomar
och starkt samband med utsatthet för våld
Carin Nilses1, Helena Blom2, Gun Heimer3 och Ingela Danielsson4
1

Landstinget Västernorrland, Föräldra-barnhälsovårdsenheten, Sundsvall, Sverige

2

Länssjukhuset Sundsvall, Kvinnokliniken, Sundsvall, Sverige 3Uppsala Universitet,

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala, Sverige 4Landstinget Västernorrland,
Forskning och utveckling, Sundsvall, Sverige
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karin.nilses@lvn.se

Årliga uppföljningar av gymnasieelevers alkoholvanor visar
att intensivkonsumtion av alkohol ökar samt att skillnader avseende berusningsdrickande mellan könen minskar (CAN). I Folkhälsorapporten från 2009 hade
ungdomar 16–29 år det högsta riskbruket av alkohol. I samma rapport påpekades
att ungdomar var en av de grupper som är mest utsatta för våld. Syftet med denna
studie var att redovisa samband mellan riskbruk av alkohol och våldsutsatthet samt
alkohol och/eller drogpåverkan i samband med utsatthet för våld hos gymnasieungdomar.

Bakgrund och syfte:

Metod: Metoden var en tvärsnittsstudie med enkätfrågor kring utsatthet för fysiskt,
psykiskt och sexuellt våld (Norvold Abuse Questionnaire), riskbruk av alkohol
(AUDIT–C) samt påverkan av alkohol eller andra droger i samband med våldsutsatthet. 1 658 flickor och 1 589 pojkar deltog i studien. Totala bortfallet var cirka
20 procent.
Resultat: Andelen flickor och pojkar som hade en riskkonsumtion av alkohol
(AUDIT-C ≥ 5 och ≥ 6) var 39 respektive 38 procent. Utsatthet för psykiskt och
sexuellt våld var vanligare bland flickor och utsatthet för fysiskt våld var vanligare
bland pojkar. Det fanns ett betydande samband mellan riskbruk och utsatthet för
fysiskt och sexuellt våld – starkast för fysiskt våld bland pojkar och för sexuellt våld
bland flickor. Dessutom fanns ett starkt samband mellan ungdomars utsatthet för
våld och deras självrapporterade påverkan av alkohol i samband med våldsutsatthet. Pojkarna var i högre grad än flickorna påverkade av alkohol eller annan drog
i samband med våldsutsatthet.

Andelen ungdomar som riskbrukar alkohol var hög och
skilde sig inte mellan könen. Det uttalade mönstret att dricka sig berusad kan föra
med sig att ungdomar hamnar i situationer där våld är vanligt. Det är av stor vikt
att medvetandegöra ungdomar om berusningsdrickandets risker. I det förebyggande
hälsoarbetet på ungdomsmottagningar och skolor bör frågor kring våldsutsatthet
och riskbruk av alkohol ingå.

slutsats/diskussion:
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I DA VINCIS FOTSPÅR
– en litteraturstudie om pedometern som metod
i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn
Anita AG Gustafson1
1

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet, Växjö, Sverige

anita.gustafson@vetlanda.se

Metod: I litteraturstudien ingår tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ inriktning, som grundar sig på Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys.
Resultat:

I studien framkom fyra olika kategorier;
• BMI i relation till fysisk aktivitet. Sambandet mellan förhöjda värden av BMI och
låg fysisk aktivitet kunde ej påvisas.
• Faktorer som påverkar antal steg/dag. Pojkar och flickor hade olika hög aktivitetsnivå och den fysiska aktivitetsnivån varierade efter väderlek, årstid och vardagar och helgdagar.
• Olika skolprograms möjlighet att öka fysisk aktivitet. De olika skolprogram som
inriktades på att öka den fysiska aktiviteten kunde stimulera de fysiskt inaktiva
barnen mest medan de redan aktiva barnen däremot inte uppvisar någon större
skillnad i aktivitet.
• Motivationens betydelse. Stöd och uppmuntran från föräldrar och lärare ökar
barnets motivation och möjlighet att lyckas öka sin fysiska aktivitet.
Stegräknaren är ett etablerat instrument som av forskare
anses som ett objektivt och tillförlitligt sätt att mäta barns och ungdomars fysiska
aktivitet. Dess motiverande faktor kan användas som en metod i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. Den förebyggande hälsovården
kan erbjuda stegräknare till barn och föräldrar som ett sätt att öka barnets fysiska
aktivitetsnivå.

slutsats/diskussion:
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Bakgrund och syfte: Problemen med övervikt och fetma har ökat drastiskt de
senaste åren, vilket påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Att öka barns fysiska
aktivitet är en av de viktigaste utmaningarna för den förebyggande hälsovården.
Syftet var att undersöka om det finns vetenskapliga belägg för att använda stegräknare som en metod i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn.

Implementering av fysisk aktivitet på recept (FaR®)
som behandlingsmetod i primärvården i Göteborg
Stefan Lundqvist 1, Åsa Cider2, Mats Börjesson3 och Maria Larsson4
1

FaR®-teamet HSN 5, Göteborg centrum/väster – primärvård, Västra Götalandsregionen,

Sverige 2med dr, leg sjukgymnast, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för
Neurofysiologi och Fysiologi, Göteborg, Sverige 3professor, Karolinska Universitets-sjukhuset,
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GIH folkhälsa och fysisk aktivitet, Stockholm, Sverige 4FoUU-enheten Primärvården Göteborg och
Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen, Sverige
stefan.lundqvist@vgregion.se

I dag finns evidens för att otillräcklig fysisk aktivitet leder
till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar såsom metabolt syndrom som innefattar såväl övervikt/fetma, högt blodtryck, höga blodfetter som förhöjda blodsockervärden. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) har visat sig vara en effektiv metod
att förändra patienters fysiska aktivitetsgrad. Följsamheten till FaR® har visat sig
vara lika bra som följsamheten till annan långtidsbehandling, däribland läkemedel.
I Primärvården Göteborg centrum/väster används FaR® som behandlingsmetod vid
samtliga vårdcentraler. Arbetsmodellen har ej tidigare vetenskapligt utvärderats.
Syftet med den planerade studien är att kartlägga förändring av graden på fysisk
aktivitetsnivå för patienter som erhåller FaR® samt att studera effekten på medicinska riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet.

Bakgrund och syfte:

Totalt 120 patienter i åldern 30–80 år som kliniskt bedömts vara otillräckligt fysiskt aktiva med minst en komponent av metabolt syndrom och som av
legitimerad personal fått ordinerat FaR® i samband med ett motiverande samtal
erbjuds att delta i studien. Mätningar av fysisk aktivitetsgrad, utvalda medicinska
riskmarkörer och hälsorelaterad livskvalitet utförs vid första FaR®-förskrivningen
samt vid sexmånadersuppföljningen.
Metod:

Detta ingår som en del i en större studie med bland annat planerad uppföljning 2,5 år efter första FaR®-förskrivningen. Datainsamling pågår.

Resultat:

slutsats/diskussion: Evidens finns i dag för att ökad fysisk aktivitet ger positiva
hälsoeffekter. I denna implementeringsstudie görs en ansats att utvärdera ett kliniskt arbete i primärvården med FaR® som behandlingsmetod för att öka fysisk
aktivitetsnivå. En stor utmaning i dag för hälso- och sjukvården är klinisk implementering av fungerande metoder för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos individer som är otillräcklig fysiskt aktiva. Detta är ännu ofullständigt vetenskapligt
studerat. Denna studie kan därför medföra ökad kunskap och utgöra ett led i att
uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer kring metoder för att förändra ogynnsamma
levnadsvanor.
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Könsskillnader i hälsorelaterad livskvalitet
– en uppföljningsstudie i Uppsala län
Anders Berglund1 och Inna Feldman2
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Metod: HRQoL beräknades utifrån EQ-5D-instrumentet som inkluderades i 2004
(n=9,399) och 2008 (9,558) års tvärsnittsstudier. Med hänsyn till demografiska
och livsstilsfaktorer använde vi viktad logistisk och linjär regression. EQ-5Dinstrumentet inkluderas med fem separata dimensioner och ett generellt index (0 =
död, 1 = full hälsa).

År 2008 hade 49,1 procent av männen och 55,5 procent av kvinnorna
problem med smärta, vilket var signifikant lägre för män i jämförelse med år 2004
(p = 0,034). Med hänsyn till demografiska och livsstilsfaktorer var sannolikheten
för problem med samtliga EQ-5D-dimensioner signifikant lägre år 2008 utom
för rörlighet för män (OR 1,04; KI 95 procent 1,01–1,08) och hygien för kvinnor
(OR 1,72; KI 95 procent 1,53–1,93). EQ-5D-indexet ökade från 0,835 till 0,846
(p = 0,375) och 0,797 till 0,804 (p = 0,810) för respondenterna år 2008. I den linjära regressionen observerades ett signifikant ökat EQ-5D-index år 2008 för män
(p < 0,001) men inte för kvinnor (p = 0,820). I analyser stratifierade på kön och
ålder observerades en signifikant ökad HRQoL, men bara för äldre (50–84 år) män
(p < 0,001).

Resultat:

Våra resultat tyder på en ökad hälsorelaterad livskvalitet
över tid, främst bland äldre män. Däremot observerade vi hälsorelaterade olikheter
mellan äldre män och kvinnor som ökade över tid, vilka inte helt kunde förklaras
av olikheter i demografiska och livsstilsfaktorer. Resultaten bidrar till viktig information för politiker och beslutsfattare hur man ska fördela sociala resurser för att
minska de observerade olikheterna.

slutsats/diskussion:
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Bakgrund och syfte: En ökad åldrande befolkning i Sverige är också associerad
med vanliga folksjukdomar, vilket gör att alla år kanske inte levs med full hälsa.
Därför är det också viktigt att ta hänsyn till livskvalitet i relation till den kronologiska åldern. Syftet med denna studie är att undersöka om hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) har förändrats från 2004 till 2008 mellan kön och åldersgrupper i
centrala Sverige.

Recurrent pain in relation to physical fitness and
physical activity among primary school children
Ann-Christin Sollerhed1, Göran Ejlertsson1 and Ingemar Andersson1
1

Kristianstad University, School of Health and Society, Kristianstad, Sweden

ann-christin.sollerhed@hkr.se

Pain experience is subjective, only 10–20% can be explained by any
organic defect. Children’s self-reported pain has increased over the last decades.
The most common symptoms are headache, abdomen and back pain. Pain affects
everyday life, for example children’s physical activity (PA) levels. The aim was to
investigate possible links between perceived pain, self-reported PA and measured
physical fitness (PF) among school children 8–12 years old.

Background:
VETENSKAPLIG STUDIE – po111

Eleven physical tests and a questionnaire about PA and recurrent pain
were performed among 206 children. The test scores from the physical tests were
standardized for age and sex and added to an individual z-score as a measurement
for fitness, with mean 0. The children were divided into two groups which were
compared in a logistic regression; those who did not report any recurrent pain and
those who reported pain symptoms.
Method:

59 % of children (n = 206) reported no pain in head, abdomen or back,
26 % one of the symptoms, 11 % two and 4 % three symptoms. Children without
any reported pain had higher PF (0.81 vs -1.16; p = 0.024). Factors associated with
pain symptoms were female gender (OR = 2,8; p = 0,002), living in single-parent
families (OR = 2.4; p = 0.042), low self-reported PA (OR = 2.1; p = 0.033), low
subjective health (OR = 4.3; p = 0.042).
Results:

Conclusion: Findings indicate that, when compared with physically active children, sedentary children report more daily pain. PA could provide occasional pain
such as muscle pain and shortness of breath and can be experienced as unpleasant.
However, active children focus on the positive aspects and the fun in the activity
which may develop a higher pain tolerance, a kind of hardiness. Increased PA levels
increase the PF levels and might be a way to raise children’s tolerance for daily
strain. The school setting is an important arena for promoting PA as all children
with different social background and different PA habits are in school.
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Repeat induced abortion – a matter of individual
behaviour or societal factors?
– a cross-sectional study among women and men in Sweden
Marlene Makenzius1, Tanja Tyden2, Elisabeth Darj1 and Margareta Larsson1
1
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marlene.makenzius@fhi.se

Method: A Swedish cross-sectional study; 590 men (range 16–63 yrs); 798 women
(range 14–49 yrs) involved in an abortion during 2009. A questionnaire was used
and a regression model examined risk factors associated with repeat abortion (SPSS
17.0).

One-third had been involved in at least one previous abortion. Risk factors
for repeat abortion among women; previous children (OR 2,57), lack of emotional
support (OR 2,09), unemployment or sick leave (OR 1,65), tobacco use (OR 1,56),
and low educational level (OR 1,5). Risk factors among men; age range 25–29
years (OR 3,72), victimised of violence or abuse over the past year (OR 2,62),
unemployment or sick leave (OR 2,58), and previous children (OR 2,00). Some
considered that economic support and work opportunities might have enabled them
to continue the pregnancy. Increased sex and relationship education (SRE), easy/free
access to high-quality contraceptives and counselling, were suggested interventions
for preventing unintended pregnancies.

Results:

A large proportion of abortion seeking women (35 %) and the involved male partner
(32 %) have experienced previous abortion and they appear more socio-economic
disadvantaged than those who experienced their first abortion. This vulnerability
may hinder the motivation and ability to practise safe sex.
When applying these findings to public health work, welfare systems designed to narrow the gap between different socio-economic groups become
important, such as increased work opportunity, SRE, subsidised contraceptives, and
easy access to counselling with follow-up visits.

Conclusion:
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Almost 40 % of all induced abortions in Sweden are repeat induced abortions; however, there is limited knowledge about risk factors. Objective:
Investigate risk factors among women and men with repeat abortion.

Background:

Samband mellan skydds- och riskfaktorer
och den psykiska hälsan i Örebro län
Carina Persson1 och Margareta Lindén-Boström1
1

Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten, Örebro, Örebro län, Sverige

carina.persson@orebroll.se
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Bakgrund och syfte: Psykisk ohälsa ses som ett allt större folkhälsoproblem i samhället. Att mäta psykisk ohälsa är dock komplicerat, delvis beroende på att begreppet är svårdefinierat. Det kan innefatta allt från enstaka psykiska symtom som oro
och nedstämdhet till psykisk sjukdom som exempelvis depression. Självskattade
uppgifter om psykiska besvär har visat sig kunna användas som en god indikator på
psykisk ohälsa. Starka samband finns mellan livsvillkor, levnadsvanor och psykisk
hälsa/ohälsa. En förståelse av dessa samband är viktig för att kunna förändra och
påverka människors psykiska hälsa och livskvalitet i positiv riktning. Syftet är att
studera skydds- och riskfaktorer i förhållande till psykisk hälsa utifrån enkätundersökningarna ”Liv & hälsa” och ”Liv & hälsa ung”. Resultatet ska användas som
diskussions- och planeringsunderlag för beslutsfattare och personer som arbetar
med befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Örebro län.
Metod: Som underlag till analyserna i studien ligger två befolkningsinriktade folkhälsoundersökningar – dels ”Liv & hälsa” som riktar sig till vuxna 18–84 år, dels
”Liv & hälsa ung” som genomförs bland skolelever i årskurs 7, 9 och år 2 på
gymnasiet. Genom logistisk regressionsanalys studeras samvariationen mellan olika
skydds- och riskfaktorer och den psykiska hälsan.

Preliminära resultat visar att det finns starka samband t.ex. för ungdomarnas del mellan psykisk hälsa och att trivas i skolan, att ha goda relationer till
kamrater och föräldrar samt att känna att man har kontroll över sitt liv. Goda
relationer, socialt stöd, ekonomisk trygghet, samt en god miljö i bostadsområdet är
några av faktorerna som har starkt samband med psykiskt välbefinnande för den
vuxna befolkningen.

Resultat:

slutsats/diskussion: Psykisk hälsa är en viktig del av folkhälsan. Att arbeta med
att stärka goda sociala relationer inom skola, arbetsliv, föreningsliv och där människor bor är viktigt för att främja den psykiska hälsan i befolkningen.
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Tobaksprevention i en mångkulturell miljö
Per Haglind1 och Anita Boij2
1

Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, Göteborg, Sverige 2A. BOIJ AB, Skövde, Sverige

anita@boij.net

I Sverige finns få studier om tobaksprevention i en mångkulturell miljö. Därför ansåg miljöförvaltningen i Göteborg att det var angeläget att
göra en sådan. Miljöförvaltningen ansökte och erhöll medel av Statens folkhälsoinstitut för att ta fram ett underlag för tobakspreventiva insatser i en mångkulturell
miljö. Teologie doktor Anita Boij, har fått uppdraget att göra en kvalitativ studie
kring attityder till tobak och tobaksprevention.
Bakgrund och syfte:

Resultat: Överlag har de intervjuade har en mycket restriktiv hållning till tobaksförsäljning. De förespråkar främst ett totalförbud för försäljning av tobak men
också dold försäljning och varningsbilder på cigarettpaket. Överlag har de intervjuade bristande kunskap i tobakens skadeverkningar. Rökarna efterfrågar mer
tobaksinformation mest på lättläst svenska och som affischer och broschyrer. De
tycker också att personal inom sjukvården i mycket högre grad skulle informera
om tobakens skadeverkningar. I mycket liten utsträckning söker de intervjuade upp
den rökavvänjning som finns på vårdcentraler och via internet. I stället använder de
mestadels olika nikotinersättningsmedel med blandat resultat.

