
FOLKHÄLSOPILOT 

STOCKHOLM 
rapport våren 2019  

Den 1 februari fick Länsstyrelsen i Stockholm ett 

regeringsuppdrag att ta fram metoder för samordning av ett 

tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Målet 

är att stärka de lokala förutsättningarna för ett 

hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Pilotprojektet ska genomföras 

under åren 2019–2020 och kommer att genomföras tillsammans med, och 

utvärderas av, forskare från Karolinska institutet (KI). 

Läs mer: Folkhälsopilot Stockholm, Länsstyrelsen  

 

ORGANISATION 

Tre utvecklingsledare på Länsstyrelsen bemannar projektet; Kajsa Lönn Rhodin, Kaisa 

Snidare och Gabriel Wikström. Projektet utvärderas av Håkan Leifman och Camilla 

Pettersson från KI med stöd av undersökningsföretaget Ipsos. En styrgrupp med 

representation från Region Stockholm, Storsthlm, Länsstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten och SKL är utsedd och leds av tillväxtdirektör på 

Länsstyrelsen, Anna Conzen. Det som kvarstår är rekrytering av en kommunikatör på 

halvtid i projektet. Vi har tagit fram och kommunicerat en webbsida för projektet 

och en kommunikationsplan för hela projektarbetet håller på att tas fram. 

Projektet har haft regelbundna avstämningar med KI och med Länsstyrelsen i 

Västerbotten, som fått i uppdrag att genomföra motsvarande pilotprojekt, samt med 

Folkhälsomyndigheten och SKL. Vi har också haft avstämning med 

Socialdepartementet under våren. 

 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/jamlik-halsa.html


INSATSER I LINJE MED PROJEKTETS DELMÅL 

Strukturer och modeller för  

regional tvärsektoriell samordning  

Uppstart 

Ett uppstartsmöte för regionala strateger genomfördes i mars med Region 

Stockholm, Storsthlm, Länsstyrelsen, RISE och KI. Målet var att få en gemensam 

nulägesbild av det strategiska folkhälsoarbetet i länet samt att ta fram förslag för 

bättre samordning på regional nivå. Ett av resultaten var en kartläggning över vilket 

stöd i folkhälsofrågor som regionala aktörer idag erbjuder kommunerna gällande 

främjande och förebyggande arbete. 

Arbetsgrupp för samordnat stöd 

Kommunerna efterfrågar ett mer samordnat stöd från regionala aktörer. Därför 

bildades en arbetsgrupp med representanter från Centrum för Epidemiologi och 

samhällsmedicin (CES, Region Stockholm), Uppdrag psykisk hälsa (UPH, Region 

Stockholm och Storstockholm) och Länsstyrelsen. Arbetsgruppen kommer att testa 

sätt att samordna sitt stöd i de fyra fördjupningskommunerna i projektet (läs mer 

under ”Alla kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd”). 

Utredning och regional samordningsgrupp  

Vi kommer att göra en utredning för att klargöra principiella frågor kring regional 

samordning av folkhälsofrågorna i länet. Den beräknas vara klar under hösten. Som 

underlag till utredningen har projektet sammanställt styrdokument för folkhälsa i 

länet och intervjuat ett urval folkhälsochefer i landet om hur de ser på Länsstyrelsen 

som tänkbar aktör i ett samordnande arbete för god och jämlik hälsa. Vi kommer 

också att ta in inspel från aktörer i länet vid flera tillfällen. 

Strategiskt forum 

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet är identifierat som ett strategiskt forum i länet 

med möjlighet att påverka prioritering av insatser för god och jämlik hälsa. Här har 

Folkhälsopiloten presenterats. 

Dialogforum med civilsamhället 

Möten med aktörerna Stockholmsidrotten, Friends, BRIS med flera för samverkan 

kring främjande och förebyggande arbete i länet, till exempel gemensamma 

konferenser, metodutveckling och ta fram kunskapsmaterial. 

Omvärldsbevakning 

Projektmedarbetarna har deltagit vid möten och workshops som andra regionala 

samverkanspartners bjudit in till, bland annat om Strategi psykisk hälsa, om 

förskolans/skolans behov av stöd i arbetet för god psykisk hälsa och om 

Stockholmsregionens utmaningar utifrån kommande strukturfondsperiod. 

