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Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra ett 

pilotprojekt under åren 2019–2020 med syfte att ta fram metoder för samordning 

av ett tvärsektoriellt regionalt folkhälsoarbete och målet att stärka lokala 

förutsättningar för god och jämlik hälsa.  

Nyhetsbrevet beskriver hur projektarbetet fortskrider. Det riktar sig till personer 

som kommer i kontakt med Folkhälsopiloten i sitt uppdrag men även till de som har 

ett mer allmänt intresse för folkhälsoarbete i Stockholms län. En delrapport över 

projektarbetet 2019 kommer att lämnas över till Socialdepartementet i december 

månad. 

Läs mer: Folkhälsopilot Stockholm, Länsstyrelsen  

 

 

INSATSER I LINJE MED PROJEKTETS DELMÅL 

Strukturer och modeller för  

regional tvärsektoriell samordning (delmål 1) 

Fortsatt samverkan mellan regionala strateger 

Den 18 september anordnades ett heldagsseminarium med regionala strateger från 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), 

Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Storsthlm, Uppdrag psykisk hälsa 

Stockholms län (UPH) och Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholms län (RCPH) 

samt Länsstyrelsen. Syftet var att ta fram en gemensam omvärldsbild och utveckla regional 

samordning samt regionalt samordnat stöd till länets kommuner. Vid vårens uppstartsmöte 

konstaterade gruppen med strateger att det finns många strukturer och pågående initiativ 

med beröring på de folkhälsopolitiska målen. Det finns däremot få forum och strategier för 

samordning mellan dessa. Under septembermötet tydliggjordes behovet av en regional 

samordningsstruktur som länkar ihop nationellt, regionalt och lokalt arbete. Som ett led i 

att samordna och effektivisera det regionala arbetet beslutades att Länsstyrelsen bjuds in 

till kommande möten med Utvecklingsgruppen för psykisk hälsa.  

En kartläggning över styrdokument för god och jämlik hälsa i länet har tagits fram och en 

kartläggning över olika regionala aktörers uppdragsbeskrivningar pågår.  

 

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


Arbetsgrupp för samordnat stöd 

Arbetsgruppen för samordnat stöd (CES, Länsstyrelsen och UPH) har träffats vid tre 

tillfällen, varav två av dessa specifikt handlat om samverkan i en av 

fördjupningskommunerna (Sigtuna). Sigtuna önskar stöd kring analys och kartläggning av 

kommunens prioriterade utvecklingsområden, samverkan kring barn 0–6 år och deras 

föräldrar, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samt segregation och 

utanförskap. Länsstyrelsen, CES, UPH och KI kommer gemensamt bidra med underlag och 

processtöd till det lokala arbetet. 

Strategiskt folkhälsonätverk 

HSF sammankallar ett strategiskt folkhälsonätverk med ungefär fyra möten per år. I 

nätverket delas information mellan olika regionala aktörer information och på träffen i 

september presenterades Folkhälspilotens arbete och hälso- och sjukvårdens nya struktur 

för kunskapsstyrning. Mötet lyfte vikten av samhällsekonomiska beräkningar av främjande 

och förebyggande arbete, effekter av miljöåtgärder och bristen på chefsnätverk för 

folkhälsa och social hållbarhet i länet. 

Civilsamhället 

Ett 30-tal civilsamhällesaktörer deltog vid ett frukostmöte som arrangerades av 

Länsstyrelsen i augusti. Folkhälsopiloten presenterades och diskuterades. Nedan återfinns 

några av de inspel som lyftes av deltagarna. 

• Många civilsamhällesorganisationer erbjuder kommuner stöd och underlag i data 

och målgruppsanalys. Våga prioritera insatser till riktade målgrupper.  

• Tips till Folkhälsopiloten att arbeta med tematiska sakråd för att inhämta kunskap 

från idéburen sektor. 

• Vikten av att arbeta främjande och tidigt förebyggande är betydelsefullt. En 

deltagare uttryckte det: ”Make förebyggande great again!”. 

Omvärldsbevakning 

• Folkhälsopiloten har i september deltagit i en workshop kring skolnärvaro som 

Uppdrag psykisk hälsa arrangerat. 