Bland de intervjuade finns en tveksamhet till samhällets vilja att minska tobaksbruket. Undersökningen visar också att det inte finns några större skillnader mellan
olika invandrargrupper, mellan kvinnor och män eller mellan olika åldrar.
I slutrapporten diskuteras en del av de intervjuades argument i relation till de fakta som finns om tobak. Rapporten kan användas som
underlag för fortsatt planering för hur tobaksinformation och rökavvänjning kan
ske i en mångkulturell miljö. Det är onekligen en utmaning för samhället att drastiskt förändra tobaksbruket i dessa grupper med mål att nå en jämställd hälsa.
slutsats/diskussion:

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

115

VETENSKAPLIG STUDIE – po114

Sammanlagt har åtta gruppintervjuer genomförts med vuxna rökare.
Undersökningen har skett bland invandrare från det arabisktalande språk- och
kulturområdet och från det serbokroatisk–bosniska språk- och kulturområdet. De
intervjuade har kommit från olika invandrarföreningar i Göteborgs Stad.
Metod:

Är dans en effektiv och lönsam intervention
för tonårsflickor med internaliserade problem?
– randomiserad, kontrollerad studie
Anna Philipson1, Anna Duberg2, Margareta Möller2 och Lars Hagberg2
1

Samhällsmedicinska enheten, Örebro Läns Landsting, Örebro, Sverige 2Vårdvetenskapligt
Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting, Örebro, Sverige
anna.philipsson@orebroll.se

VETENSKAPLIG STUDIE – po115

Bakgrund och syfte: Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige
har ökat de senaste decennierna. Flickor är mer utsatta; nedstämdhet är nästan tre
gånger så vanligt bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Kroppsliga symtom som huvudvärk, magont och illamående innefattas i det depressiva syndromet.
Studier visar att fysisk träning reducerar depressiva symtom.

Dans kan tänkas vara både en skyddsfaktor för att förebygga depression och en
behandlingsform som kan reducera graden av depressiva besvär. Dans har även
visat sig vara den populäraste aktiviteten för flickor under idrottslektioner i skolan.
Studiens syfte var att undersöka om en intervention med dans två gånger i veckan
under två terminer förbättrade livskvalitet och hälsa bland flickor 13–18 år med
internaliserande psykiska problem. En hälsoekonomisk analys av interventionen
har också gjorts.
Metod: Dansinterventionen pågick två gånger i veckan under två terminer. Då tränades kroppskännedom, samarbete och kreativitet. Fokus låg på rörelseglädje, inte
på prestation. Rekrytering skedde med hjälp av skolhälsovården. Total 112 flickor
deltog i studien och var randomiserade i kontroll- respektive interventionsgrupp.
Uppföljning skedde med en enkät tre ggr/år under två år. Enkäten var en sammansättning av flertal validerade mätinstrument och behandlar ämnen såsom självskattad hälsa, skoltrivsel, fritidsvanor, sömn, depression, livskvalitet och stress. En
kostnadsnyttoanalys utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv har också genomförts. Vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) användes som mått på effekt och
kostnader för hälso- och sjukvård samt intervention beaktades.
Resultat: Resultaten visar att det fanns en ökning i självskattad hälsa hos såväl
interventions- som kontrollgrupp ett år efter att interventionen avslutats. I interventionsgruppen var emellertid ökningen mer än dubbelt så hög jämfört med kontrollgruppen. Även den hälsorelaterade livskvalitén ökade mer i interventionsgruppen
jämfört med kontrollgruppen vilket ledde till vunna QALY.

Dans för tonårsflickor med internaliserande problem ger
vinster såväl hälsomässigt som ekonomiskt och kan därför vara en insats värd att
satsa på i framtiden.

slutsats/diskussion:
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Alla på snö – livsstil och folkhälsa i samverkan
Charlotta Bürger Bäckström1
1

Svenska Skidförbundet/Gymnastik och Idrottshögskolan, Åre/Stockholm, Sverige

charlotta.burger.backstrom@skidor.com

Målet med pilotprojektet ”Alla på snö 2009” var att
erbjuda samtliga elever i årskurs 4 i Norrköping att under vintersäsongen 2009–
2010 prova några former av vintersporter alpint, längd och pulka. De fem aktörerna i organisationen Svenska Skidrådet – Svenska Skidförbundet, Svenska Skidförbundet, Friluftsfrämjandet, SLAO, SKISU samt Skidlärarföreningen tillsammans
med Norrköpings kommun och intresserade föreningar på orten – lyckades skapa
en effektiv samararbetsorganisation. I fokus stod barnen och den gemensamma
utgångspunkten att alla hade något att vinna på projektet.

Metod/idébeskrivning:

Totalt sett engagerades i projektet över 3 000 tioåringar
från Norrköpings kommun. Utifrån enkät och intervjuer är de samlade bilden att
det uppstod en trygg läroprocess och att det fanns goda möjligheter att ”lyckas” vilket är en förutsättning för att skapa en livslång relation till fysiskaktivitet och hälsa.
Norrköpingskommun har valt att detta blir ett årligt återkommande inslag eftersom
det ligger helt i linje med barn- och ungdomsnämndens mål om rörelse och hälsa
samt de uppdrag att visa på positiva fritidsaktiviteter som skapar ett en sund livsstil.

Resultat/lägesrapport:

En utmaning är att sprida detta goda exempel i Sverige
så att dessa idéer som formade projektet Alla på snö med dess utgångspunkter kan
växlas upp och genomföras på andra ställen i Sverige utifrån de speciella villkor
som råder där. 2012 har turen kommit till 10–åringarna i Nacka, Huddinge, och
Mälaröarnas kommun. Alla på snö kommer även genomföras på flera platser i
Sverige, som Umeå, Nyköping och Gävle.
Diskussion/uppföljning:

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

117

METODER OCH METODUTVECKLING – po201

Bakgrund och syfte: Att beskriva och analysera en didaktisk samverkansprocess
mellan fem olika organisationer och lokala företrädare i Norrköping med en gemensam målsättning att erbjuda alla elever i årskurs 4 vintersportsaktiviteter under
skoltid i relation till Lgr 11 Idrott och Hälsa. Samt att med utgångspunkt tagen i de
vintersportutövande barnens upplevelser och handlingar utforska relationen mellan
teori och praktik utifrån en didaktisk modell för ”vinterfriluftslivets goda spegel”
i relation till livsstil och hälsa. Genom att alla barn som är 10 år under skoltiden får
möjlighet oavsett bakgrund att bli natursäkra genom lek och genom denna aktivitet
få en naturlig koppling till fritidsorganisationer i deras närhet. Utgångspunkten att
”alla har rätt att lyckas” bidrar till att skapa trygga och säkra barn i relation till
lekar på snö och is som på långsikt kan skapa en sund livsstil och hälsa

Det som inte mäts syns inte – utveckling av Skolmat Sverige
– ett webbaserat verktyg för kartläggning av skolmåltider
Emma Patterson1, Karin Lilja1, Maria Ramsten1, Anna-Karin Quetel2
och Liselotte Schäfer Elinder1
1

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avd. för Socialmedicin, Stockholm,
Sverige 2 Livsmedelsverket, Uppsala, Sverige
emma.patterson@ki.se
METODER OCH METODUTVECKLING – po202

Den nya skollagen kräver att alla grundskolelever erbjuds
näringsriktiga skolmåltider varje skoldag, och den är således ett exempel på en
insats som kan ha stor betydelse för att minska sociala skillnader i hälsa. Trots
Sveriges långa historik gällande skolmåltider saknas i dag nationella data om skolmåltidskvalitet. Syften: 1) utveckla ett verktyg som skolor kan använda för att
dokumentera och utveckla sin skolmåltidsverksamhet, 2) följa effekterna av den
nya skollagen över tid samt 3) forska på skolmåltiders effekter på hälsa och inlärning.
Bakgrund och syfte:

Våren 2010 samlades en referensgrupp med kompetens
inom näringslära, säker mat, pedagogik, miljö och offentliga måltider. Gruppen
utvecklade ett verktyg (ca 90 frågor) och pilottestade det i Stockholm stads grundskolor hösten 2010. Våren 2011 inbjöds ett slumpmässigt nationellt urval (n=693)
av grundskolor att delta i en baslinjestudie. Vi skapade livsmedelsbaserade kriterier för näringsriktighet delvis på basis av Livsmedelsverkets rekommendationer
för skolmåltider och validerade dem mot näringsberäknade matsedlar. Ytterligare
validerings- och reliabilitetstudier pågick hösten 2011.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Pilottestet identifierade svagheter med vissa frågor och
att verktyget var långt. På basis av erfarenheter och med referensgruppens hjälp
reviderades frågorna och verktyget delades upp i tre nivåer varav nivå 2 och 3 är
valbara. Deltagande skolor i den nationella studien (n=192) var representativa gällande huvudman och geografisk spridning. Andelen som fortsatte från nivå 1 till
2 var 63 procent, och 85procent tyckte att nivå 1 var ganska eller mycket lätt.
Valideringen visade att tre av de fyra näringskriterierna hade god specificitet och
sensitivitet. Kriterierna justerades inför valideringsstudien hösten 2011.

Ett enkelt, validerat verktyg som alla grundskolor oavsett organisationsform eller resurser kan använda för att utvärdera sin skolmåltidsverksamhet lanseras nationellt 2012. Som det första landet i världen kommer
Sverige att kunna mäta och dokumentera kvaliteten på skolmåltider över tid och
få en unik nationell databas för forskning kring måltidernas effekter på hälsa och
inlärning.

Diskussion/uppföljning:
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Diplomutbildning i tobaksavvänjning
Margareta Pantzar1, Agneta Hjalmarson2, Lena Lundh3, Hans Gilljam4
och Maria Rankka5
1

Psykologer mot Tobak, Uppsala,Sverige 2Psykologer mot Tobak, Göteborg 3Sjuksköterskor
mot Tobak, Stockholm, Sverige 4Läkare mot Tobak, Stockholm, Sverige 5Tandvård mot Tobak,
Stockholm,Sverige
margareta.pantzar@lul.se

Utbildningen omfattar två nivåer: 1) intygsdelen (2 dagar)
samt 2) diplomeringsdelen (handledning på tre patienter samt diplomeringsdagen).
Diplom utdelas när alla delar fullföljts, dvs. 2 + 1 dagars utbildning, kunskapsprov,
skriftlig redovisning av tre patientfall vid tre handledningstillfällen. Vid behov av reaktivering av kunskap efter ett uppehåll som tobaksavvänjare kan dag tre samt handledning på tre patientfall erbjudas, vilket leder till diplomering. Behörig att arrangera
utbildning är erfaren tobaksavvänjare inom YmT samt motsvarande utanför föreningarna som lämna in sin utbildningsplan för godkännande till arbetsgruppen.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Genomförda utbildningar har resulterat i att det nu finns
över 550 diplomerade tobaksavvänjare i landet. Kontaktpersoner för utbildningsteamen finns på www.psykologermottobak.org. I dag (2011) har 17 av 21 landsting
diplomerade tobaksavvänjare i sin verksamhet.
Diskussion/uppföljning: I och med arbetet med implementering av Socialstyrelsens

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder kommer fokus att riktas
på utbildning och kvalitetssäkring av arbetet. Sveriges Kommuner och Landsting
bidrar även genom projektet Insatser för att minska tobaksrökning som en del av
regeringsuppdraget En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) med
insatser för att förbättra förutsättningarna för tobakspreventiva insatser. Främst
inom insatsnivån kvalificerad rådgivning kommer de diplomerade tobaksavvänjarna
att kunna bidra med sitt arbete. För att vidmakthålla kompetens och säkerställa
att utbildningarna blir likartade och att dessa utgår från evidensen erbjuds alla
utbildarteam till nätverksdagar för presentation av ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Nästa träff planeras till den 8 mars 2012.
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METODER OCH METODUTVECKLING – po203

Yrkesföreningar mot tobak bildade 2005 en arbetsgrupp
för att ta fram en utbildning till diplomerad tobaksavvänjare. Bakgrunden var att
det fanns stor diskrepans mellan olika utbildningar i landet vad gäller innehåll och
krav. Det fanns även ett behov av att öka kvaliteten på utbildningarna samt öka
statusen som tobaksavvänjare. Från och med 2006 har en standard för utbildning
till diplomerad tobaksavvänjare använts på allt flera utbildningsorter. Utbildningen
syftar till att deltagaren ska få kunskap i tobakspreventivt arbete, kunna planera
och utföra tobaksavvänjning enligt evidensbaserade metoder samt reflektera över
etiska aspekter vid tobaksavvänjning.

Bakgrund och syfte:

En femveckorskurs ”Hälsoskola” är en metod för
att uppnå bättre hälsa hos nyanlända flyktingar
Solvig Ekblad1, Maria Asplund1, Gona Jaafar2 och Niklas Johnson3
1

Karolinska Institutet, CME/LIME, Stockholm, Sverige 2Södersjukhuset, Stockholm, Sverige

3

Carema, Södertälje, Sverige

solvig.ekblad@ki.se
METODER OCH METODUTVECKLING – po204

Bakgrund och syfte: Sen hösten 2008 pågår ett projekt med medel från
Folkhälsoanslaget, Stockholms läns landsting med syfte att utveckla en femveckorskurs i form av en ”hälsoskola” för nyanlända flyktingar, vilken kvalitetssäkras.
Kunskapen visar att nyanlända flyktingar ofta har koncentrations-, uppmärksamhets- och sömnproblem, vilket skapar hinder för en lyckad introduktion och framtida arbete. Arbetslinjen gäller även för nyanlända och om prestationsförmågan är
högre än 25 procent deltar den nyanlände i det etableringsprogram som startade
den 1 december 2010 då Arbetsförmedlingen övertog flyktingmottagandet från
kommunerna. Går det att tidigt under etableringen genom hälsofrämjande aktivitet lära sig känna igen vanliga symtom och få kunskap om hur dessa han hanteras
(egenvård)? Hur samarbetar vårdpersonal med Arbetsförmedlingens handläggare?
Vilka erfarenheter finns?

Deltagarna är nyanlända flyktingar i etableringsreformen,
vilka har fått uppehållstillstånd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Södertälje.
Grupperna består av 10–14 deltagare och både män och kvinnor deltar. Deltagandet
är frivilligt. En grupp deltagare genomgår fem kurstillfällen om vardera två timmar/
vecka, totalt 10,5 timmar inklusive diplomutdelning. Varje kurstillfälle har sitt eget
tema och koordineras av en sjuksköterska. Övriga samtalsledare är vårdpersonal
i form av sjukgymnast, psykolog och läkare och med tolk. Även handläggare från
Arbetsförmedlingen inbjuds att delta. Teori blandas med pratiska inslag och diskussioner. Tilliten byggs upp under kursen. En avspänningsövning praktiseras för att
deltagaren själv ska kunna använda den vid stress/oro. Kvalitetssäkringen mäts med
EQ-5D före, direkt efter och 6 månader efter kursen.
Metod/idébeskrivning:

En lägesrapport som summerar tre års arbete kommer att presenteras. Erfarenheterna visar att deltagarna uttrycker ett behov att
få denna kunskap av lokal vårdpersonal för att känna sig trygga vid starten av
etableringen. Ett konstruktivt samarbete har byggts upp mellan vårdpersonal och
Arbetsförmedlingen. Detta vill vi nu få en möjlighet att förmedla vidare vår kunskap
till andra som är intresserade och som arbetar med denna eller andra målgrupper.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Nästa steg är att implementera och skräddarsy Hälsoskolan även för andra målgrupper. En handbok har tagits fram för vårdpersonal.
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Exergaming, video games requiring physical activity
– a new way of increases physicalactivity level for obese adolecents?
Sofia Trygg Lycke1 and Lotta Bjurvald2
1

Karolinska Universitetssjukhuset, Rikscentrum Barnobesitas, Astrid Lindgrens barnsjukhus,

Stockholm, Sweden 2Karolinska Universitetssjukhuset, Rikscentrum Barnobesitas, Astrid
Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, Sweden
sofia.trygg-lycke@karolinska.se

Methods: Participants from the National Childhood Obesity Centre, Karolinska
University Hospital, Stockholm will exercise in their homes using the exergame
Kinect (Microsoft) for one hour every day for a 10 week-period. Cardio respiratory fitness, weight, height, waist and quality of life (PedsQL) will be measured
before and after the test period.

The results of this pilot study will be presented and analyzed in order to
optimize the planning of a bigger intervention-study. The first patient was included
in June 2011. The number of participants is intended to be 10 and the final results
will be made available in May 2012.
Results:

Motivating obese adolescents to a healthier lifestyle is a big challenge
for today’s health-care. To use technology in a way that is common for adolescents
could be one way.

Conclusion:
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METODER OCH METODUTVECKLING – po205

Childhood obesity is one of today’s primary childhood health
problems. However treatment of obesity has shown poor results so far, especially
among adolescents. Intervention to increase physical activity is one way to decrease
weight gain and improve health-related factors associated with obesity. The objective of this feasibility study is to determine if prescribing the Kinect exergame to
adolescents with obesity increases their physical activity level. The effects on body,
fitness and quality of life will be evaluated.

Introduction:

Friskvården i Värmland löser in
ordination på fysisk aktivitet
Birgitta Sjökvist1, Kristina Aggeborn1, Ulrika Sälgeback1 och Kaj Sundström2
1

Friskvården i Värmland, Karlstad, Sverige 2Landstinget i Värmland, Karlstad, Sverige

birgitta.sjokvist@varmland.rf.se

2004 tog Landstinget i Värmland beslut att införa fysisk
aktivitet på recept, FaR, som arbetsmetod. Hur har arbetet genomförts, vilka resultat har nåtts och vilka framgångsfaktorer har lett till att det idag finns en väl fungerade organisation för att ta emot och utveckla FaR arbetet?