 



Intern samordning och folkhälsointegrering  

på Länsstyrelsen i Stockholm 

Folkhälsointegrering 

Länsstyrelsen har utsett en sakkunnig i folkhälsofrågor för att på halvtid arbeta inom 

myndigheten utifrån instruktionsskrivelsen. Här står att myndigheten ska verka för 

att det nationella folkhälsomålet uppnås och att folkhälsoperspektiv integreras i 

myndigheternas verksamheter. Folkhälsokompetensen kompletterar en intern 

arbetsgrupp med sakkunniga i andra hållbarhetsfrågor så som Agenda 2030, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, funktionsrätt, miljö och klimat. Inom Hållbar 

utveckling, som arbetet kallas internt, håller vi utbildningar för medarbetare, 

erbjuder stöd på intranätet och genomför ett projekt för utveckling av hållbar 

upphandling. Under våren lanserades ett verktyg för att genomföra intersektionell 

analys, jämlikhets- och jämställdhetsintegrering av myndighetens olika 

verksamheter, kallat Insikta.   

Utbildning för medarbetare 

I januari genomfördes en workshop på temat ”Ställ om för framgång – om 

hälsofrämjande processer” för medarbetare på Länsstyrelsen. 35 chefer och 

medarbetare från olika enheter deltog. Syftet var att undersöka och utveckla 

perspektiv av hälsofrämjande processer för att nå miljömål, sociala hållbarhetsmål, 

folkhälsomål om jämlikhet i hälsa och friluftsmål gemensamt. Ett resultat var att 

deltagarna fick syn på den egna verksamhetens betydelse för god och jämlik hälsa 

och hur jämlikhetsperspektivet kunde stärkas. Ett annat resultat var de kontakter 

som knöts mellan exempelvis personal med ansvar för att tillgängliggöra miljö och 

friluftsfrågor och personal med kontakter till organisationer som når nyanlända. En 

särskild workshop genomfördes under våren med Enheten för miljöanalys om 

integrering av folkhälsoperspektiv i enhetens verksamhet. 

Preventionspaketet 

Preventionspaketet är ett arbetssätt och en arbetsgrupp för saköverskridande 

kunskapsutbyte, planerings- och uppföljningsarbete när det gäller Länsstyrelsens 

samordnade stöd till kommunerna, till exempel seminarium, kommundialoger och 

besök (se närmare beskrivning under punkt 3). I arbetsgruppen deltar företrädare 

från uppdrag inom föräldraskapsstöd, ANDT, mäns våld mot kvinnor, 

brottsprevention, integration och hälsa samt, vid enstaka tillfällen, friluftsliv. Mötena 

genomförs regelbundet var tredje vecka under ledning av medarbetare i 

Folkhälsopiloten.  

 

  



Alla länets kommuner erbjuds  

ett behovsanpassat stöd  

Länsstyrelsen erbjuder tre nivåer av stöd till kommunerna inom Folkhälsopilot 

Stockholm/Preventionspaketet, utöver det stöd som erbjuds i ordinarie främjande 

och förebyggande sakuppdrag: 

1. Seminarier/nätverksträffar för kommunala strateger eller chefer över 

sakområdesgränser 

Vi har genomfört två seminarier under våren; en erfarenhetsdag om Botkyrkas 

våldsförebyggande arbete med ett 70-tal deltagare och ett seminarium om Planet 

Youth, en internationell modell för förebyggande arbete som utvecklats på Island, 

med drygt 50 deltagare.  

2. Kommunbesök och kommundialoger 

Vid kommunbesök träffar vi kommunledningen eller stadsdelsledningen, vanligtvis 

under en halvdag. Besöken innehåller både en kunskapsdel och en processdel, då vi 

genomför en workshop om hur förutsättningarna och det lokala arbetet kan 

förbättras. Våren 2019 har vi kommunbesök i Vaxholm, Rinkeby-Kista och på 

Södermalm. Tidigare genomförda kommunbesök i Vallentuna, Sigtuna och Järfälla 

har följts upp. 

Vårt övriga stöd till kommunerna kallar vi kommundialoger och här ryms exempelvis 

föreläsningar, kunskapsstöd och processtöd. Kommundialoger har under våren 

genomförts med flera aktörer inom Stockholms stad: med avdelningschefer för 

socialtjänst på stadsdelarna, med socialförvaltningen centralt, med 

utvecklingsarbetet STIS (Stärkt tidigt stöd i samverkan) och med Framtid 

Stockholm/PLUS (socialförvaltningens föräldraskapsstöd). Dialoger har också förts 

med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och med tre förebyggande enheter i 

Sollentuna kommun.  

3. Fördjupad samverkan och stöd 

Fyra kommuner har valts ut att få ett fördjupat stöd i sitt främjande och 

förebyggande arbete: Botkyrka, Lidingö, Norrtälje och Sigtuna. Här har vi genomfört 

ett flertal möten och identifierat kommunernas behov av stöd. Prioriteringarna har 

formaliserats i samförståndsavtal mellan Länsstyrelsen och respektive kommun. 

