
Folkhälsa

Uttryck för befolkningens 
hälsotillstånd, som tar hänsyn 
till såväl nivå som fördelning 
av hälsan.
(Folkhälsovetenskapligt lexikon, Janlert, 
2000)



Övergripande målet för folkhälsopolitiken:

- att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation



Riksdagens beslutade målområden – juni 2018
Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta:

Det tidiga livets villkor

Kunskaper, kompetenser och utbildning

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Inkomster och försörjningsmöjligheter

Boende och närmiljö

Levnadsvanor

Kontroll, inflytande och delaktighet

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård



Våra egna styrande dokument

Regionplanen     + att ta fram ny folkhälsostrategi under 2023/24

Regional utvecklingsstrategi - RUS

Avsiktsförklaringen i länet-Forum för folkhälsa

Finns folkhälsopolitiskt program för norra regionen  NRF

Vi följer nationell budget för att bevaka var det finns externa medel att 
söka.



Faktorer som påverkar hälsan



Många politikområden inblandade, t.ex.

• demokrati-, 

• integrations-, 

• jämställdhets-, 

• barn-, 

• ungdoms-, 

• forsknings-,

• hälso- och sjukvårds-,

• arbetsmarknads-

• arbetslivs-,

• regional-,

• miljö-, 

• kulturpolitik.

• funktionshinders-, 

• närings-,

• äldre-,

• bostads-, 

• utbildnings-, 

• jordbruks-,



Riksdag Kommun

Regering

Föreningsliv

Arbetsliv

Statliga 
Myndigheter

Civilsamhället

Intresse-
organisationer

Du och jag

Region

Länsmyndig-
heter

Föreningsliv
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Länsstyrelse

Intresse-
organisationer

Intresse-
organisationer

Nationellt Länsnivå Kommunnivå Individnivå

…och olika aktörer på olika nivåer… 



• För att nå det övergripande målet för 
folkhälsoarbetet krävs insatser från de 
flesta sektorer i samhället – från det 
offentliga, från näringslivet och från 
civilsamhället.

• Bäst resultat nås om frågorna integreras i 
och utgör del av andra politikområden än 
folkhälsopolitiken. 

• Folkhälsoarbetet behöver särskilt 
uppmärksamma att olika individer har 
olika förutsättningar och olika behov. 
Därför kan det bli mer rättvist om individer 
behandlas olika istället för lika. 

Källa: Kunskapscentrum för jämlik vård, Region VG



Exempel på hälsoutfall och levnadsvanor som 
samvarierar med utbildning (HLV 2022)
• Diabetes, Högt blodtryck, Fetma

• Äter grönsaker och rotfrukter minst 2 gånger per dag

• God eller mycket god självskattad hälsa

• Gott psykiskt välbefinnande (Kessler 6; ”-positiv syn på framtiden, -varit till nytta, -känt sig lugn, -hanterat 

problem på ett bra sätt, -tänkt på ett bra sätt, -känt mig nära andra människor, -kunnat bestämma mig om saker och ting”)

• Fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (rekommenderad mängd 
fysisk aktivitet)
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Jämställda beslut – ett kvalitetsarbete

• Beslut
• Checklistor 
• Utbildningar
• Ändrad tjänsteskrivelsemall
• Uppföljning inom internkontroll

Vilja
Förstå
Kunna



Fler insatser

Uppföljning av beslutsunderlag fortsätter

Fördjupningsutbildning i jämställdhetsanalys

Revidera strategi för jämställdhet och jämlikhet

Remiss: Länsstrategi Ett jämställt Västerbotten



Webbutbildning
Jämlik sjukvård –om rasism och likvärdigt patientbemötande

Ca 60 minuter - går att göra i omgångar

Innehåll:

• Definition och uttryck för rasism

• Konsekvenser för hälsan

• Likvärdigt patientbemötande

Nya moduler:

• Juridisk status och rätten till hälsa

• Segregation och hälsa

• ordlista
• reflektionsfrågor
• ljudberättelser 
• verktyg 



Webbutbildning om samisk kulturförståelse

Ur: Regionstyrelsens nämndplan 2022

Regionförvaltningens anställda tar del av digitala 
utbildningar om nationella minoriteter och samisk 
hälsa

https://reva.samarbeta.se/



Riktade hälsosamtal –
“besiktning”



Salut-satsningen



Hälsosamtal och hälsoformulär hälsa – levnadsvanor – livsvillkor

Graviditet 2-18 månader 3 år 6-16 år

Samverkan mödra- och barnhälsovård, folktandvård och folkhälsoenheten Hälsosamtalet i skolan, 
samverkan elevhälsan i länet 

och folkhälsoenheten 







Varför är det viktigt med bra matvanor?