Bakgrund och syfte:
METODER OCH METODUTVECKLING – po206

Värmlandsmodellen för FaR bygger på samarbetet mellan Landstinget, Värmlands
kommuner, föreningslivet och Friskvården i Värmland.
Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler i alla kommuner. Friskvårdskonsulenten arbetar nära både förskrivare av FaR, föreningslivet och kommunens
aktiviteter. Friskvårdskonsulenten tar emot recept på fysisk aktivitet, genomför
hälsosamtal, konditionstester, ger kvalificerad rådgivning om fysisk aktivitet till
enskilda och driver gruppaktiviteter.
Resultat/lägesrapport:

Framgångsfaktorer:
• Friskvården i Värmlands arbete vilar på vetenskaplig grund. Riktlinjer och program för verksamheten tas fram av den egna medicinska styrgruppen.
• Arbetet med FaR har en fungerande strategisk styrning: Samordningsgrupp mellan Friskvården i Värmland och Landstinget i Värmland tydliggör uppdrag och
ansvarsområden. I Friskvården i Värmlands styrelse finns representation från
landstinget, kommunerna och idrottsrörelsen
• Formella beslut fanns vid införandet på både tjänstemanna och politisk nivå.
• Befintliga strukturer, verksamheter och metoder har tagits tillvara.
• Friskvårdkonsulenten är lots mellan individ och samhälle (kommun, föreningsliv, gruppaktiviteter)
• Friskvården i Värmland svarar för uppföljning och utvärdering av skrivna och
”uttagna” FaR. Statistiken har även återförts till Landstinget i Värmland att
använda i kvalitetsrapporter och feedback till förskrivarna (LiV barometern).

122

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

Frivilligsamordnarnas Förbund
Signe Isaksson1
1

Frivilligsamordnarnas Förbund, Ordförande, Norrköping, Sverige

sig.isa@frivilligsamordnarna.se

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits ett nätverk av
frivilligsamordnare som arbetat med ”den nya sortens frivillighet” genom frivilligcentralerna (en sluss för frivilligt arbete). Dessa frivilligsamordnare har tipsat och
stöttat varandra i sin yrkesroll genom teoretisk kunskap, forskning och praktiskt
verksamhet. Ofta har arbetet lokalt handlat om att vara ensam i sin yrkesroll, där
en frivilligsamordnare drivit en stor mångfacetterad verksamhet. Att leda en frivilligcentral har inneburit att ständigt vara beredd att förändra verksamheten efter
människors önskemål och behov – en stor skillnad mot när man leder en förening,
som arbetar helt efter de fasta verksamheter som är föreningens idé. För att få en
hållbar stödstruktur för yrkeskategorin bildades Frivilligsamordnarnas Förbund
den 28 mars 2011. Förbundet är öppet för alla som leder och organiserar frivilliga
(www.frivilligsamordnarna.se).

Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Målgruppen är frivilligsamordnare, volontärsamordnare
eller motsvarande, både inom frivillig, offentlig och privat sektor. Yrkesförbundet
är öppet för både anställda och frivilliga som leder och organiserar frivilliga.

Förbundet har redan haft ett nationellt erfarenhet utbyte
samt medverkat i Frivilligårsarrangemanget vid mässa och seminarier. Medlemmarna stöder varandra med goda råd och delar sina erfarenheter.

Resultat/lägesrapport:

Den framtida effekten är att öka människor olika möjligheter att engagera sig och därmed må bättre, genom att:
1. stärka frivilligsamordnares roll i arbetssituationen
2. möjliggöra för fler att arbeta professionellt med frivilligledning
3. bilda lokala och regionala nätverk för frivilligsamordnare.

Diskussion/uppföljning:
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METODER OCH METODUTVECKLING – po207

Syftet är:
• att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen genom kunskaps och kompetensutveckling inom föreningens ram genom nätverk, träffar, kurser, konferenser
och publikationer och i samarbete med andra främja lämplig akademisk yrkesoch fortbildning
• att i samhället skapa förståelse för yrket och dess betydelse.

Hälsohoppet
– implementering av de nationella riktlinjerna för
sjukdomsförebyggande metoder i primärvården Västernorrland
Anna Gidlund1
1

Landstinget Västernorrland, Folkhälsocentrum, Sundsvall, Sverige

anna.gidlund1@lvn.se
METODER OCH METODUTVECKLING – po208

Bakgrund: I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011), finns rekommendationer för hur sjukdomsförebyggande insatser ska
bedrivas inom hälso- och sjukvården gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. I primärvården Västernorrland
finns riktlinjer och rutiner för levnadsvanearbetet och sedan 2010 finns ett ersättningssystem kopplat till detta. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
regleras också i Regelbok för Vårdval Västernorrland. En viktig komponent för
att omsätta policyer till praktik är implementeringsstöd. Folkhälsocentrum kommer under 2012 att erbjuda utbildning och handledning för arbete med flöden,
kompetenshöjning och träning av förmåga att arbeta sjukdomsförebyggande inom
primärvården Västernorrland.

Hur vårdcentralen ska arbeta med levnadsvanor i dag överlåts till respektive enhet. Systematiken skiljer sig åt över länet, vilket leder till olika
möjligheter för patienter att få sina levnadsvanors betydelse för det allmänna hälsotillståndet uppmärksammade.

problembeskrivning:

Syftet med förbättringsarbetet är att:
• vårdcentralerna ska säkerställa ett effektivt flöde i arbetet med levnadsvanor
• stärka tillämpningen av sjukdomsförebyggande metoder.
Länets vårdcentraler erbjuds att delta i ett nio månaders
förbättringsarbete baserat på genombrottsmetodik. På varje deltagande vårdcentral
utbildas under 2012 två personer i förbättringsarbete. Fokus kommer att vara vårdcentralens egen process runt frågor som vem/hur identifierar, åtgärdar och följer
upp patientens behov av hjälp och stöd för att lyckas med levnadsvaneförändringar.

Metod/idébeskrivning:

Parallellt med förbättringsarbetet ges breddutbildningar i arbete med levnadsvanor.
Tillfällena är öppna för alla medarbetare på alla vårdcentraler och MI kommer att
löpa som en röd tråd.
Totalt 21 av 32 vårdcentraler deltar i förbättringsarbetet. Under
året erbjuds sex breddutbildningar i levnadsvanor.

lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Det här blir första steget i att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i Landstinget Västernorrland.
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I tidig ålder grundlägga behov av fysisk aktivitet
samt ge natur- och miljökunskaper som leder till en mer hållbar utveckling
genom friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande
Kerstin Andersson1
1

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur, Stockholm, Sverige

kerstin.andersson@iurochskur.se

I dag finns verksamheten i åldrarna 0–13 år i förskola,
skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I Ur och Skur bedrivs inom både kommunal och fristående verksamhet. Naturkunskaper samt kontinuerlig vistelse i naturens olika biotoper året om gör att barnen förstår och värnar om vår miljö och
allemansrätten. De upplever och ser samband och skeenden i naturen och förstår
vikten av sin egen roll samt möjligheten att påverka. Pedagogerna är förebilder och
arbetar aktivt med att ge barn och ungdomar en miljömedvetenhet. Metoderna ger
med friluftsliv, olika upplevelser och äventyr, en gemenskap, en utvecklad empatisk
och social utveckling samt en möjlighet att få visa på kunskaper utöver det som sker
i klassrummet/samhället.

Metod/idébeskrivning:

Antalet barn som går på I Ur och Skur ökar från år till
år. Verksamheten är viktig för både individ, grupp, samhälle och världen. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är verksamheten viktig då barnen har färre sjukdagar
än inom traditionella förskolor. Att vara mer fysiskt aktiv bidrar till att färre får
hjärt- och kärlsjukdomar längre fram i livet samt att de barn och ungdomar som
fått med sig kunskaper om friluftsliv fortsätter att vara fysiskt aktiva högre upp i
åldrarna. Verksamheten är rolig, inspirerande och kreativ. Alla mår bra av att vara
ute och klimatet blir lugnare och mer avstressande med färre konflikter.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Vi vill visa att man får bestående kunskaper genom att
använda alla sinnen och olika lärmiljöer i undervisningen. I Finland har pedagogiken funnits i 17 år och i Japan där ”Skogsmulle” redan är stort vill de ta nästa steg.
Vi vill att fler ska få ta del av pedagogiken och sprida den vidare i Sverige och i andra
länder. Om fler människor har kunskaper om fysisk aktivitet, natur och miljö är det
fler som lever och arbetar mot en mer hållbar utveckling och ett hälsosammare liv!
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METODER OCH METODUTVECKLING – po209

I Ur och Skur är en etablerad pedagogik med utvecklade
metoder för att nå läroplanernas mål genom natur/friluftsliv, utomhuspedagogik
och upplevelsebaserat lärande. Verksamheten är utvecklad från Friluftsfrämjandets
barn- och ungdomsverksamhet. Grundidén är att tillfredsställa barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap genom vistelse i naturen året om. Vi verkar för folkhälsa; forskning visar bl.a. att på I Ur och Skur är man friskare, mer fysiskt aktiv
samt har lättare att koncentrera sig.

Bakgrund och syfte:

IDB (Injury Data Base)
– en detaljerad skaderegistrering som utgör en del av Socialstyrelsens
patientregister (PAR). Ingår i sameuropeiska EURO-IDB
Kaj Sundström1
1

Landstinget i Värmland, Folkhälsa och samhällsmedicin, Hälso- och sjukvårdsstaben, Karlstad,
Sverige
kaj.sundstrom@liv.se

METODER OCH METODUTVECKLING – po210

Personskador som uppkommer i samband med skadehändelser är ett stort folkhälsoproblem. I Sverige omkommer årligen drygt 4 600 personer i samband med olyckshändelser, cirka 100 000 personer läggs in på sjukhus för
vård och cirka 700 000 personer besöker öppenvården för en olycksfallsskada. Den
totala samhällskostnaden har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) beräknats till 59 miljarder kronor per år. I Värmland beräknas den initiala
kostnaden för hälso- och sjukvården uppgå till cirka 300 miljoner kronor årligen.
Registreringen av personskador i Värmland sker i två olika system, STRADA (start
2002) och IDB (start 2007), på länets tre akutmottagningar i Arvika, Karlstad och
Torsby.

Bakgrund och syfte:

En god registrering av de personskador som uppkommer i samband med olyckshändelser är en grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete
både lokalt och regionalt. Jämfört med nationella data ger lokala data fler detaljer
om vilka som drabbas av skador, var och när skadehändelsen inträffar, om utlösande
faktorer och vilka produkter som orsakat själva skadan, bakgrunden till skadehändelsen och händelsens förlopp. Detta är detaljerade uppgifter som tillsammans med
lokal kunskap, av lokala aktörer kan användas konkret i det lokala skadeförebyggande arbetet.
Metod/idébeskrivning:

I Värmland registreras cirka 17 000 personer årligen i

Injury Data Base.
Poster IDB: Exempel på utdata från de drygt 65 000 personskador som registrerats under åren 2007–2010.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Ett samarbete planeras mellan Landstinget i Värmland,
Karlstads universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra
länsaktörer där uppgifterna från IDB ska utgöra en grund för det skadepreventiva
arbetet i Värmland.
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Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv
Anna Molin1
1

Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, Sverige

anna.molin@lansstyrelsen.se

Viktiga framtidsfrågor för länsstyrelserna handlar om delaktighet, demokratiska aspekter och allas lika värde kan omsättas i praktiskt kulturmiljöarbete. År 2010 startades projektet ”Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv”
med syfte att förbättra informationen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer
med avseende på det heterogena Sverige. Mer långsiktigt är syftet att utveckla länsstyrelsernas arbetssätt så att delaktighet och bemötande blir en del av vardagen.
Bakgrund och syfte:

Arbetet har bidragit till att länsstyrelserna tillsammans
med flera andra aktörer har påbörjat arbetet för att bredda den nationella historieskrivningen. De regionala projekten har givit erfarenheter för att arbeta mer inkluderande. Detta gäller bland annat hur vi hanterar information om kulturmiljöer och
hur människor kan bli delaktiga i framtagande av ny kunskap, även i de lägen där
en plats och dess berättelser är konfliktfyllda.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Frågor kring vems historia som uppmärksammas och
vems historia som inte finns representerad i de kulturmiljöer som länsstyrelsen hanterar har blivit mer aktualiserad. Totalt 21 länsstyrelser med samma uppdrag och
liknande problematik har nu möjlighet att använda sig av de arbetssätt som har
testats inom projektet. Under 2012 genomför länsstyrelserna en kampanj för att
uppmuntra organisationer, föreningar och enskilda att söka kulturmiljömedel för
att ge röst åt tysta kulturarv.
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METODER OCH METODUTVECKLING – po211

Femton regionala delprojekt har genomförts hittills för att
pröva metoder för att skapa delaktighet och för att ställa nya frågor till historiskt
material. I de regionala delprojekten har länsstyrelsen samarbetet med bland annat
kommuner, museer, markägare, studieförbund och ideella organisationer. Inom
projektet genomförs seminarier för att öka kunskapen om diskrimineringsfrågor.
För att samla erfarenhet och göra den tillgänglig pågår uppbyggnad av en webbaserad handbok som ska fungera som ett stöd för handläggare.
Metod/idébeskrivning:

Lärandeprojekt
– metoder och arbetssätt för jämlik vård
Marianne Granath1 och Hanna Wallin1
1

Sveriges Kommuner och Landsting, Avd för Vård och omsorg, Stockholm, Sverige

hanna.wallin@skl.se

I dag har vi kunskap om att samhällets och vårdens tjänster
inte når alla på ett likvärdigt sätt (se bl.a. Vård på (o)lika villkor, SKL 2009). Vård
på lika villkor innebär att patienter/brukare så långt som möjligt ska uppleva att de
bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt. Vård på lika villkor innebär också att
med förebyggande och hälsofrämjande insatser nå och uppmärksamma behov hos
grupper i samhället, som är särskilt utsatta för ohälsa. Vård på lika villkor är ett
bidrag till jämlikhet i hälsa.
Bakgrund och syfte:

METODER OCH METODUTVECKLING – po212

I första linjens vård ges goda möjligheter att utveckla arbetet för en mer jämlik
vård, alltifrån förebyggande insatser och tillgänglighet till bemötande, behandling
samt ledning och styrning av verksamheten. Första linjens vård kan göra skillnad
genom att uppmärksamma och försöka finna arbetssätt för ett mer jämlikt arbete.
I detta arbete är delaktighet, samverkan och kommunikation med omgivande aktörer av vikt. Genom medverkan i SKL:s lärandeprojekt ”Vård på lika villkor” får
deltagande verksamheter handledning i förbättringsmetodik och stöd i arbetet med
att finna jämlika arbetssätt och metoder från både forskare och kollegor i liknande
verksamheter som sin egen. Jämlikhet lönar sig i kvalitet, i brukar- och patientnöjdhet och i kostnadseffektivitet.
Syftet med projektet är tillsammans med ett antal verksamheter arbeta fram,
testa och utveckla metoder och arbetssätt för en mer jämlik första linjens vård.
Lärandeprojektet omfattar alla aspekter av första linjens vård från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna vårdprocesser till ledning och styrning.
Ett tiotal verksamheter inom första linjens vård inkluderas i projektet, gärna belägna i bostadsområden med sämre hälsa. Arbetet bedrivs
under 2012–2013 där ett av målen är att deltagarna ska tillägna sig kunskap som de
sen kan använda för fortsatt förbättringsarbete efter avslutat projekt.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Presentation av vägledande evidens och expertutlåtande
om möjliga mål, metoder och arbetssätt för en mer jämlik första linjens vård.

I och med detta projekt vill vi utveckla och finna arbetssätt eller metoder som kan främja jämlikheten i första linjens vård som kan inspirera
andra att arbeta aktivt för en vård på lika villkor i våra regioner och landsting.
Förhoppningen är också att projektet bidrar till att uppmärksamma betydelsen av
en mer jämlik vård och om möjligheter, problem och utmaningar i vårdens arbete
med jämlik vård och hälsa.

Diskussion/uppföljning:
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Metod för att förebygga övervikt och fetma
– i ett område där många av invånarna har låg inkomst, låg utbildning,
okvalificerat eller inget arbete och/eller annat modersmål än svenska
Maria Magnusson1,2 och Kristina Hesslund3
1

Primärvården Göteborg, Vårdcentralen Angered, Göteborg, Sverige 2Institutionen för

medicin, GU, Enheten för folkhälsoepidemiologi, Göteborg, Sverige 3Primärvården Göteborg,
Vårdcentralen Gamlestadstorget, Göteborg, Sverige

Hälsofrämjande insatser på samhällsnivå tenderar att gynna
grupper med hög socioekonomisk status. För att undvika paternalism och skapa
effektiva interventioner bör åtgärderna planeras av eller i tätt samarbete med målgrupperna. Syftet med Folkhälsogrupp Jämvikt är att utveckla metoder för att förebygga fetma i områden med hög prevalens av olika sorters ohälsa.

Bakgrund och syfte:

Data på områdesnivå visar låg inkomst, låg utbildning,
okvalificerat eller inget arbete och/eller annat modersmål än svenska. En dietist och
en distriktssköterska i primärvården utgjorde kunskapsresurs för olika verksamheter
– barnomsorg, skola, folktandvård och primärvård, apotek, idrottsföreningar, kulturföreningar och livsmedelshandel. Utarbetande av teoretisk plattform: 1) Varje individ har egna hälsomotiv som bestämmer hur hon/han tillägnar sig ny kunskap och/
eller ändrar sitt beteende. 2) För att individen ska förändra beteende krävs en strävan efter bättre alternativ såväl som reella möjligheter att omsätta beslut i handling.
3) Individer och grupper ska stödjas att utveckla kunskap utifrån sina egna förutsättningar och hälsosamma val ska underlättas. 4) Människor föds in i kulturella och
sociala system och med en stark förmåga att utveckla nya mönster. 5) Framgångsrikt
hälsofrämjande arbete på samhällsnivå kräver samverkan och kontinuitet.