Stödet kommer att ges av Länsstyrelsen tillsammans med CES och UPH vid behov. 

  



Botkyrka:  socioekonomisk utvärdering av det främjande och förebyggande 

arbetet (genom forskare från Uppsala universitet), stödja uppbyggnad 

av våldspreventivt center och sprida erfarenheter/lärdomar till övriga 

länet 

Lidingö:  stödja utveckling och implementering av samverkansmodellen Trygg 

uppväxt (Skottlandsmodellen) som handlar om samordning kring och 

tidig upptäckt av barn och familjer i behov av stöd 

Norrtälje:  socioekonomisk utvärdering av det främjande och förebyggande 

arbetet (Uppsala universitet), ledningsstöd, utbildningsinsatser och 

sprida erfarenheter/lärdomar till övriga länet 

Sigtuna:  stöd i kartläggning, analys och framtagande av lokal lägesbild, 

utbildning och ledningsstöd 

 

De lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande 

och förebyggande arbete i kommunerna stärks  

Karolinska institutet har under våren genomfört fokusgruppsintervjuer med chefer 

och strateger/samordnare i några av länets kommuner (6 st.). Under hösten kommer 

de lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete att 

mätas i samtliga kommuner/stadsdelar i länet. Det kommer att ske genom: 

• djupintervjuer med ett urval av kommuner/stadsdelar (ca 15 st.), 

• en webbaserad enkät till samtliga kommuner/stadsdelar samt  

• dokumentanalys av kommunerna/stadsdelarnas mål- och styrdokument för 

folkhälsoarbetet.  

Arbetet görs som en del i utvärderingen av Folkhälsopilot Stockholm. Uppföljande 

mätningar kommer att genomföras under 2020.  

 

ÖVRIGT 

Vi har spridit Folkhälsopilotens arbete genom presentationer vid olika forum under 

våren: Vid en regional nätverksträff anordnad av CES, på ett av SKL:s webbinarium 

för folkhälsostrateger från hela landet och på Chefsforum för social hållbarhet 

(nätverk för länsstyrelsechefer från hela landet).  

Under våren har projektet vid ett flertal tillfällen deltagit i olika nationella forum med 

myndigheter och aktörer. Utbyte har också skett med andra länsstyrelser.  

  



Exempel på nationella samtal och hearings där vi deltagit: 

• förvaltning av främjande och förebyggande metoder, ledd av Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd 

• utveckling av modell/kvalitetsstandard för förebyggande arbete (utifrån EDPQS1), 

Folkhälsomyndigheten sammankallande 

• inkludering av nyanlända flickor, Nordens välfärdscentrum sammankallande  

• lokal samverkan mellan primärvård och andra aktörer, lett av utredare för God 

och nära vård 

• möten med nationella samordnaren för länsstyrelsernas föräldrastödsuppdrag 

kring målgruppsanpassning av förebyggande insatser som föräldraskapsstöd 

och spridning av metoder för detta (ex Föräldraskap i Sverige) 

 

Vi har förmedlat en del utvecklingsbehov som är nationella snarare än regionala till 

Folkhälsomyndigheten.  

• En handbok och/eller webbutbildning för lokalt hälsofrämjande och 

förebyggande folkhälsoarbete som ger kunskapsbaserade svar på varför, hur 

och vad som ska göras lokalt för att på bästa sätt bidra till en god och jämlik 

hälsa behövs. Filmade föreläsningar kan vara en del i detta stöd.  

• Vägledning i vilka arbetssätt och metoder som har störst möjligheter att bidra 

till god och jämlik hälsa efterfrågas likväl som förvaltande och 

implementeringsstödjande strukturer för dessa arbetssätt och metoder.  

• Verktyg för att folkhälso- eller jämlikhetsintegrera lokala eller regionala 

verksamheter för att på så sätt säkerställa att verksamheter bidrar till minskade 

klyftor och inte ökade efterfrågas. Den tidigare använda modellen 

hälsokonsekvensbedömningar tycks inte längre användas. 

• Inom Folkhälsopilot Stockholm tar KI fram eller sammanställer data och verktyg 

för att följa upp folkhälsan lokalt på tre nivåer: utfall hos olika 

befolkningsgrupper, främjande och förebyggande insatser i kommunerna och 

förutsättningar för folkhälsoarbete i kommunerna. Vi ser att detta skulle behöva 

följas upp i hela landet, med fördel på samma sätt.   

 

 

 

                                                           
1 EDPQS: European Drug Prevention Quality Standards, modell för kvalitetssäkring av ett 
drogförebyggande arbete 