• Folkhälsopiloten har haft möten med Friends för att lära om det stöd de erbjuder 

kommuner i frågor om mobbing. 

 

 

Intern samordning och folkhälsointegrering 

på Länsstyrelsen (delmål 2): 

Internt stärkt samordning av tvärsektoriella perspektiv för social hållbarhet 

En intern arbetsgrupp har bildats på Länsstyrelsen med sakkunniga i frågor om 

Agenda 2030, mänskliga rättigheter, barnperspektiv, jämställdhet, funktionsrätt och 

folkhälsa. Arbetsgruppen deltar bland annat i utveckling av systematisk årsredovisning av 



myndighetens sociala hållbarhetsarbete, hållbar upphandling och bidrar till intern 

fortbildning.  

Projektledarna för Folkhälsopiloten deltar även tillsammans med kollegor på Länsstyrelsen i 

en utbildning om att leda samverkan i komplexa samhällsutmaningar, ledd av Uppsala 

universitet. 

Preventionspaketet 

Arbetsgruppen för Preventionspaketet har haft ett flertal möten och en gemensam 

planeringsdag. Fokus under planeringsdagen låg på hur aktiviteter och resurser inom olika 

sakområden på Länsstyrelsen (ANDTS, folkhälsa, brottsförebyggande, våldsprevention, 

föräldraskapsstöd, migrationshälsa och friluftsliv) bättre kan samordnas. Exempel kan vi 

gemensamt genomföra en konferens med tema samordning och lokal uppföljning eller ta 

fram och samfinansiera en webbutbildning om främjande och förebyggande arbete. 

Preventionspaketet som samverkansmodell har presenterats för miljö- och klimatstrateger 

samt för friluftsstrateg på Länsstyrelsen. Miljö- och klimatstrategerna ser över 

möjligheterna att lära av och eventuellt införa en motsvarande samverkansmodell.  

Preventionspaketet som modell för intern samordning av en bredare ansats av 

folkhälsoarbete har även presenterats för andra länsstyrelser via Skype.  

Läs mer: Preventionspaketet 

 

 

Länets kommuner erbjuds  

ett behovsanpassat stöd (Delmål 3) 

Stödet till kommunerna utgår ifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och 

skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och förutsättningar för implementering av 

förändringsarbete  

Samverkan på riktigt  

För andra året i rad arrangerades två-dagars konferensen Samverkan på riktigt för 

kommunala strateger och samordnare inom ANDTS-frågor, brottsprevention, 

föräldraskapsstöd, våldsprevention, integration och folkhälsa. Totalt deltog 84 personer och 

utvärderingssvar visar att konferensen är uppskattad och bidrar till ökad tvärsektoriell 

samverkan i kommunerna. Temat för konferensen var i år Uppföljning i det lokala 

preventionsarbetet och arrangörer var Länsstyrelsen tillsammans med Stockholms stad och 

Region Stockholm/CES.  

Kommunbesök och kommundialoger 

Länsstyrelsen har i samverkan med Stockholms stads socialförvaltning och barnhälsovården 

påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på föräldraskapsstöd (föräldrar med barn 0 - 2 

år). Länsstyrelsen har bjudits in till utvecklingsarbetets styrgrupp för omvärldsbevakning 

och för att möjliggöra kunskapsspridning och eventuell uppskalning av arbetet i länet.  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/preventionspaketet.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/preventionspaketet.html


Fördjupningskommuner 

Det konkreta arbetet i fördjupningskommunerna har påbörjats. En projektplan och ett avtal 

för uppdragsforskning har tagits fram med Uppsala universitet som ska genomföra en 

socioekonomisk utvärdering i två av fördjupningskommunerna; Botkyrka och Norrtälje. 

Arbetet beräknas pågå under ett år med start i oktober 2019, och resultaten kommer att 

kunna inkluderas i Folkhälsopilotens slutrapport. 

Botkyrka: Utöver planeringen inför den socioekonomiska utvärderingen pågår förankring 

av samförståndsavtalet mellan Botkyrka och Länsstyrelsen. Möten har bokats in för att ta 

fram en uppskalnings- och implementeringsstrategi för spridning av det främjande och 

våldsförebyggande arbetssättet Tåget till intresserade kommuner i länet. 