Metod/idébeskrivning:

Mandat gavs uppifrån för att etablera nya arbetssätt.
Deltagarstyrning eftersträvades på alla nivåer. Bland annat framställdes flexibelt
material som recept, bordsryttare och foldrar. Kostnätverket i Angered och Hälsa
för Unga i grundskolan Angered initierades liksom hälsocertifiering för skolor. En
icke-kulturspecifik kort sammanställning av Livsmedelsverkets rekommendationer
(översatt till tolv språk) trycktes och spreds. Reflektion över insatserna och formulering av metodutveckling sker kontinuerligt. En studie på en skola i området visade
halverad prevalens av fetma (ej signifikant) samt förbättrade matvanor 2003–2008.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Ett brett folkhälsoarbete förutsätter samverkan mellan
primärvård och kommun. Önskvärd vidareutveckling vore att öka deltagarstyrningen på den övergripande planeringsnivån, förnya kontakten med olika aktörer
samt intensifiera insatserna för att införa hälsocertifieringen. Tyvärr har vårdvalets
införande (den 1 oktober 2009) inneburit att det breda förebyggande folkhälsoarbetet har minskat markant.
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maria.magnusson@allmed.gu.se

Skolsköterskornas REDSKAPSBOD
för barn med övervikt och fetma
Anita G Gustafson1 och Mia Gällring2
1

Skolhälsovården, Barn och utbildning, Klavreström, Sverige 2Skolhälsovården, Moheda,
Sverige
anitagustafson@telia.com

metoder och metodutveckling – po214

Övervikt och fetma är ett växande problem bland våra barn
och ungdomar. Skolhälsovården som främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande har här en viktig uppgift att fylla. Skolsköterskorna träffar alla barn i
skolan och har stora möjligheter att fånga upp barn och ungdomar i riskzonen.
Med gemensamma riktlinjer för detta arbete får man en större genomslagskraft och
det innebär även en trygghet för skolsköterskorna. Materialet är godkänt av barnläkarna i Växjö och samtliga skolsköterskor i Kronobergs län använder sig av det.
För att arbeta med detta känsliga ämne behövde skolsköterskorna ett gemensamt
arbetsredskap på både individ, grupp och organisationsnivå.
Bakgrund och syfte:

Metod/idébeskrivning: Barn och ungdomar tillhör indirekt målgruppen. Den främ-

sta målgruppen är föräldrar som påverkar sina barn att välja livsvanor. De flesta
skolsköterskor deltar i det första föräldramötet i F-klassen. I stället för att endast
presentera sig där såg vi detta som ett viktigt tillfälle att informera föräldrarna på
ett enkelt och lättsamt sätt. Materialet innefattar ”lektionsförslag” att användas på
föräldramöten i alla årskurser (gruppnivå). Även ett individuellt program ingår, för
de barn som ligger inom gränsen för övervikt (individnivå). Ett speciellt brev finns
för att inbjuda föräldern till samtal.
Samtliga skolsköterskor i Kronobergs län använder sig
fortfarande, fem år efter införandet, av materialet.

Resultat/lägesrapport:

Ett arbetsmaterial på organisationsnivå är viktigt för
att skolsköterskor ska kunna närma sig detta känsliga ämne. Att skolsköterskorna
upplever materialet som ett stöd i arbetet innebär att de barn som ligger i riskzonen
för att utveckla övervikt och fetma snabbare kan uppmärksammas och tidiga åtgärder kan sättas in. Att prata om övervikt och fetma, samt göra föräldrar medvetna
om möjligheterna att påverka sina barn, leder till att övervikt och fetma minskar
i omfattning. En uppdatering av materialet pågår och undervisningsmaterialet för
föräldramöten kommer att finnas på både ”overhead” och USB-minne. Att sprida
materialet till andra kommuner och län.

Diskussion/uppföljning:
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Slagen. Ordlös. Maktlös.
Kerstin Kristensen1, Karin Torgny1 och Evy Skager1
1

Bräcke Diakoni, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Göteborg, Sverige

kerstin.kristensen@brackediakoni.se

Kvinnor med funktionsnedsättning är mer våldsutsatta än
kvinnor generellt. De har samma rättigheter som andra kvinnor att få stöd och
ta del om information om våld. En förutsättning för att få sina rättigheter tillgodosedda är att de får kunskap om våld och kan berätta om sina upplevelser och
bli förstådd. Det gäller oavsett vilket kommunikationssätt man använder – lättläst
svenska, syntolkad information, teckenspråk eller alternativa och kompletterande
kommunikationssätt (AKK).
Bakgrund och syfte:

De flesta av de ord vi valde ut fanns redan i de olika systemen. Vi valde sedan att gå vidare med pictogram. I samarbete med Specialpedagogiska
skolmyndigheten, som ansvarar för pictogram, togs det fram 29 nya pictobilder.
Dessa har testats av några olika verksamheter. Pictobilder kan vara mångtydiga
och betydelsen är inte alltid självklar. Därför krävs ett visst mått av inlärning för
att komma igång och börja använda några av dem. Några valdes bort då de kunde
ersättas med att kombinera två bilder.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Nya pictobilder kan i framtiden bidra till att personer
som inte kommunicerar med tal får en möjlighet att prata om sin våldsutsatthet
och också får det stöd som de har rätt till. Bilderna kan även användas i samtal
om sex och samlevnad för att beskriva både positiva och negativa sidor av en relation. Orden kommer att samlas i temalådor som kan användas av olika målgrupper såsom ungdomsmottagningar, särskolor och särgymnasier samt brottsoffer-,
kvinno- och tjejjourer. I framtiden kommer bilderna att användas för att genomföra
en enkätundersökning om erfarenheter av våld.
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metoder och metodutveckling – po215

En lista togs fram på vilka ord som var nödvändiga att
ha för att kunna prata om våldserfarenheter. Vi utgick från frågeställningarna
Vem? Var? Hur? och När? Detta resulterade i ca 100 ord. Sedan kartlade vi de mest
använda symbolsystemen.

Metod/idébeskrivning:

Sociala risker för en social hållbar samhällsutveckling
– Västra Götalandsmodellen
Matilda Johansson1 och Valter Lindström2
1

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Sverige 2Västra Götalandsregionen, Sverige

matilda.johansson@lansstyrelsen.se

Trots att risker av social karaktär är ett reellt problem
har metoder för att kunna hantera dessa frågor saknats. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har därför arbetat fram en metod för att kunna identifiera en social
nulägesbild. Detta ger i sin tur en grund att arbeta med riskhantering, skydd mot
olyckor, hälsofrämjande arbete samt brottsförebyggande åtgärder. Arbetsmetoden
kallas Västra Götalandsmodellen och kan användas av kommuner och landsting,
eller andra som har behov att genomföra riskbedömningar ur sociala perspektiv.
Modellen kopplar samman ett förebyggande arbete med sociala risker som vi kan se
i vårt samhälle idag. Med ett framåtblickande perspektiv kan vi ställa frågan – Vilka
risker kan uppstå i framtiden med de sociala besparingar som vi gör idag?

Bakgrund och syfte:
metoder och metodutveckling – po216

Arbetsmetoden riktar sig till alla aktörer i landets kommuner som arbetar med långsiktig socialt hållbar utveckling samt riskidentifiering
och riskhantering. Metoden kräver ett tvärsektoriellt arbete och involverar kompetenser inom den kommunala verksamheten, som folkhälsosamordnare, brottoch säkerhetshandläggare, samhällsplanerare och kommunledning. Exempel på
samverkande aktörer som behöver involveras i arbetet är polis, räddningstjänst,
socialtjänst, skola, primärvården och andra välfärdsaktörer (ideell sektor och privata aktörer). Metoden syftar till att identifiera vad som kan hända och visar vilka
oönskade händelser som finns i samhället idag, samt ger en koppling till bakomliggande riskfaktorer.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Västra Götalandsmodellen färdigställs under våren 2012
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer under året att arbeta aktivt för
att modellen ska få genomslag i länet.

Landets kommuner lämnar in aktuell risk- och sårbarhetsanalys till sin länsstyrelse en gång per mandatperiod. I denna rapport finns kommunens sårbarheter och vilka åtgärdsförslag som föreslagits. Förhoppningen är att
minska sannolikheten för att sociala risker inträffar eller att identifiera eventuella
brister i krishanteringsförmågan om en större oönskad händelse skulle inträffa.

Diskussion/uppföljning:
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STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
– gemensamt trafikskadeinformationsprogram för polisen
och hälso- och sjukvården i samarbete med Transportstyrelsen
Kaj Sundström1
1

Landstinget i Värmland, Folkhälsa och samhällsmedicin, Hälso- och sjukvårdsstaben, Karlstad,
Sverige
kaj.sundstrom@liv.se

En god registrering av de personskador som uppkommer i samband med olyckshändelser är en grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete
både lokalt och regionalt. Jämfört med nationella data ger lokala data fler detaljer
om vilka som drabbas av skador, var och när skadehändelsen inträffar, om utlösande faktorer och vilka produkter som orsakat själva skadan, bakgrunden till skadehändelsen och händelsens förlopp. Detaljerade uppgifter som tillsammans med
lokal kunskap, av lokala aktörer kan användas konkret i det lokala skadeförebyggande arbetet.
I Värmland registreras cirka 1 800 personer årligen som
skadats i trafikmiljön i STRADA.

Metod/idébeskrivning:

Polisen och hälso- och sjukvårdens data kompletterar
varandra. Polisen har goda data när det gäller motortrafikanter i åldrarna 18–64
år. Hälso- och sjukvården registrerar fler yngre och äldre oskyddade trafikanter än
polisen, fram för allt i stadsbebyggelse. Exempel på skillnaden visas på kartbilder

Resultat/lägesrapport:

Alla länets aktörer som arbetar med trafikskadeförebyggande arbete har tillgång till uppgifterna i databasen.

Diskussion/uppföljning:
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Personskador som uppkommer i samband med skadehändelser är ett stort folkhälsoproblem. I Sverige omkommer årligen drygt 4 600 personer i samband med olyckshändelser, cirka 100 000 personer läggs in på sjukhus för
vård och cirka 700 000 personer besöker öppenvården för en olycksfallsskada. Den
totala samhällskostnaden har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) beräknats till 59 miljarder kronor per år. I Värmland beräknas den initiala
kostnaden för hälso- och sjukvården uppgå till cirka 300 miljoner kronor årligen.
Registreringen av personskador i Värmland sker i två olika system: STRADA (start
2002) och IDB (start 2007), på länets tre akutmottagningar i Arvika, Karlstad och
Torsby.

Bakgrund och syfte:

Anhörigvårdares hälsa – en folkhälsofråga!
Mailis Lundgren1 och Jan-Olof Svensson2
1

Anhörigas Riksförbund, Norrhult, Sverige 2Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Kalmar,
Sverige
jan-olof.svensson@anhoriga.se

I kunskapsöversikten Anhörigvårdares hälsa står följande
att läsa: ”Att vara (äldre) anhörigvårdare kan innebära en svårbemästrad situation
som tär på anhörigvårdarens hälsa och välbefinnande och som till och med kan
innebära en risk för ökad dödlighet. Den ibland alltför tunga vårdbördan kan ha
en stark negativ inverkan på anhörigvårdarens hälsa på grund av stress, sömnlöshet, utmattning, depression och oro. Dock kan anhörigvårdandet också innebära
glädje och tillfredsställelse.” Anhörigvårdare som begrepp kan inkludera föräldrar
till barn med funktionshinder, makar som vårdar en livskamrat, vuxna barn till åldrade och sjuka föräldrar eller barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk.

Bakgrund och syfte:
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po301

Ett vinnande koncept i att utveckla stödet till anhöriga är
jämbördiga möten mellan människor med olika erfarenheter, professioner och organisationer. En form är blandade lärande nätverk (se www.anhoriga.se) Anhörigfrågor som lyfts på olika arenor gynnar samhället. Anhörigfrågan är en viktig samhälls- och folkhälsofråga!
Metod/idébeskrivning:

Anhörigvård ska vara frivillig; någon skyldighet att ge
vård och omsorg till en närstående finns inte. Att bli sedd som en partner som kan
bidra med kompetens och erfarenhet om sin närstående, bli bemött med respekt
bidrar till ökad hälsa hos anhöriga. Delaktighet ger en stark känsla av sammanhang
som är kopplad till en god självupplevd hälsa.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: En slutsats som i kunskapsöversikten Anhörigvårdares
hälsa är att anhörigas hälsa påverkas, förbättras eller försämras beroende på
anhörigas föreställningar om vårdandet och upplevelse av sammanhang i familjerelationer och med berörd personal, samt om lämpliga stödinsatser finns tillgängliga.
Vi tror att en framtida effekt av att påvisa sambandet mellan anhörigstöd och upplevelse av hälsa och livskvalitet på sikt stärker anhörigfrågornas position i samhället.
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Arbetsterapeut en outnyttjad aktör inom folkhälsa
– vad kan professionen erbjuda?
Ulla Kroksmark1
1

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd för oftalmologi, SU/Mölndals sjukhus,
Mölndal, Sverige
ulla.kroksmark@oft.gu.se

Syfte är att beskriva dels hur arbetsterapeuter kan identifiera ohälsa i befolkningen
och dels vilka insatser arbetsterapeuter kan bidra med. Dessutom kommer de verktyg som finns tillgängliga både på individ- och samhällsnivå att beskrivas samt där
evidens föreligger rapporteras.
Metod/idébeskrivning: Underlaget för presentationen består av peer-reviewed
publicerade artiklar/publikationer inom arbetsterapi.

Redogörelser av insatser på båda nivåerna kommer att
presenteras som fallbeskrivningar där exempel kommer att hämtas från olika
åldersgrupper och sociala grupper.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Framtida utveckling av insatser av arbetsterapeuter
och vägar till samverkan med andra aktörer som idag arbetar med hälsofrämjande
insatser.
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Bakgrund och syfte: Alla aktörer inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet har i uppgift att förhindra ohälsa och främja hälsa i hela befolkningen.
Arbetsterapeuter är en outnyttjad grupp och arbetsterapeuters kunskap kan bidra
till bättre hälsa i befolkningen. Arbetsterapi grundar sig på att människan är aktiv
och delaktig i olika sammanhang, vilket bidrar till upplevd hälsa och välbefinnande.
Detta gäller alla åldrar. Inom arbetsterapeutiska verksamheter finns verktyg för att
identifiera hälsorisker både på individ- och samhällsnivå. Hälsofrämjande åtgärder
ska därför ses som något som måste betraktas som insatser och åtgärder på båda
nivåerna och som samverkar. Genom att hantera båda nivåerna samtidigt uppnås
hälsa och välbefinnande för så många människor som möjligt och det skapar bättre
effektivitet både ur ett humant och ekonomiskt perspektiv.