Matvanornas 
betydelse för 
prevention av 

sjukdom

Matvanornas 
betydelse vid 
sjukdom och 

sekundärprevention

Matvanorna som en 
del i behandlingen



Tobak-och nikotinavvänjning
Tobaksavvänjare ska finnas på hälsocentralerna men saknas på en 
tredjedel av våra hälsocentraler. 

Tobakspreventiva mottagningar finns på sjukhusen. 

Min nikotinfria resa – ett digitalt stöd via 1177

Nya produkter når kontinuerligt nya målgrupper som sedan behöver 
stöd med nikotinavvänjning. Barn och unga är särskilt utsatta.



Tobaksfri duo 
• Program för elever i årskurs 5-9 (+gymnasiet)

• Programmet utgår från kontraktsmetoden 

• Presentation av programmet och uppstart i klasserna görs av 
Hälsoodontologiska teamet (HOT-teamet)

• Programmet är utvärderat och utvecklas kontinuerligt

• Utmaning: Skolan har många uppdrag och tobaksprevention prioriteras 
inte på alla skolor. Det gör att eleverna riskerar att får en ojämlik 
kunskap om nikotin och tobak och vilka hälsofarliga effekter som tobak 
och nikotin har.



Fysisk aktivitet inom Region Västerbotten

SALUT 

- FaR till gravida

- Rörelserikedom för barn och 
ungdomar

- Dans för hälsa till ungdomar 
med psykisk ohälsa

Vuxna

- Projekt träning vid cancer inom 
RCC norr

- Digitalt stöd för ökad fysisk 
aktivitet (SoB)

Äldre - Fallprevention 

- Fallpreventionsnätverk för 
länets kommuner

- Samverkan inom 
fallprevention med 
kommuner, Umeå universitet, 
RF-SISU, Bildningsförbund, 
Pensionärsorganisationer m fl

- Fallint-veckan

- Rörelserikedom för seniorer



Alkohol

- Utbildning till personal och arbetsgrupper: Samtala om alkohol

- Alkohol och äldre

- Stöd och behandlingsprogram –Stöd till bättre alkoholvanor



HBTQ-diplomering

”Vi har en nolltolerans mot 

hat och förtryck såsom hbtq-

fobi och säger ifrån om 

någon uttrycker sig 

kränkande. Vi ber om ursäkt 

om vi gör misstag och 

strävar ständigt efter att 
förbättra oss. ”



SRHR-Sexuell och reproduktiv hälsa

• Gratis kondomer via 1177.se

• Klamydia.se

• Olika nätverk inom länet och 
nationellt

• Kunskapshöjande insatser t 
verksamheten; Sex och cancer

• Ny nationell plan juni, regioner

får tillgång under hösten



Psyk-E bas utbildningar

• Fördjupade basutbildningar 

• Grundläggande psykisk ohälsa

• Psykisk ohälsa hos äldre

• Suicidprevention

• Utförs gemensamt i arbetsgrupper

• Studiecirkelformat med filmade föreläsningar

• För regional och kommunal personal



Suicidprevention – övriga utbildningar

Till allmänhet och personal
• Tvåtimmars utbildning
• Ges av Suicide Zero
• Fakta och myter om 

självmord
• Varningssignaler att 

uppmärksamma
• Viktigt att förmedla 

hopp

Våga fråga och Våga fråga 
äldre

Till personal
• Webbutbildning
• Utförs individuellt
• Finns tillgänglig på 

Lärande region och 
webb

• Ca 2 timmar

SPiSS –
Suicidprevention i 
Svensk sjukvård



Spel om pengar och spelproblem



Utbildning

Det finns möjlighet att inom regionen få basutbildning om Våld i nära relationen. 
Regionen anordnar både öppna basutbildningar för anmälan från flera verksamheter och 
verksamhetsspecifika utbildningar.

Grundläggande innehåll:
• Vad är våld i nära relationer?
• Hälso- och sjukvårdens uppgift
• Att identifiera våldsutsatthet

Föreläsning, filmer och diskussioner

Möjlighet till viss fördjupning inom:
• Barns utsatthet
• Funktionshindersrelaterat våld
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Samverkan
• Våldspreventivt arbete

Våld i nära relationer



Aktuellt arbete

Under 2023 kommer fokus bland annat vara:

• Framtagande av rutiner i LITA rörande barn och våldsutsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt prostitution/sex mot ersättning och människohandel för sexuella ändamål

• I samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten anordna utbildningar om våldsutövare samt sexuellt 
våld 

• I samverkan med FoU Socialtjänst anordna tillfällen för kompetensutveckling och samverkan mellan 
hälso- och sjukvård och socialtjänst

Våld i nära relationer



TACK!
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