Lidingö: Länsstyrelsen har tagit del av metodstödet Trygg Uppväxt (Lidingös projekt baserat 

på Skottlandsmodellen GIRFEC) och sammanställt synpunkter till projektgruppen på Lidingö 

kommun. Vidare har Länsstyrelsen haft avstämning med FoU Nordost som utvärderar 

arbetet med Trygg Uppväxt.  

Norrtälje: Utöver planering inför den socioekonomiska utvärderingen pågår förankring av 

samförståndsavtalet mellan Norrtälje och Länsstyrelsen. Planering pågår också inför 

arrangerandet av konferensen Ung i Roslagen, en konferens för ca 300 deltagare från 

verksamheter nära barn och unga. 

Sigtuna: I Sigtuna är samförståndsavtalet påskrivet och beslutat i kommunfullmäktige. Tre 

prioriteringar har tagits fram som ram för det lokala utvecklingsarbetet: samverkan kring 

barn 0–6 år och deras föräldrar, ANDTS och segregation och utanförskap. Kartläggning och 

analys utförs med stöd från CES. En verksamhets- och samverkanskartläggning planeras 

också med stöd av processledare från Uppdrag psykisk hälsa och Folkhälsopiloten. En grupp 

av förvaltningschefer har utsetts för att leda utvecklingsarbetet. 

 

 

Lokala förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande arbete 

stärks i kommunerna (delmål 4) 

För att få kunskap om förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete 

genomför KI under hösten en enkätundersökning med länets alla kommuner och 

stadsdelar. Enkäten tar upp frågor om mål- och styrdokument, lednings- och styrsystem, 

organisation och samverkan, personal och budget, kartläggningar och uppföljning samt 

behov av stöd i arbetet. Forskarna genomför också intervjuer med 17 kommuner och 

stadsdelar för att få en fördjupad förståelse för hur folkhälsoarbetet bedrivs samt vilka 

lokala förutsättningar som finns. Intervjuerna genomförs dels med de fyra kommunerna 

som länsstyrelsen har ett fördjupat samarbete med, dels med ett slumpmässigt urval av 

kommuner/stadsdelar. Forskarna har också påbörjat en dokumentanalys av kommunala 

mål- och styrdokument som inkluderar folkhälsoperspektivet.  

  



Övrigt 

Styrgruppsmöte 

Den 5 september träffades styrgruppen för Folkhälsopilot Stockholm. Mötet sammanfattas 

enligt följande punkter; 

• Mötet avhandlade styrgruppen roll. 

• Det råder samsyn om att projektet behöver arbeta på flera nivåer; 

strategiskt, regionalt och mer operativt stödjande lokalt. 

• Länsstyrelsen tar fram tidsplan och genomförandeplan gällande utredning för 

tvärsektoriell samordnings- och samverkansstruktur för folkhälsofrågor i länet. 

• Styrgruppen får löpande information om projektet via månadsbrev framöver.  

Kommunikatör på plats 

Susanne Lundqvist, närmast från SKL, har anställts som kommunikationsstöd i 

Folkhälsopilot Stockholm. I rollen ingår bland annat att utveckla projektets 

kommunikationsplan och att ta fram ett förslag på hur ett regionalt stöd från olika aktörer i 

länet (framför allt Storsthlm, Region Stockholm och Länsstyrelsen) kan paketeras och 

spridas till kommunerna.  

Modell för kvalitetssäkring av främjande och förebyggande arbete 

Folkhälsomyndigheten ska revidera sin Snabbguide för drogförebyggande arbete, som 

bygger på den internationella modellen för kvalitetsstandard av drogförebyggande arbete 

(EDPQS, European Drug Prevention Quality Standards). Folkhälsopilotens medarbetare 

deltar i det nationella utvecklingsarbetet. 

Spridning av pilotens arbete och arbetssätt 

Folkhälsopilotens arbete har presenterats av Länsstyrelsen och KI på en forskardag i 

september om folkhälsa på residenset i Västerås, på inbjudan av landshövdingen i 

Västmanland. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/