Dopningsfritt Falköping
Bengt Nilsson1
1

Falköpings kommun, Falköpings kommun, Falköping, Sverige

bengt.nilsson@falkoping.se

Efter signaler från träningsanläggningar, polis och socialtjänst konstaterades att det i kommunen fanns ett stort antal motionärer som
misstänktes använda olika dopningspreparat. De träningsanläggningar som ej är
anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) hade heller ingen möjlighet att dopningstesta sina medlemmar. Personalen på de olika anläggningarna hade bristfällig kunskap om dopningsproblematiken och hur man identifierar och bemöter dessa personer. Hur skulle man kunna möjliggöra dopningstester på misstänkta användare
utan att bryta mot gällande lagstiftningar som t.ex. sekretesslagen?
Bakgrund och syfte:

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po303

Syftet var att träningsanläggningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet
ska kunna anmoda sina medlemmar om dopningstester och att de ska kunna
erbjuda sina medlemmar dopningsfria träningsmiljöer. De som vill ha hjälp med sitt
missbruk ska erbjudas adekvat hjälp.
Metod/idébeskrivning: Ett avtal är framtaget som medlemmar på träningsanläggningarna skriver under. Medlemmarna förbinder sig att vid anmodan lämna ett
dopningstest som de själva sedan redovisar för personalen på träningsanläggningen.
Om den anmodade lämnar ett positivt test eller uteblir blir hon/han avstängd under
12 månader på samtliga anläggningar som ingår i samarbetet. Efter avstängning
ska ett nytt test lämnas för att få börja träna igen. Samarbetsparter är träningsanläggningarna, polisen, primärvården samt Falköpings kommun. Polisen bidrar
med informationsinsatser samt som backup vid anmodan om det kan misstänkas att
det kan bli oroligheter. Primärvården bidrar med en läkartid för hälsokontroll och
samtal. Falköpings kommun bidrar med kurator, kostnader för tester, utbildningar,
framtagning av material, m.m.
Resultat/lägesrapport: Samtliga träningsanläggningar samt en tyngdlyftningsklubb

ingår i samarbetet som nu varit igång drygt 2 år. Ett antal utbildningar har genomförts
för bl.a. medlemmar, gympersonal, polisen, socialtjänsten, skolpersonal och andra som
varit intresserade. Ett 20-tal tester är tagna. 4 personer har blivit avstängda och erbjudits tid hos läkare. Fr.o.m. hösten 2011 ingår även Skövdes träningsanläggningar i samarbetet. Detta innebär att avstängningar gäller i båda kommunerna.
Diskussion/uppföljning: Ett flertal kommuner i Västra Götaland samt Småland har

tagit efter denna metod. Grannkommunerna till Falköping är på gång att införa metoden och på sikt skulle det kunna innebära att vi kan kalla samarbetet ”Dopningsfritt
Skaraborg”. Avtalet är ett unikt arbetsredskap för seriösa gym och förmodligen det
enda sättet för icke RF-anslutna anläggningar att testa sina medlemmar.
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Ett friskare Sverige
– ett skyltfönster för långsiktigt arbete?
Eva Söderberg1
1

Statens folkhälsoinstitut, Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Östersund, Sverige

eva.soderberg@fhi.se

Statens folkhälsoinstitut kommer för tredje året att samordna regeringsuppdraget Ett friskare Sverige 2012, vilket är en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet riktad till allmänheten. Veckan
genomförs 15–21 oktober (vecka 42) och syftet är att:
• öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och
dess betydelse förhälsan
• uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov
• särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Bakgrund och syfte:

En uppmärksamhetsvecka i sig kan inte ändra beteende/
vanor och förbättra befolkningens hälsa, men kan den användas i ett långsiktigt
arbete?
Diskussion/uppföljning:
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Under 2011 års uppmärksamhetsvecka arrangerades ca 3 000 aktiviteter över hela
landet av cirka 1 000 unika arrangörer. Det är en tredubbling av antalet aktiviteter
och aktivitetsarrangörer från 2010. Uppmärksamhetsveckan fick under en fyraveckorsperiod cirka 850 medieträffar. Målgruppen i uppdraget är hela befolkningen
med särskilt fokus på barn, unga och äldre samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Medverkande aktörer är kommuner, landsting/regioner, ideella
organisationer och privata aktörer. Folkhälsoinstitutets roll är att erbjuda stöd och
hjälp till deltagande aktörer och aktivitetsarrangörer genom kommunikationsstöd,
kunskapsstöd och strukturstöd samt synliggöra pågående arbete. För att skapa en
stödjande struktur samt underlätta samverkan finns länskontakter för respektive
län/region. Deras roll är bl.a. att arrangera informationsträffar samt samordna regionala PR-insatser. Med kunskap och erfarenhet av tidigare års arbete prioriteras
2012 dessutom:
• att aktörer tar större hänsyn till skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen när de planerar sina aktiviteter
• ökat kunskapsstöd för att förbättra hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
• att en oberoende utvärdering av alla tre årens uppmärksamhetsveckor ska genomföras.

Frivillig i Centrum, ömsesidigt engagemang
Catarina Svensson1
1

Göteborgs stad, Centrum, Förebyggande & Hälsofrämjande enheten, Göteborg, Sverige

catarina.svensson@centrum.goteborg.se

Frivillig i Centrum är en del av det förebyggande arbetet i
stadsdelen Centrum, Göteborgs Stad. Vi arbetar med att bygga lokala nätverk, som
stimulerar egen aktivitet och sociala kontakter för att motverka ohälsa och ensamhet.

Bakgrund och syfte:

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po305

Nedan följer några exempel på aktiviteter som startats
genom Frivillig i Centrum, grundat på önskemål och uppslag från frivilliga och
seniorer.

Metod/idébeskrivning:

Väntelefoni – frivilliga som enligt gemensam överenskommelse ringer/mejlar en person varje vecka alternativt att senioren själv gör en registrering hos Äldrelotsens telefonsvarare, och med egen aktivitet påverkar sin personliga upplevelse av trygghet.
Club Oscar – en öppen grupp med endast män som träffas regelbundet för att utbyta
livserfarenheter.
Gemensamma träffar på sta’n & Besöksglädje – frivilliga bjuder in seniorer med
åldersmässig syn-, hörsel- och rörelsenedsättning eller begränsat nätverk att tillsammans göra evenemangsbesök och umgås kring gemensamma önskemål.
Praktiska Hörnan med Hjälpmedelsmästare – praktisk gemensam handräckning
för den person som behöver stöd och information kring vardagsgöromål samt tillgång till vägledning i visningsmiljön Smart vardagsteknik.
Praktiskt och socialt stöd – På träffpunkter, Mötesplats och äldreboendes gemensamhetsutrymmen finns frivilliga som lyssnar, dukar, brer smörgåsar, uppmuntrar,
följer till och från aktivitet samt är sällskap för den som kommer ensam.
Läxhjälp – frivilliga som bistår elever med läxläsning under fritidsklubbstid i skolans lokaler.
Synliga effekter är ökat intresse och möjlighet att ta del
av aktiviteter utanför hemmet. Kontakttagande har ökat, känslan av trygghet, tillhörighet och självkänsla har förstärkts. En tro på att det är möjligt att påverka sin
livssituation trots hög ålder, genom ömsesidigt utbyte mellan frivilliga och mottagare. De personliga relationerna möjliggör varaktighet och kontinuitet. Frivilligas
insatser och initiativ i samverkan med mottagande aktiva seniorer utvecklar och
engagerar. I dag är ca 45 frivilliga aktiva i varierade former av insatser.

resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Verksamheten har som projekt finansierats av statliga
stimulansmedel mellan 2008 och 2011 och kommer förhoppningsvis att ingå i ordinarie verksamhet från 2012.
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Frivilligengagemangets betydelse
för Folkhälsan och Samhällsekonomin
Signe Isaksson1
1

Brinnande Frivillighet, Norrköping, Sverige

signe@brinnandefrivillighet.se

Målgruppen är alla som vill engagera sig och/eller få stöd
och hjälp av frivilliga. Tillvägagångsätt: Sluss för frivilligt arbete.
Metod/idébeskrivning:

Forskningen har bekräftat för oss praktiker:
att människor mår bättre av att engagera sig
att engagera sig för andra ger ännu mer och längre tillfredsställelse och vi ser
positiva effekter av att människor som blir sedda, bekräftade och känner sig
behövda:
arbetslösa får arbete
långtidssjukskrivna mår bättre, återgår i arbete
utrikesfödda får vänner, språkträning
personer med skyddad identitet får nya nätverk
före detta kriminella och missbrukare får nya kontakter

Resultat/lägesrapport:

•
•

•
•
•
•
•

I framtiden vill vi:
1. erbjuda människor engagemang, för att både de som ger och tar emot ska få ett
bättre liv
2. möta den tekniska utvecklingen i samhället (som går mot att vårda sig själv i
hemmet) genom att frivilliga bidrar med medmänsklighet
3. stimulera till frivilligengagemang och på så sätt främja hälsan. Frivillighet är
inte gratis och det kräver ledning, men genom noggrann gränsdragning mellan
bistånd, betaltjänster och frivilliginsatser kan frivilliga bidra till framtidens välfärd. Detta samarbete, mellan olika samhällssektorer, är en god investering för en
hållbar framtid.

Diskussion/uppföljning:
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Bakgrund och syfte: 1993 nåddes Sverige av idén med frivilligcentral – en sluss
för frivilliga insatser. För Sverige, med sin långa folkrörelsetradition, var detta ett
helt nytt sätt att tänka och engagera sig. Syftet med frivilligcentralen är att man
lyssnar på varje persons önskemål och behov samt förmedlar uppdragen utifrån det.
Genom förhållningssättet ”att alla har något att ge” leds arbetet, så att människor
kommer på rätt plats. Mina erfarenheter bygger på 19 års arbete med frivilligarbete.
Lokalt har jag byggt upp frivilligcentraler, varit frivilligstrateg på kommunstyrelsekontor, tagit fram program för välfärd och hållbar utveckling, arbetat i folkhälsopropositionen – rådgivning till landets kommuner, föreläser om Frivilligengagemangets
betydelse i samhället.

Hälsodiskar – en hälsofrämjande samverkan
Linn Malmer1, Eva Danieli2, Maria Karlsson3 och Annica Edström Rosell4
1

Härryda Kommun, Hälsodisken Livskraften, Mölnlycke, Sverige 2Västra Götalandsregionen,

Hälsodisken Balansen, Mölndal, Sverige 3Mölndals Stad, Hälsodisken Balansen, Mölndal,
Sverige 4Partille Kommun, Hälsodisken Partille, Partille, Sverige
balansen@molndal.se
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po307

Hälsodiskarna i Härryda, Mölndal och Partille utgör en
arena där hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktörer med befolkningsansvar samverkar och samordnar verksamhet. Genom samverkan ökar tillgängligheten till insatserna vilket underlättar för individen att göra hälsosamma val.
Hälsodiskarna har initierats av kommunernas folkhälsoråd. Liknande verksamhet
finns i ett flertal kommuner i Västra Götalandsregionen.

Bakgrund och syfte:

Hälsodiskarna utgår från avtal mellan respektive kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden inom Västra Götalandsregionen. Avtalet
ger ekonomiska förutsättningar och anger viljan att samverka kring hälsodisken.
Medverkande aktörer i respektive kommun är primärvård, folktandvård, studieförbund, frivilligorganisationer, kyrkor, apotek, försäkringskassa, arbetsförmedling,
bibliotek och privata aktörer. Aktörerna träffas två gånger årligen på nätverksträffar där tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion om aktuellt läge ges. De medverkande aktörerna kan gemensamt starta nya insatser där behov finns. Nätverk
och aktiviteter koordineras av hälsodiskens samordnare. Hälsodiskarnas aktiviteter
marknadsförs via folder, hemsida, press m.m. Årligen sammanställs verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för varje hälsodisk. Hälsodiskarna verkar utifrån
ett generellt och befolkningsinriktat perspektiv med utgångspunkt i det nationella
folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen”. Målgruppen är den vuxna befolkningen.
Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Hälsodiskarna erbjuder aktiviteter med fokus på fysisk
aktivitet, social gemenskap, kost, stresshantering, avslappning, samtal och rådgivning. Dessutom erbjuds inspirationsföreläsningar och studiecirklar.

Den förväntade effekten av hälsodiskarnas verksamheter är att öka invånarnas kännedom om tillgängliga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter. Målsättningen är att stärka och förbättra hälsan och välbefinnandet hos invånarna. Genom samverkan skapas långsiktig verksamhet som
utgår från befolkningens behov och efterfrågan. En av hälsodiskarnas styrka ligger i
att effektivisera begränsade resurser och bilda en bred marknadsföringsbas. Genom
samorganisation och samverkan ökar aktörernas kännedom om varandras verksamheter, vilket i sin tur ökar chansen att individen får kontakt med rätt anpassad
insats.

Diskussion/uppföljning:
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Hälsofrämjande förskole- och skolutveckling
– så här jobbar vi i Halland!
Karolina Reinhold1, Lars Bäcklund2, Susanne Johansson2, Lena Naenfeldt3,
Anna Hedin4, Camilla Persson5 och Jennie Gunnarsson6
1

Halland County council, Halmstad, Sverige 2Halland County Council, Varberg, Sverige

3

Falkenberg Municipality, Falkenberg, Sverige 4Halland County Council, Falkenberg, Sverige

5

Halland County Council, Laholm, Sverige 6Hylte Municipality, Hyltebruk, Sverige

År 2011 var det tio år sedan vi i Halland började arbeta
med hälsofrämjande förskole- och skolutveckling. Med anledning av detta har vi
i Halland under året bl.a. jobbat fram en regional arbetsmodell för det halländska
arbetet med hälsofrämjande förskole- och skolutveckling. Syftet är dels att hitta
ett sätt där vi tillsammans kan stötta, inspirera, utveckla och lyfta förskolornas
och skolornas hälsofrämjande arbete, dels att väcka intresse för ett hälsofrämjande
förhållningssätt hos fler förskolor och skolor. Det är vår förhoppning att vårt arbete
ska göra det hälsofrämjande arbetet enkelt och konkret och att vi genom att tydligt
koppla allt vi gör till de nya läroplanerna ska få personal på förskolor och skolor
i länet att känna att det hälsofrämjande arbetet inte är ett eget spår utan en del av
arbetet med att nå målen i läroplanen.

Bakgrund och syfte:

Vi drog igång arbetet genom att starta upp ett processarbete i det regionala nätverk för hälsofrämjande skola som finns i länet. En del av
processen var att hitta sätt att lyfta det arbete som vi gjort i länet under de tio år som
gått sedan första starten. Den andra delen av processen var att ta fram en regional
arbetsmodell.

Metod/idébeskrivning:

Detta gjorde vi genom att producera en bok med praktiska exempel ifrån skolorna och förskolorna själva (direkt kopplade till de nya
läroplanerna), producera en bok av citat från barnen som varit med under åren,
anordna en konferens samt börja bygga en webbsida. Den andra delen av processen
var att ta fram en regional arbetsmodell, ta fram en ”checklista” som senare utformades till ett diskussionsmaterial i samma format som Skolverkets samt bygga upp
webbsidan på ett sådant sätt att det känns som ett stöd för pedagoger samt skolchefer och förskolechefer i deras arbete. Vi har även tagit fram en kommunikationsplan för arbetet, skapat en egen profil samt jobbat med en ny modell för uppstarter
av hälsofrämjande förskolor och skolor. I denna processmodell gör man kopplingen
till läroplanen direkt i processarbetet.

Resultat/lägesrapport:

Nästa steg är att förankra modellen samt att jobba med
webben så att det blir den mötesplats och det stöd i det hälsofrämjande arbetet som
vi önskar.

Diskussion/uppföljning:

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

141

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po308

karolina.reinhold@regionhalland.se

”Hälsoraketen”
– en praktisk metodhandbok för samhällsbaserade hälsofrämjande insatser
Staffan B Mårild1, Gabriele Eiben2, Sig-Britt Andreasson3, Gert Johansson3
och Annika M Nilsson Green4
1

Sahlgrenska Akademin, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige

2

Sahlgrenska akademin, Folkhälsoepidemiologi, Göteborg, Sverige 3Partille kommun, Partille,

Sverige 4Västra Götalandsregionen, Enheten för folkhälsofrågor, Göteborg, Sverige
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po309

annika.nilsson-green@vgregion.se
Bakgrund och syfte: Identification and prevention of dietary and lifestyle induced
health effects in children and infants (IDEFICS), är ett EU-projekt där Göteborgs
universitet, Partille kommun och Västra Götalandsregionen deltar. Inom projektet har ett samhällsbaserat program med hälsofrämjande insatser utvecklats sedan
2007. Programmet är standardiserat och har med en del smärre anpassningar införts
och testats i 8 olika länder inom IDEFICS-projektet. Avsikten är att skapa en hälsofrämjande miljö i kommunens alla verksamheter med barnen i fokus. Syftet med
detta arbete är att anpassa IDEFICS-modellen till svenska förhållanden och göra
det möjligt arbeta här enligt detta program eller att få inspiration till egna varianter.

IDEFICS-interventionen syftar främst till att främja en
hälsosam livsstil hos barn genom att påverka barn, deras föräldrar, lärare, föreningar, primärvården och andra aktörer i samhället som möter barn eller är ansvariga
för miljöer där barn vistas. Enkla budskap som man vet medför god hälsa förs ut via
dessa olika kanaler. Vi känner ofta väl till dessa budskap, precis som vi mestadels vet
vad som är hälsosamt och nyttigt i allmänhet. Men vi lever sällan därefter.

Metod/idébeskrivning:

Tanken i IDEFICS-interventionen är att verkligen göra det möjligt att genomföra det
vi egentligen vet. Genom att barn och föräldrar på olika platser där de vistas ständigt
möter enkla hälsofrämjande budskap och miljöer kan varaktiga förändringar av beteenden som gynnar hälsan lättare komma till stånd. Målgruppen är barn från 2 till
16 år samt deras föräldrar är primär målgrupp. Medverkande aktörer är lärare, föreningar, primärvården och andra aktörer i samhället som möter barn eller är ansvariga
för miljöer där barn vistas. Som tillvägagångssätt används Hälsoraketen, som är en
modell för att samordna kommunens alla resurser i ett strukturerat långsiktigt hälsofrämjande arbete. I ett grunddokument beskrivs detta program som en start för att
utveckla och anpassa modellen till den egna kommunen.
Resultat/lägesrapport: Hälsoraketen är en praktisk metodhandbok som består av
12 moduler eller avsnitt där hälsofrämjande insatser beskrivs för olika verksamheter. Västra Götalandsregionen står bakom utarbetandet av Hälsoraketen för att göra
det möjligt för kommuner i regionen att ta sig an detta arbete. Metodhandboken och
lärarhandledning till denna finns tillgängliga på www.vgregion.se/beslutstodfetma.
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Idrott hela livet genom
tävlingsfria idrottsföreningar?
Erwin Apitzsch1
1

Lunds universitet, Inst för psykologi, Lund, Sverige

erwin.apitzsch@psychology.lu.se

I tonåren slutar många ungdomar att idrotta. De viktigaste
orsakerna är att antalet träningstillfällen i idrottsföreningarna ökar och att de som
inte är så duktiga får mindre speltid. Den därmed ökade risken för fysisk inaktivitet
kan leda till övervikt och fetma och en livsstil som inte är hälsosam. Detta visas av
att många ungdomar inte uppfyller de allmänt rekommenderade riktlinjerna för
fysisk aktivitet: 60–90 minuter måttligt ansträngande fysisk aktivitet dagligen eller
20 minuter hård fysisk aktivitet 3 ggr/vecka och högst 2 timmar/dag stillasittande
framför tv/dator. En studie (Apitzsch, 2007) om varför ungdomar slutar idrotta
visade att 1) de inte känner sig tillräckligt duktiga, 2) de känner sig styrda av idrottsföreningen, 3) de inte vill träna fem gånger i veckan. I samma studie framkom att de
fysiskt inaktiva ungdomarna vill:
• ha roligt, men inte nödvändigtvis bli bättre
• själva bestämma över sin fritid
• ha föräldrar som ”pushar”
• må bättre, bli starkare, gå ned i vikt och få en snyggare kropp.
Bakgrund och syfte:

Diskussion/uppföljning:

De vinster som uppstår är:
• bättre folkhälsa
• samhällsekonomiska vinster i form av ett hälsosammare liv
• bättre möjlighet att behålla fler inom idrottsrörelsen
• lättare att gå tillbaka till tävlingsidrotten om man vill det.
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Eftersom så många ungdomar inte upplever att deras önskemål om fysisk aktivitet tillgodoses inom de befintliga idrottsföreningarna, presenteras tävlingsfria idrottsföreningar som ett alternativ. Utgångspunkten för att bilda
tävlingsfria idrottsföreningar är: ”Vad är bra för den enskilde individen?” Dessa
föreningar ska utgå från barnrättsperspektivet och präglas av en ny kultur – att ha
roligt och att delta i idrottsaktiviteter utan krav på antal träningstillfällen eller på
att bli bättre och utan press att ställa upp i tävlingar.

Metod/idébeskrivning:

Kultur och hälsa i Östergötland
Maria Linderström1 och Helle Noorlind Brage1
1

Landstinget i Östergötland, Folkhälsocentrum, Linköping, Sverige

Maria.linderstrom@lio.se

Kunskapen om kulturens betydelse för hälsa har ökat.
Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande, Hälsa på lika villkor, liksom nyare
nationell och internationell forskning slår fast att det finns vetenskapligt stöd för att
kultur kan verka hälsofrämjande och vara verkningsfullt inom rehabilitering och
behandling. Projektet ska bygga en plattform för kultur och hälsa inom landstinget
för att bland annat uppmuntra och stödja individers utövande av kulturaktiviteter
som ett led i en ökad och jämlik hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Målen är:
• att skapa en organisation för ”Kultur och hälsa inom landstinget i Östergötland”
• att i samverkan med andra aktörer utveckla ett ”Må-bra-med-kulturkort” i länet
• att starta minst fem kulturaktiviteter inom landstinget riktade mot både patienter och medarbetare, till exempel kopplade till konceptet Hälsofrämjande vårdmiljöer
• att starta minst två kulturaktiviteter med andra aktörer inom Östergötland,
Bakgrund och syfte:

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po311

Målgruppen utgörs av östgötar, patienter, anhöriga samt
medarbetare inom Landstinget i Östergötland. Sårbara grupper i hela länet utgör en
speciell prioritering. Folkhälsocentrum inom landstinget driver projektet. Här finns
två personer med bred kompetens inom kultur- och folkhälsoområdet som delar på
en projektledartjänst. Samarbete ska ske med andra aktörer. Projektet ska skapa en
organisatoriskt hållbar struktur för en utveckling av området kultur och hälsa inom
landstinget i Östergötland. Under projekttiden ska kopplingar mellan kultur och
hälsa skapas genom samarbeten, praktiska exempel, kunskapsspridning och FoU.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

Projektet startades i september 2011, inga resultat finns

att redovisa än.
Vår avsikt är skapa en hållbar struktur för ett framtida
permanent arbetet med kultur och hälsa i Östergötland. Vår förhoppning är att kultur kommer användas som ett verktyg för en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård
inom Landstinget i Östergötland. Projektet ska uppmuntra och stödja individers
utövande av olika kulturaktiviteter som ett led i en ökad hälsoorientering av hälsooch sjukvården.

Diskussion/uppföljning:
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Läkare, sjuksköterskor och levnadsvanorna
Lars Jerdén1 och Ylva Lyander2
1

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, Sverige 2Svensk Sjuksköterskeförening, Stockholm,
Sverige
lars.jerden@ltdalarna.se

Det övergripande syftet med projekten är att öka kunskapen om och intresse för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete inom
hälso- och sjukvården. Vi kommer att sprida kännedom om riktlinjerna, verka för
en positiv attityd till sjukdomsförebyggande arbete och sprida kunskap om de evidensbaserade metoder som rekommenderas i riktlinjerna. Projekten kommer att
pågå t.o.m. 2014. Läkare och sjuksköterskor kommer dels att vända sig till sina
kollegor för information och utbildning, dels samarbeta över professionsgränserna.
Vi kommer att framställa utbildningsmaterial, tryckt och på nätet. Kortare och
längre utbildningar kring hur man arbetar med levnadsvanor kommer att organiseras. Enheter inom hälso- och sjukvården kommer att kunna beställa föreläsare som
informerar om och diskuterar riktlinjerna. Vi kommer att skapa nätverk både inom
professionerna och mellan olika professioner.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Beskrivning av vad projekten genomfört under de första
månaderna, dels planerna för perioden t.o.m. 2014.
Diskussion/uppföljning: Läkare och sjuksköterskor ser de nya riktlinjerna som
en stor möjlighet för kvalitetsförbättringar inom ett angeläget område och inbjuder
vårdgivare, vårdgrannar och andra professioner till samarbete.
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Bakgrund och syfte: Socialstyrelsen fastställde i november ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”. Svenska Läkaresällskapet (SLS) och
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) har sedan 2010 betonat vikten av att ordentliga resurser avsätts för införandet av riktlinjerna. Det rör sig om centrala folkhälsofrågor som berör stora grupper i samhället. SLS och SSF samarbetar nu med
Socialstyrelsen i två implementeringsprojekt – ”Läkares samtal om levnadsvanor”
respektive ”Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor”.

Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor
Ylva Lyander1
1

Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm, Sverige

ylva.lyander@swenurse.se

Regeringens insatser för en hälsofrämjande sjukvård syftar till att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska integreras som en
naturlig del i den dagliga hälso- och sjukvården.
Bakgrund och syfte:

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po313

Socialstyrelsen fastställde i november 2011, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av
alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.
Ansvar för implementering åvilar huvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård och Socialstyrelsen har i uppdrag att genom samarbete med företrädare för
olika professioner stödja implementeringsprocessen. Svensk sjuksköterskeförening
och Svenska Läkaresällskapet har sedan 2010 gemensamt betonat vikten av att
ordentliga resurser avsätts för arbetet.
Enligt det vetenskapliga underlaget har sjuksköterskors samtal om rökning, fysisk
aktivitet, matvanor och riskbruk av alkohol både god effekt och är kostnadseffektiva, men samtalen bör bli fler och öka i kvalitet. Vi behöver också bli skickligare i att motivera och stödja personer som behöver hjälp att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Mot denna bakgrund driver Svensk sjuksköterskeförening
och Svenska läkaresällskapet, på uppdrag av Socialstyrelsen två implementeringsprojekt, ”Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor” och ”Läkares samtal om levnadsvanor”.
Det övergripande syftet för projektet ”Sjuksköterskors
samtal om levnadsvanor” är att bidra till implementeringen genom att sprida kunskap och kännedom om riktlinjernas innehåll och metoder samt genom att verka
för en positiv attityd till sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården.

Metod/idébeskrivning:

Det specifika syftet är att med fokus på insatser riktade till sjuksköterskor öka kunskapen omkring sjukdomsförebyggande metoder och hälsofrämjande omvårdnad
samt att främja samarbete mellan professionerna.
Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas i dialog och samverkan med Svensk sjuksköterskeförenings ca 50 sektioner och nätverk. Inom ramen för projektet och på
uppdrag av Svensk Sjuksköterskeförening kommer ett antal fördjupningsprojekt att
inledas under det kommande året.
för sjuksköterskor innebär riktlinjerna en möjlighet
att tydliggöra omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visa på hur kunskap om
hälsa och sjukdomsförebyggande metoder kan användas i hälso- och sjukvården.

Diskussion/uppföljning:
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Modersmålspedagoger
– en viktig resurs i föräldrastödet
Mats Mikiver1 och Lisa Nylund2
1

Linköpings kommun, Utbildning, Linköping, Sverige 2Linköpings kommun, Omsorg,
Linköping, Sverige
mats.mikiver@linkoping.se

Metod/idébeskrivning: Gruppledare från föräldrastödsprogrammen möter föräldrarna på deras hemspråk i olika miljöer:
• på lektionstid på SFI i samlade språkgrupper
• på föräldrakurser som genomförs ute i stadsdelarna på de för närvarande största
invandrarspråken arabiska, somaliska och romska
• genom kulturella och språkliga brobyggare ute på familjecentraler, i fritidsverksamheten för tonåringar och i skolmiljö.

Det finns stort intresse bland föräldrarna att lära sig mera
och diskutera föräldraskap om förutsättningarna är de rätta, dvs. att de förstår vad
som sägs och kan ställa frågor och diskutera på sitt eget modersmål. Uppföljningarna
av föräldrakurserna visar att deltagande föräldrar är mycket nöjda med upplägget.
Resultat/lägesrapport:

Målsättningen är att dessa insatser blir en del av ordinarie verksamhet. Det ligger i hela kommunens intresse att insatserna etableras och en
samverkan mellan olika nämnder och verksamheter underlättar det.

Diskussion/uppföljning:

A B S T R A C T – F O L K H Ä L S O S TÄ M M A N 2 0 1 2

147

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po314

Bakgrund och syfte: Att vara nyanländ i Sverige och/eller att umgås endast med
landsmän är ofta en försvårande omständighet i föräldraskapet. Det är viktigt att
nyanlända föräldrar får information och möjlighet att diskutera samhällsfrågor
med fokus på föräldraskap på sitt eget modersmål för att bättre förstå det svenska
samhället och dess normer. De äldre barnen befinner sig oftast både i den svenska
kulturen och i hemkulturen medan det vanligtvis tar längre tid för föräldrarna att
nå dit. Följderna av det kan bli att föräldrarna får stora svårigheter att behålla sin
auktoritet och därmed förmågan att sätta gränser. Linköpings kommun har med
projektmedel från Folkhälsoinstitutet utvecklat strategierna för generellt föräldrastöd. I detta arbete har bland annat ett flertal personer med annat modersmål än
svenska utbildats till gruppledare i föräldrastödsprogram.

Regionalt samarbete i Mellansverige
kring hiv/STI-frågor främjar
ungdomar och unga vuxnas sexuella hälsa
Elin Gottfridsson1
1

Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige, Sverige

elin.gottfridsson@lul.se
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po315

Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland
och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige. Nätverket är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige. Syftet med kunskapsnätverket
är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STIfall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.
Kunskapsnätverkets organisation består av en styrgrupp med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin samt en arbetsgrupp
kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare. Kunskapsnätverkets
insatser finansieras av statliga medel via Smittskyddsinstitutet.

Bakgrund och syfte:

I linje med implementeringen av den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention och för att öka kondomanvändningen hos ungdomar och unga vuxna anordnade Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige under
hösten 2011 en utbildning i kondomkunskap. Målgruppen var personer som i sin
profession samtalar med ungdomar och unga vuxna om sexualitet och kondomanvändning. Utbildningen genomfördes i föreläsningsform och ska förstärka arbetet i
länen genom att erbjuda en arena för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.
Sammanlagt deltog 436 deltagare på de nio utbildningstillfällena. Deltagarna var
främst barnmorskor och skolsköterskor men även bland annat kuratorer, undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport: Uppföljningen av utbildningsdagarna utgjordes av en
webbenkät som skickades till deltagarna via mail. Svarsfrekvensen var 72 procent.
Resultatet visar att deltagarna var mycket nöjda med utbildningen och att ständig
kunskapspåfyllnad behövs inom området. Olika professioner efterfrågade liknande
kunskap, och önskemål fanns gällande fler utbildningar med fördjupning inom
arbetet med att motivera ungdomar och unga vuxna till ökad kondomanvändning.

Kunskapsnätverket kommer att arbeta vidare inom
området ungdomar och unga vuxna under år 2012 och förhoppningsvis kunna
erbjuda en uppföljningsutbildning i kondomkunskap.

Diskussion/uppföljning:
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Samverkan
– en framgångsfaktor vid implementering av FaR® – Fysisk aktivitet på Recept
Jenny M Forsberg1 och Tina AC Modin2
1

Örebro läns landsting, Primärvård, Örebro, Sverige 2Örebro läns Idrottsförbund, Folkhälsoenheten, Örebro, Sverige
jenny.forsberg@orebroll.se

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, bland annat genom möjligheten att särskilt nå de grupper i samhället som är mest stillasittande. Det handlar bland annat om socioekonomiskt svaga
grupper, äldre människor och sjukskrivna personer som sällan nås genom andra
arenor.
Primärvården påbörjade 2004 implementeringen av FaR®
som en metod att stötta patienten att öka sin fysiska aktivitet och minska stillasittande. I dag finns god evidens för att fysisk aktivitet är en viktig del i sjukdomsprevention och behandling. Samtlig personal fick utbildning i metoden FaR® och all
legitimerad personal samt kuratorer kan förskriva FaR®. Genom samverkansavtalet
ingår folkhälsoenheten vid ÖLIF som en viktig part i modellen genom att samordna
och kvalitetssäkra aktivitetsutbud, utbilda aktivitetsledare samt stödja och vägleda
patienter. I primärvården finns en FaR®-utvecklare som stöd för verksamheterna
och på varje vårdcentral en FaR®-koordinator. Folkhälsoenheten har samordnare
med länsdelsansvar. Vid två tillfällen per år arrangeras gemensamma träffar där
exempelvis rutiner, forskning, samverkan diskuteras. Lokala träffar genomförs
regelbundet. 2010 blev FaR® målrelaterat i budgeten, vilket ledde till att förskrivningen ökade och 2 781 ordinationer skrevs.
Metod/idébeskrivning:

Viktiga framgångsfaktorer vid implementering av FaR®:
All legitimerad personal deltar i förskrivningen
Receptet i datorjournal
FaR®-utvecklare
Lokala kontaktpersoner
Samverkan med folkhälsoenheten, ÖLIF

Resultat/lägesrapport:

•
•
•
•
•
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Bakgrund och syfte: Länets folkhälsoplan beskriver vad Örebro läns landsting,
kommunerna och olika samverkansparter prioriterar för att stärka och främja
länsbefolkningens hälsa. Utifrån folkhälsoplanen finns ett samverkansavtal mellan
Örebro läns landsting och Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF). Syftet med avtalet är
att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i
befolkningen. Viktiga utgångspunkter är bland annat att:
• verka för en god hälsa hos barn och ungdomar
• verka för ett hälsosamt åldrande
• stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet

Samverkan för att främja äldres
hälsa i tredje åldern i Sörmland
Christina Bremfält1, Carina Forsman Björkman2 och Susann Eriksson3
1

Landstinget Sörmland, Folkhälsocentrum, Sörmland, Sverige 2Landstinget och Kommunerna,

FoU i Sörmland, Sörmland, Sverige 3Landstinget Sörmland, Folkhälsocentrum, Sörmland,
Sverige
christina.bremfalt@dll.se
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po317

Bakgrund och syfte: Andelen äldre i Sörmland ökar liksom i riket. År 2018
beräknas andelen 65 år och äldre utgöra 23 procent av den sörmländska befolkningen. Landstinget, kommunerna ideella sektorn m.fl. arbetar på olika sätt för
ett hälsosamt åldrande men samordning saknas ofta. I en förnyad folkhälsopolitik
(2007/08:10), framhålls att ett effektivt folkhälsoarbete bygger på ett ömsesidigt
ansvarstagande mellan den offentliga och ideella sektorn samt den enskilda individen. Syftet är att utifrån lokala förutsättningar och med utgångspunkt i de fyra
hörnpelarna öka kunskapen och fördjupa samverkan kring hälsofrämjande insatser
för att bevara de äldres hälsa i tredje åldern.

Uppdraget syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för att främja hälsan hos länets invånare som befinner sig i tredje åldern.
Medverkande aktörer är kommun, landsting, myndigheter, ideella sektorn m.fl.
som på olika sätt kan bidra till att främja hälsan hos medborgarna i tredje åldern.
Tillvägagångssättet är att arrangera lokala workshops utifrån den geografiska kommunens förutsättningar och önskemål. Fokus är att medverka till dialog och möjliggörande av samordning när det gäller insatser riktade till medborgarna i den tredje
åldern.

Metod/idébeskrivning:

Sörmlands nio kommuner erbjöds att arrangera workshops, vilka sex tackat ja till och genomfört under 2011. Arbetsgrupper med
blandade funktioner har förberett och genomfört alla workshops. Önskemål att
deltagarna på dessa workshops skulle vara aktörer som är med och skapar förutsättningar för ett hälsosamt åldrande uppfylldes. Workshopdagarna var fyllda av
dialoger där mycket kom fram.
Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Uppföljningsmöten där resultat presenteras för lokala
politiker och andra nyckelpersoner pågår. FoU i Sörmland följer projektet och utvärderar. Något slutligt resultat går inte att utläsa i dag, men flera kommuner har redan
tagit initiativ till nya satsningar och samverkan som kan redovisas. Sörmland är ett
av länen i regeringsuppdraget ”Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande” och
i de kommuner detta pågår har samverkan stärkts ytterligare.
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Samverkan för att minska social
isolering hos äldre på Södermalm
Lotta Olofsson1
1

Stockholm stad, Äldreomsorgen, Stockholm, Sverige

charlottaolofsson@hotmail.com

Målgruppen är socialt isolerade äldre i eget boende i
Södermalms stadsdelsförvaltning. Vi försöker i detta projekt nå människor som vi
har fått signaler om att de är socialt isolerade genom samverkan mellan uppsökande
verksamhet, frivilligorganisationer, kyrkan, anhörigcenter, hemtjänst, heminstruktör, fixartjänst, demensförbundet samt Södermalms olika mötesplatser för äldre och
projektet sociala innehållet. Uppsökaren är en nyckelperson som gör personliga
besök och informerar bland annat om mötesplatser för äldre samt övriga aktiviteter
inom projektet. Flera besök görs vid behov för att bygga upp en relation och motivera den äldre till att delta i någon av aktiviteterna. Många behöver ledsagning och
sällskap för att komma iväg. Samordningen av frivilliga och samarbetet med olika
frivilligorganisationer samt kyrkan är en viktig del i projektet.

Metod/idébeskrivning:

På Nytorgsträffen som är en mötesplats för äldre samt
på anhörigcenter samordnas många av insatserna som t.ex. att delta i bussutflykter, föreläsningar, yoga, studiecirklar och anhörigcirklar eller samtalsgrupper för
nydiagnostiserade demenssjuka. Från frivilligcentralen Viljan samordnas många av
frivilliginsatserna och gemensamma aktiviteter som café, afternoon tea på lördagar
och tjejgrupp.

Resultat/lägesrapport:

De som har störst behov av att bryta sin isolering kommer inte självmant till olika mötesplatser och aktiviteter. Det krävs samordning, tid
och tålamod för att motivera och bygga upp nya sociala nätverk. Under 2012 vill
vi gärna utveckla projektet med ett terapihundsekipage och samverkan med stadsdelens korttidsboende.

Diskussion/uppföljning:
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Bakgrund och syfte: I Södermalms stadsdel finns många ensamma äldre. Inom
kommunens hemtjänst, heminstruktör och fixartjänst kommer man ofta i kontakt
med många socialt isolerade äldre utan att kunna hjälpa dem vidare i att bryta
sin ensamhet. Många har inga släktingar i närheten, inget eller mycket litet socialt
nätverk och har på grund utav olika funktionshinder eller psykisk ohälsa blivit isolerade i sin lägenhet. Även de som vårdar sin närstående i hemmet tappar ofta sitt
tidigare sociala nätverk. Målsättningen är att minska den sociala isoleringen hos
äldre i Södermalms stadsdelsförvaltning.

Samverkan mellan det offentliga
och den idéburna sektorn
Ann-Christine Lundqvist1, Birgitta Södertun1 och Margareta Pettersson2
1

Region Skåne, Malmö, Sverige 2Nätverket social ekonomi Skåne, Malmö, Sverige

ann-christine.lundkvist@skane.se

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po319

Region Skåne och den idéburna sektorn samverkar för ett hållbart och livskraftigt
Skåne. Den idéburna sektorn har en viktig roll i samhället när det gäller folkhälsa,
välfärd, sysselsättning och samhällsutveckling. Båda parter ser ett speciellt värde
framför allt i den icke vinstutdelande verksamhetsformen.
Bakgrund och syfte: Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne har en antagen överenskommelse om samverkan omfattande åren 2010–2014. Syftet är att
skapa ett långsiktigt hållbart Skåne med en stärkt demokrati, en ökad delaktighet
och ett minskat utanförskap.

Frågeställningarna är följande:
• Hur kan överenskommelsen underlätta för partnerskap i upphandling?
• Hur kan vi i samverkan få till ett alternativt upphandlingsförfarande?
• Hur kan vi underlätta får små aktörer?
Metod/idébeskrivning:

Politisk förankring, tjänstemannaorganisation och stöd till den kommunala nivån
För att underlätta arbetet och få till ”verkstad” inåt i Region Skånes egen organisation har en politisk styrgrupp bildats. I denna styrgrupp finns representanter/regionråd med ansvar för regional utveckling, hälso- och sjukvård, kultur. Oppositionen
deltar med två representanter. En arbetsgrupp med fem representanter från vardera
parten är utsedda med mandat. Ordförandeskapet är rullande. År 1 (2011) hade
nätverket social ekonomi ordförandeskapet, 2012 innehar Region Skåne det.
Resultat/lägesrapport: En åtgärdsplan med vad som har genomförts har upprättats av respektive part. Bland annat kan nämnas att en årlig konferens har genomförts (för andra året i rad). Den idéburna sektorn deltar som en part i utvecklingen
av ett innovativt upphandlingsförfarande, för att ersätta anhöriga och inte personalen, vid länets sjukhus samt i utvecklandet av socialt företagande. Region Skåne svarar bland annat för ett årligt bidrag (åren 2010-2014) för att nätverket ska kunna
ge stöd och hjälp till de skånska kommunerna. Processer är på gång för att skapa
lokala överenskommelser.

Kontinuerlig dialog förs med företrädare för politiken
inom Region Skåne. Den politiska förankringen är betydelsefull såväl regionalt som
lokalt. En prioriterad uppgift är att arbeta med ett innovativt upphandlingsförfarande.
Är det systemet eller behovet som ska tillfredsställas? Det fordras en tydlig politisk
viljeinriktning, synliggörande av goda exempel och en pågående samhällsdebatt.

Diskussion/uppföljning:
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Sjukgymnaster friskvårdar!
– nytänkande inom det hälsofrämjande sjukhuset
Kristin Olsson1 och Victoria Mohlén1
1

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi, Göteborg,
Sverige
kristin.olsson@vgregion.se

En arbetsgrupp av sjukgymnaster tog fram ett gemensamt koncept med gruppträning, styrketräning, hälsobedömning och rådgivning.
Aktiviteterna leds av sjukgymnastikens medarbetare, till största delen i sjukgymnastikens lokaler, och man eftersträvar att de ska hållas i anslutning till personalens
olika arbetstider. HR-avdelningen bistår med informationsspridning och administrativt arbete.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

Antal besök/år ligger stadigt runt 11 000.

Att använda befintlig utrustning och lokaler är inte bara
en miljömässigt god investering utan skapar även möten utanför ordinarie arbetsplatser vilket ytterligare kan bidra till hälsa för personal och kanske även patienter.
Författarna anser att sjukgymnaster verksamma inom sjukvård borde profilera sig
mera inom friskvårdssektorn.

Diskussion/uppföljning:
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Att satsa på friskvård för personal ligger i tiden. Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU) består av fyra enheter – Högsbo, Mölndal, Sahlgrenska
och Östra sjukhuset. Före 2008 satsade SU på friskvård genom att personalen hade
möjlighet att köpa rabatterade träningskort samt att de kunde ansöka om bidrag
på max 500 kronor. Sjukgymnastikverksamheten bedrev friskvård på eget initiativ
men endast på två av de fyra enheterna. Med en önskan att likställa friskvården
utarbetade sjukgymnastikverksamheten ett förslag som presenterades för Human
Resource-avdelningen (HR). Beslut att samarbeta togs och sjukgymnastikverksamheten fick uppdrag att bedriva friskvård i form av fysisk aktivitet på alla enheter
med start 2008. Syftet var att öka möjligheten att delta i friskvårdsaktiviteter samt
att få igång personal som inte tidigare varit fysisk aktiv eller som haft en låg fysisk
aktivitetsnivå i sin vardag. I vårdöverenskommelsen för 2009 mellan SU och hälsooch sjukvårdsnämnderna ingår friskvård för personal som en del av SU:s arbete med
att vara ett hälsofrämjande sjukhus.

Bakgrund och syfte:

Vintercyklisten
Margareta MB Bolmgren1 och Karin KG Gustavsson1
1

Borlänge kommun, Hållbar Utveckling, Borlänge, Sverige

margareta.bolmgren@borlange.se

De transporter som görs i vår vardag påverkar utsläpp av
växthusgaser och därigenom människa och natur. Att välja cykeln även på vintern
har en positiv effekt, för klimatet och hälsan. En livsstil med för lite fysisk aktivitet leder till höga kostnader för samhället genom en rad olika välfärdssjukdomar.
Mellan 30 och 40 procent av Borlängeborna är inte tillräckligt aktiva. Att få in
motionen i vardagen är ett bra sätt att bli mer aktiv och må bättre. Huvudsyftet med
projektet var att öka andelen cyklister som cyklar året runt och avsikten är att de
förändrade resvanorna ska bli bestående.
Bakgrund och syfte:

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH ÅTGÄRDER – po321

Metod/idébeskrivning: Projektet Vintercyklisten 2 pågick 2010/2011 och var en
efterföljare till Falu kommuns projekt Vintercyklisten som arrangerades 2009/2010.
Vintercyklisten 2 genomfördes i samarbete med Falu kommun. Vintercyklisten 2
och riktades till de kommuninvånare i båda kommunerna som tidigare inte cyklat
på vintern men som var villiga att prova det. Deltagarantalet var 200 personer i
respektive kommun. Kraven för att delta var att man skulle cykla minst tre kilometer per dag minst tre dagar i veckan under fyra vintermånader. Deltagarna fick
kostnadsfritt dubbdäck, reflexväst, sadelskydd och cykeldator. Under projekttiden
redovisade deltagarna hur långt de cyklat månadsvis.

Slutenkäten visade att de främsta drivkrafterna till att
vara med i projektet var att utmana sig själv och hälsoskäl. 84 procent av Vintercyklisterna angav att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt av att cykla
på vintern. I Borlänge cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 327 km per person
under projekttiden. I och med att 45 procent av vintercyklisterna i Borlänge valde
bort bilen till förmån för cykeln sparades 6 ton utsläpp av koldioxid (CO2) in.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: En uppföljande enkät kommer under december 2011 gå
ut till Vintercyklisterna för att kontrollera om de cyklar även denna vinter. Under
vintern 2011/2012 genomförs Vintercyklisten 3 i Borlänge kommun.
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Betydelsen av att samverka, utvärdera
och förena forskning med praktik
– resultat från ett myndighetsgemensamt arbete
i syfte att begränsa ungdomars tillgång till illegal alkohol
Sofia Green1 och Charli Eriksson1
1

Institutionen för hälsa, medicin och vård, Örebro universitet, Örebro, Sverige

Bakgrund och syfte: Den illegala försäljningen av privat införd och smugglad
alkohol utgör ett stort problem i samhället. En viktig del i arbetet för att förebygga
exempelvis olycksfall, alkoholförgiftningar, misshandel och självdestruktiva beteenden är att begränsa tillgången.

Länsstyrelsen i Örebro län tilldelades 2009, av Statens folkhälsoinstitut, medel
för att utveckla och stödja ett myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol.
Arbetet hade en tydlig utvecklingskaraktär. Polismyndigheten i Örebro län, tillsammans med länsstyrelsen, stod för genomförandet av olika insatser, t.ex. utbildningsinsatser och samverkansmöten. Utvärderare vid Örebro universitet följde utvecklingsarbetet både avseende process och utfall mellan november 2009 och december
2010 i syfte att belysa olika strukturella förhållanden som innebar begränsningar
tillika förutsättningar för ett myndighetsgemensamt arbete. De vetenskapliga frågeställningarna berörde genomförande, vidmakthållande och satsningens resultat.
Ambitionen var att bidra till att vidareutveckla kunskaper om hur myndigheter
såväl fristående som gemensamt kan agera förebyggande.
Metod/idébeskrivning: Genom metoder som intervjuer, observationer och textanalyser har det varit möjligt att uppfatta relevanta element i arbetet. Resultatet av
olika analyser har inte enbart återgetts utan har även satts i en kontext och diskuterats i relation till projektplanen i syfte att använda resurserna på bästa sätt och göra
satsningen så lärande som möjligt.
Resultat/lägesrapport: För att lyckas begränsa ungdomars tillgång till illegal
alkohol behöver flera myndigheter se över sina kunskaper, strukturer, metoder och
rutiner för att begränsa smuggling och vidareförsäljning av illegal alkohol. Förutom
polisen är politiker, alkohol- och drogsamordnare, Tullverket, Skattemyndigheten
m.fl. viktiga aktörer för reella förändringar. Framgångsrik samverkan handlar om
att alla tar sin verktygslåda och arbetar fullt ut. Det inte en part kan förbättra,
åtgärda etc. kan ibland någon annan aktör angripa utifrån sitt perspektiv.
slutsats/diskussion: I framtiden bör det skapas bättre strukturer för samverkan
på lokal och regional nivå. Även insatser för att stärka föräldrarollen är avgörande
för trygga alkohol- och drogfria uppväxtmiljöer.
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sofia.green@oru.se

En kraft att räkna med!
– föreningslivet och folkbildningen i det lokala folkhälsoarbetet
Margareta Johansson1, Jane Karlsson2 och Lisbet Omberg3
1

Folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund, Örebro, Sverige 2Örebro läns bildningsförbund,

Örebro, Sverige 3Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, Örebro, Sverige
margareta.johansson@olif.se
övriga folkhälsoinriktade aktiviteter – po402

Någon gång i livet är åtta av tio svenskar aktiva i någon
form av frivilligt idéburet arbete. Det finns alltid någon förening eller organisation
att samverka med i folkhälsoarbetet för en jämlikare hälsa och inom folkhälsopolitikens elva målområden.

Bakgrund och syfte:

Ideella sektorns betydelse för folkhälsan och som part i
folkhälsoarbetet lyfts ofta fram i folkhälsoplaner och styrdokument. I Örebro län
bedrivs folkhälsoarbetet av många aktörer och genom tvärsektoriell samverkan.
Örebro läns landsting tecknar samverkansavtal med Örebro läns idrottsförbund
och Örebro läns bildningsförbund. Vi har gemensamt tagit fram ett kunskapsunderlag för att få en bild av vad forskningen säger om samband mellan ideella sektorn
och folkhälsan samt beskrivit hur den ideella sektorn kan påverka hälsans bestämningsfaktorer. Med skriften vill vi skapa en diskussion mellan kommuner, landsting,
andra aktörer och den ideella sektorn om hur man kan ta tillvara föreningars och
folkbildningens roll i folkhälsoarbetet.

Metod/idébeskrivning:

I Örebro län finns mer än 3000 föreningar och de flesta
har anknytning till ett av de tio studieförbunden eller SISU Idrottsutbildarna, vilka
erbjuder utbildning i form av studiecirklar och kulturprogram. Dessutom finns tre
folkhögskolor som ägs av ideella organisationer. Pojkar och flickor är lika föreningsaktiva. Åtta av tio elever i skolår 7 är med i en förening men andelen aktiva
sjunker med stigande ålder. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Det
ideella engagemanget är störst inom idrott och kultur. Årligen deltar 63 000 länsinvånare i studiecirklar och annan gruppverksamhet under ledning av 8 000 ledare.
Resultat/lägesrapport:

Vi kan konstatera att den ideella sektorn är en kraft att
räkna med i folkhälsoarbetet men hur kan vi bli ännu bättre på att utveckla samverkan i det lokala folkhälsoarbetet?
Diskussion/uppföljning:
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Kartläggning av rökfria och
allergianpassade flerbostadshus
Marie-Louise Luther1
1

Astma- och Allergiförbundet, Stockholm, Sverige.
Kartläggningen har gjorts i samverkan med Riksförbundet VISIR.
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

Målgrupp/syfte: Fastighetsägare och beslutsfattare som kan påverka beslut om
rökfrihet/allergianpassning i flerbostadshus samt människor med allergi och alla
andra som vill bo rökfritt/allergianpassat. Syftet är att uppmärksamma och stimulera fastighetsägare att skapa rökfria och allergianpassade flerbostadshus.
Metoder som använts för kartläggningen:

• Insamling av e-postadresser till fastighetsägare (SABO).
• Framtagning, utskick samt sammanställning av webbenkät till fastighetsägare
• Informationssatsning där fastighetsägare som har rökfria flerbostadshus uppmärksammas. Listan har publicerats på hemsidor.
• Massmediala insatser på nationell och lokal nivå i form av pressmeddelande samt
information till förbundets lokalföreningar
• Aktiviteter inom de sociala medierna
Kartläggningen visar att 27 fastighetsägare i landet har
flerfamiljshus som är rökfria. 13 har även regler om att det ska vara fritt från pälsdjur och 8 har ytterligare allergianpassningar. Enkäten skickades ut 2011 till 251
fastighetsägare inom allmännyttan och 84 har svarat. Den skickades även till HSB:s
och Riksbyggens regionkontor bl.a. för att informera, men därifrån har inga svar
inkommit. Listan med rökfria och allergianpassade flerbostadshus finns på Astmaoch Allergiförbundets hemsida.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Information planeras till privata fastighetsägare genom
kontakt med organisationen Fastighetsägarna för att uppmuntra till fler anpassade
flerbostadshus. Kontakt tas också med Hyresgästernas Riksförbund. Vi avser följa
upp kartläggningen om några år.
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Tobaksrök förvärrar symtomen hos barn och vuxna med
astma, allergi och annan överkänslighet. Minst 200 personer avlider årligen av passiv rökning. Dagens lagstiftning är otillräcklig och det saknas riktlinjer för miljökontoren att lösa problem med grannars rökning i flerbostadshus. Ett sätt att driva
på utvecklingen är att erbjuda hyresgäster rökfria flerbostadshus med särskilda
villkor om att inte röka i lägenheten i bilaga till hyreskontraktet. Allergianpassade
flerbostadshus efterfrågas för personer med svårare allergier, bl.a. att bo fritt från
pälsdjur.

Bakgrund och behov:

Kunskapslyft hos barn och unga
– en del av det regionala folkhälsoarbetet i Örebro län
Anna Philipson1 och Peter Morfeldt2
1

Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, Örebro, Sverige 2Regionförbundet
Örebro, Örebro, Sverige
anna.philipsson@orebroll.se

övriga folkhälsoinriktade aktiviteter – po404

Under flera år har Örebro län konstaterat att de genomsnittliga meritvärdena, för elever som lämnar grundskolan, är anmärkningsvärt låga.
Örebroregionens utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Ett av utvecklingsstrategins utvecklingsområden är kunskapslyft i regionen. Skolan utgör grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela
samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv.
Det är därför angeläget att förskolans och skolans måluppfyllelse och resultat samt
analyser och åtgärdsförslag kommuniceras i regionen till stöd i utvecklingsarbetet.

Bakgrund och syfte:

Att en hög andel elever når måluppfyllelse är ett viktigt mål även ur ett folkhälsoperspektiv. Forskning visar att elever som mår bra tar till sig kunskapen bättre, och
även vice versa; att elever som klarar sig bra i skolan mår bättre. De främjande faktorerna för såväl hälsa som lärande är också till stor del de samma.
En enhet för regionalt skolstöd skapas, utifrån denna bakgrund, från årsskiftet
2011–2012 vilket sker i nära samverkan med det regionala folkhälsoarbetet.
Syfte är att den regionala enheten för skolstöd skall stödja, stimulera, initiera och
utmana till utveckling av regionens förskolor och skolor för ökad måluppfyllelse
och jämlika villkor.
Metod/idébeskrivning: Målgrupp är skolföreträdare på alla nivåer. Stödet riktar
sig till alla verksamhetsformer som regleras i skollagen och omfattar barn/elever i
åldern 0–18 år.

Regionförbundet i Örebro län är projektägare med länets kommuner som centrala
samverkanspartners. Det sker även en nära samverkan med Samhällsmedicinska
enheten vid Örebro läns landsting utifrån det folkhälsovetenskapliga perspektivet
samt med Örebro Universitet. Den regionala enheten för skolstöd ska analysera,
stödja, initiera och utmana det arbete som bedrivs på länets förskolor och skolor.
Projektet har under 2011 förankrats hos olika huvudmän
i länet. Under våren 2012 beräknas insatserna kunna påbörjas.

Resultat/lägesrapport:

Projektet kommer att följas och utvärderas. Därefter
görs bedömningen av om skolstödsenheten ska fortsätta som en permanent verksamhet.
Diskussion/uppföljning:
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Luleås arbete för en hållbar stad
Barbro Müller1
1

Stadsbyggnadskontoret, Luleå kommun, Luleå, Sverige

barbro.muller@sbk.lulea.se

I kommunen finns många planer och program som är kommunövergripande och
innehåller alltför många mål för att det ska vara möjligt att hantera. Ett behov av
tydligare styrning och konkretisering av visionen var önskvärt.
Att i bred dialog med olika aktörer ta fram prioriteringar
”halvvägs” till Vision Luleå 2050. Därefter ta fram program med mål som bygger
på visionen och prioriteringarna.

Metod/idébeskrivning:

Resultat/lägesrapport:

Fyra Riktningar som beskriver prioriteringar antogs i början av 2011: stå för öppenhet och mångfald, lyft identiteten som kuststad året runt, ya sats för en ledande
nordlig region samt bygg för framtiden
Nästa steg som precis har inletts är att ta fram sex program utifrån Riktningarna.
Programmen täcker in följande: Barn och unga, demokrati, folkhälsa, Mötesplatser
och upplevelser, Centrum och skärgården, Stad och landsbygd, Resor och transporter
samt Näringsliv och utbildning.
De sex programmen ska ersätta de många olika förvaltningsövergripande styrdokument som finns idag och innehålla strategier och mål som kommunen själv kan råda
över. Programmen ska även hantera lagkrav på dokument som finns ex energiplan,
översiktsplan.
Programarbetet görs i grupper med representanter från flera förvaltningar och i
samverkan med näringsliv och organisationer. Varje programgrupp kommer att
bjuda in allmänheten till dialog. I arbetet ingår även att bedöma programmen efter
ett verktyg för hållbarhetsbedömning, alla delar, som vi utarbetat. Programmen
följs upp vart fjärde år.
Slutsats/diskussion: Arbetssättet är unikt med så brett deltagande och helhetstänk på kommunal styrning. När arbetet är klart kommer Luleå kommun att ha
en tydlig struktur med vision, Riktningar samt program med strategier och mål.
Dessutom ett sätt att följa, utvärdera och vid behov revidera och uppdatera programmen.
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Bakgrund och syfte: Under 2007 inleddes ett omfattande arbete för att planera
Luleås utveckling på lång sikt. I bred samverkan antogs 2008 Vision Luleå 2050
som bygger på hållbar utveckling och dess tre delar. I visionen målades bilden upp
av ett attraktivt, växande och hållbart Luleå.

Lärares och skolledares vanor
och attityder till tobaksbruk
Ingrid Talu1 och Anna-Carin Sakari2
1

Lärare mot Tobak, Stockholm, Sverige 2Lärare mot Tobak, Malmö, Sverige

ingrid.talu@swipnet.se

övriga folkhälsoinriktade aktiviteter – po406

I visionen om ett samhälle för hållbar utveckling är arbetet
för minskat tobaksbruk betydelsefullt för att minska de förödande effekter på miljö,
hälsa och ekonomi som tobaksbruk medför.

Bakgrund och syfte:

Ungdomars tobaksvanor och attityder till tobak har undersökts vid ett flertal tillfällen, men när det gäller lärare och skolledare har det varit mycket sparsamt.
WHO:s tobakskonvention lyfter fram yrkesgrupper som arbetar bland barn och
unga som viktiga i det breda förebyggande arbetet.
Lärarna är, med stöd av skolledaren, basen i det förebyggande arbetet i skolan, i
kontakten med eleverna, i lektionsundervisningen, som mentorer samt i samarbete
med föräldrar och övrig skolpersonal.
Metod/idébeskrivning: Lärare mot Tobak har med hjälp av SCB genomfört en
enkätundersökning om lärares och skolledares vanor och attityder till tobak.

Av enkätsvaren framgår bl.a. att gruppen lärare och skolledare röker och snusar i mindre utsträckning än befolkningen i allmänhet. Lärare
som undervisar i praktiskt yrkesinriktade ämnen använder dock tobak i större
utsträckning än lärare som undervisar i teoretiska ämnen.

Resultat/lägesrapport:

En majoritet anser att det ingår i arbetsuppgifterna att påverka elevers tobaksbruk.
Mer än hälften anser att elevers tobaksbruk skapar problem på skolan, men endast
var fjärde anser att personalens tobaksbruk skapar problem.
Diskussion/uppföljning: Många skolor saknar ett gemensamt förhållningssätt till
tobaksbruk under skoltid. Behovet av en levande policy är av yttersta vikt om skolan ska utvecklas till en tobaksfri/drogfri arbetsmiljö för elever och personal. Detta
borde vara en självklarhet i dag med tanke på den kunskap som finns om tobakens
förödande effekter.
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Äldreföreläsningar i Johannelund
– samverkansarbete i ett bostadsområde
Charlotte Waldeck1
1

Hälsouniversitetet, Magisterutb. i folkhälsovetenskap, Linköping, Sverige

charlotte@waldeck.se

Metod/idébeskrivning: Äldreföreläsningarna har pågått sedan 2001 med 3–4
föreläsningar/termin. En lokal samverkansgrupp ansvarar för föreläsningstillfällena.
Samverkansgruppen består av representanter från lokala aktörer i bostadsområdet,
inklusive vårdcentralen, som kommer i kontakt med äldre i vardagen. Även de äldre
är delaktiga i samverkansarbetet via representanter från PRO, SPF och SPRF. På regelbundna planeringsträffar diskuterar och beslutar samverkansgruppen om aktuella
teman och bjuder in föreläsare. Föreläsningarna har fokus på äldre och egenvård
utifrån hälsa och livskvalitet. Exempel på föreläsningar som erbjudits är:
• Fysisk aktivitet och rörelseglädje
• Äldreomsorg och ”maxtaxa” för äldre
• Huden och dina fötter
• Socker – vän eller fiende?
• Att vara en hållbar anhörig
• Trygg och säker i Johannelund

Annonsering sker cirka en vecka före utsatt datum i bostadsområdet samt i lokalpressen.
Under och efter varje föreläsningstillfälle ges alltid utrymme för diskussion mellan
deltagare och föreläsare.
Resultat/lägesrapport:

Målet är en lokal spridning av interventionen i Linköpings

kommun.
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I min magisteruppsats i folkhälsovetenskap beskriver jag
interventionen ur ett verksamhets- och brukarperspektiv med hjälp av fokusgruppintervjuer med betoning på begreppen hälsa, egenvård och samverkan. I bostadsområdet Johannelund i Linköping bor många äldre. Genom att erbjuda föreläsningar om hälsa och egenvård har en lokal samverkansgrupp, JOSAM, som mål att
bidra till en positiv hälsoutveckling hos äldre i bostadsområdet.

Bakgrund och syfte:

Elevhälsodatabasen ELSA i Värmland
Lisbet Engh-Kraft1, Marina Kalander Blomqvist2 och Cecilia Nyberg2
1

Karlstads kommun, Elevhälsan, Karlstad, Sverige 2Landstinget i Värmland, Folkhälsa och
samhällsmedicin, Karlstad, Sverige
marina.kalander.blomqvist@liv.se

uppföljning av folkhälsa – po501

Bakgrund och syfte: Elevhälsovården har till uppgift att följa alla barns och ungas
hälsa och utveckling. Detta sker bland annat genom att elevhälsovården erbjuder
hälsobesök. Alla elever i förskoleklass, år 4, år 7 samt gymnasium år 1 erbjuds i
samband med detta ett hälsosamtal. Landstinget i Värmland har bland annat som
uppdrag att följa befolkningens hälsa i Värmland. I dagsläget saknas hälsodata för
barn och unga i åldersgruppen 6–17 år. Denna avsaknad av data gör det svårt att
planera och utveckla insatser till nämnda åldersgrupp. Mot denna bakgrund har
Hälso-och sjukvårdsstaben med enheten Folkhälsa och samhällsmedicin vid landstingets kansli i Värmland inlett ett samarbete med kommunernas skolhälsovård.
Samverkansformen är unik.

Elevhälsodatabasen ska skapa förutsättningar för att göra insatser i rätt tid, på rätt
nivå och till rätt kostnad för verksamheter inom skola, omsorg och vård.
Metod/idébeskrivning: Kunskap om elevernas hälsa och utveckling fås från de
regelbundna hälsobesök och hälsosamtal som erbjuds hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet. Eleven fyller även i ett frågeformulär som
används vid hälsosamtalet. Landstinget sammanställer och analyserar sedan hälsouppgifterna i enkäten efter att de avidentifierats.

Eleverna har besvarat frågor om livsstil, arbetsmiljö, trivsel och relationer. Äldre elever svarar också på frågor om alkohol, tobak och droger.
Resultat för några av frågorna kommer att redovisas.

Resultat/lägesrapport:

Diskussion/uppföljning: Elevhälsodatabasen möjliggör kontinuerlig uppföljning
av insatser. För att planera och utveckla verksamhet som ska gynna barn och ungas
hälsoutveckling krävs kunskapsunderlag av hög kvalitet.

Elevhälsodatabasen möjliggör att barn och ungas hälsa och utveckling kan stärkas
och förbättras samt att barn och ungas hälsa och utveckling kan följas över tid
i hela Värmland.
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Skåningarna från vaggan till graven
Mathias Grahn1
1

Region Skåne, Avdelningen för folkhälsa och miljö, Malmö, Sverige

mathias.grahn@skane.se

Den regionala folkhälsostrategin för Skåne 2010–2013 har
som mål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen”. Vidare fastslås att ”epidemiologiskt underlag med fokus på
barn och unga skall utvecklas under strategiperioden. Detta gör det möjligt att, över
tid, följa medborgarna i Skåne.”
Bakgrund och syfte:

Resultat/lägesrapport: Oavsett undersökning presenteras resultaten i regional
rapport, folkhälsoprofiler, kommun/stadsdelspresentationer samt via ett användarvänligt resultatpresentationsprogram på internet.

Genom kommande undersökningars resultat synliggörs
hälsoförhållanden regionalt och lokalt i Skåne. Resultaten kan ge stöd på regional
och lokal nivå. Genom 2012-års undersökningar för första gången för hela den
skånska befolkningen. Vidare ges möjlighet att jämföra de skånska resultaten med
resultat på nationell och internationell nivå.

Diskussion/uppföljning:
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Metod/idébeskrivning: Hösten år 2012 genomförs enkäten Folkhälsa i Skåne
i den vuxna befolkningen (18–80 år) för fjärde gången (tidigare undersökningar
2000, 2004, 2008). Enkätfrågorna berör hälsa, levnadsvanor och arbetsliv och
postutskick görs till drygt 50 000 personer. Undersökningen sker i samverkan med
Kommunförbundet Skåne samt Skåne läns allmänna försäkringskassa. Med start i
halvårsskiftet år 2012 kommer en barnhälsoenkät med frågor om barnets hälsa och
hemförhållanden skickas hem till samtliga föräldrar med barn i åldern 8 månader
respektive 4 år i hela Region Skåne (totalt ca 25 000 barn). En liknande enkät har
genomförts mellan 1999 och 2010 i fyra sydvästskånska kommuner och den studien skedde i samarbete med barnhälsovården inom Region Skåne. I mars 2012
erbjuds Skånes 33 kommuner att genomföra ”Folkhälsoenkät Barn och Unga”
i Skåne bland sina skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets år 2 (totalt ca
40 000 elever). Undersökningen genomförs i samarbete med Kommunförbundet
Skåne och innehåller enkätfrågor om elevens hälsa, levnadsvanor, skola och fritid.
Under perioden 2003–2009 genomfördes undersökningar om drogvanor vartannat
år, där drygt tjugo skånska kommuner deltog.

FolkhälsoAtlas
– visualiseringsverktyg för kommundata
Anna-Karin Johansson1
1

Statens folkhälsoinstitut, Avd för analys och uppföljning, Östersund, Sverige

anna-karin.johansson@fhi.se

Folkhälsoinstitutet redovisar idag statistik på kommunnivå
i Folkhälsodata (f.d. KBF) med syfte att underlätta kommunernas planering och
uppföljning av sina folkhälsoinsatser. Institutet har således ett omfattande material
att basera analyser på. Parallellt, så finns det behov i kommunerna att pedagogiskt
kunna visualisera och uppmärksamma folkhälsorelaterad utveckling i den egna
kommunen.
Bakgrund och syfte:

uppföljning av folkhälsa – po503

Samtidigt går den tekniska utvecklingen fort på området av verktyg som kan visualisera komplex statistik och med vilka man kan göra interaktiva analyser. Nu finns
pedagogiska verktyg som kan möta det behov som finns i kommunerna. Ett av dem,
eXplorer, används idag av OECD, SCB, andra nordiska statistikbyråer, Göteborgs
stad, med flera.
Under 2011 har Folkhälsoinstitutet testinfört eXplorer internt och arbetat fram interna arbetssätt för att tillgodose verktyget med statistik och analyser.
En intern och en extern referensgrupp har gett synpunkter på innehållet. Under
Folkhälsostämman kommer detta verktyg att publiceras på den externa webben,
innehållande viss statistik från Folkhälsodata. Verktyget skall därför ses som ett
komplement till Folkhälsodata. Målgrupperna för verktyget är kommuner, regioner
och övriga intresserade. Det kan användas såväl av avancerade som icke-avancerade användare.

Metod:

Resultat: Resultatet är två ”produkter”: dels en webb-applikation som vem som
helst kan nå via webben utan lösenord (där man kan laborera med hjälp av en kommunkarta och olika typer av diagram), dels färdiga animationer på annan plats på
FHI-webben, animationer som är kompletterade med mer omfattande texter och
hänvisningar till forskning.
diskussion: Genom att visualisera är det möjligt att föra ut ett budskap som blir
lättförståeligt. Med detta verktyg kommer kommunerna att ha lätt tillgång till visualiseringar som grundar sig på redan evidensbaserade samband, och upptäcka hur
utvecklingen i den egna kommunen förhåller sig till den i andra kommuner.
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hälsofrämjande insatser och åtgärder

organisation

Organisation
folkhälsostämman 2012
Folkhälsostämman 2012 har organiserats och planerats av följande grupper inom
Statens folkhälsoinstitut.
Mona Lakso, projektledare, gd-staben
Linda Rebane, administratör, gd-staben

Programgrupp
Magnus Ahlstrand, jur kand, utredare, avdelningen för tillsyn
Carina Amréus, socionom, utredare, avdelningen för tillsyn
Chatrine Höckertin, Fil dr, utredare, avdelningen för analys och uppföljning
Thomas Jacobsson, master i sociologi, utredare,
avdelningen för drogprevention och spel
Ewa Jonsson, socionom, samordnare, avdelningen för drogprevention och spel
Karin Junehag Källman, MSN, utredare, hälsofrämjande hälso- och sjukvård
avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö
Marlen Ljusberg, förvaltningssocionom, projektledare,
avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö
Matt Richardson, Fil dr, kvalificerad utredare, gd-staben
Jenny Telander, MPH, utredare, avdelningen för barns och äldres hälsa

Genomförandegrupp
Jens Blixth, produktionsledare, avdelningen för kommunikation
Karin Falkeström, kommunikatör, avdelningen för kommunikation
Agneta Myrberg, konferenssamordnare, avdelningen för kommunikation
Katarina Paulsson, samordnare värdar, gd-staben
Kristin Schäfer, webbmaster, avdelningen för kommunikation
Janna Thalén, kommunikatör, gd-staben
Utöver dessa finns en intern referensgrupp bestående av Statens folkhälsoinstituts
ledning samt ett antal externa referenspersoner som har granskat vetenskapliga
abstracts.
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