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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 mitten av december månad. 

Läs mer: Folkhälsopilot Stockholm, Länsstyrelsen  

 

Strukturer och modeller för 

regional tvärsektoriell samordning (delmål 1) 

Styrgruppsmöte  

Styrgruppen för Folkhälsopilot Stockholm har träffats vid 3 tillfällen under det gångna året. Temat för 

det senaste mötet den 25 november var; resultat från insatser under det gångna året, delrapporten 

som ska lämnas till Socialdepartementet i december och inriktning på kommande års arbete. 

Rollfördelningen mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm i den regionala samverkan 

och samordningen är en knäckfråga som lyftes. Frågan kommer att utredas och diskuteras vidare. 

Arbetsgrupp för samordnat stöd 

Arbetsgruppen för samordnat stöd har tagit fram en första version av kartläggning över vilken 

regional aktör som erbjuder vilket stöd till länets kommuner gällande främjande och förebyggande 

arbete riktat till målgruppen barn och unga. 

Gruppen har också träffats för att följa upp sitt samordnade stöd till länets kommuner. Ett tiotal 

kommuner och stadsdelar har tagit del av stöd från flera regionala aktörer tack vare 

samarrangemang och regional samverkan. Gruppen upplever att detta är ett resultat av ökad 

kunskap om varandras uppdrag vilket ger större möjligheter att kunna hänvisa till och marknadsföra 

varandras stöd. Det innebär att kunna ”representera” länet i bredare bemärkelse. 

 

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


Omvärldsbevakning 

Folkhälsopilotens omvärldsbevakning ska skapa förutsättning för dialog, både internt och med 

regionala samverkansparter, samt förutsättningar för prioriteringar i planerings- och strategiarbete. 

Under oktober och november har följande aktiviteter skett som ett led i omvärldsbevakningen. 

 Folkhälsopilotens medarbetare har besökt Friends och tagit del av kunskapsunderlag om 
utvecklingen av mobbning över tid, och om Friends förebyggande verksamhet och stöd till 
kommuner. 

 Vi har deltagit i workshops om psykisk hälsa arrangerat av Region Stockholm. Tema insatser för 
att främja psykisk hälsa inom arenan skola. 

 Vi har också deltagit i seminarium anordnat av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län om tidiga 
och samordnade insatser för barn med lärande exempel från kommuner. 

 Medarbetare har tagit del av året Folkhälsorapport 2019, som lanserades 25 november av 
Region Stockholm och CES. Folkhälsorapporten diskuterades på Nätverk för hälsa senare samma 
vecka. Vid lanseringen deltog Länsstyrelsens tillväxtdirektör i ett panelsamtal om regionala 
utmaningar. 

 Deltagande har också skett i ett nationellt suicidpreventivt nätverk med fokus på akut 
omhändertagande. 

 

Intern samordning och 

folkhälsointegrering på Länsstyrelsen (delmål 2) 

Internt stärkt samordning av tvärsektoriella perspektiv för folkhälsa och social 

hållbarhet 

På Länsstyrelsen har en arbetsgrupp bildats med sakkunniga inom mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, funktionsrätt, folkhälsa och Agenda 2030. Arbetsgruppen har gemensamt anordnat en 

utbildning för medarbetare och genomfört en gemensam planering för 2020. 

Folkhälsopilotens medarbetare har också bistått med folkhälsoperspektiv i samband med 

bedömningar av ansökningar till Socialfonden.  

Preventionspaketet 

Flera möten har arrangerats för gruppen Preventionspaketet, där medarbetare på Länsstyrelsen som 

arbetar med följande frågor ingår: folkhälsa, ANDTS, mäns våld mot kvinnor, föräldraskapsstöd, 

brottsprevention, integration och friluftsliv. Gruppen har bidragit med inspel till Folkhälsopilotens 

delarapportering och deltagit i planeringen inför gemensamma insatser 2020. En gemensam 

omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning har gjorts kring skyddsfaktorn skolnärvaro. 



 

Länets kommuner erbjuds stöd utifrån kunskap om hälsans 

bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer (delmål 3) 

Kommunbesök och kommundialoger 

Två kommunbesök genomfördes under perioden oktober-november och det tidigare genomförda 

kommunbesöket på Södermalm har följts upp med telefonintervjuer till stadsdelsdirektör samt 

preventionsansvarig. I oktober träffade Länsstyrelsens medarbetare kommunledningen i Vallentuna 

under en halvdag för att följa upp hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utvecklats sedan 

besöket hösten 2018. Länsstyrelsen kunde konstatera att det pågick ett större främjande arbete än 

tidigare och att den tvärsektoriella samordningen inom frågorna tycktes ha ökat under året.  

I november gjordes ett besök hos Haninges kommunledning och strateger, som för övrigt utnämnts 

till Årets förebyggande kommun av CAN. Efter en lokal lägesbild presenterades nationella och 

regionala mål för folkhälsa, ANDT och trygghet. I en workshop om kommunens fortsatta arbete 

identifierades behov av stärkta förutsättningar samt mer strategisk och samordnad styrning och 

organisering av de olika preventionsfrågorna.  

Kommundialog har även förts med Hässelby-Vällingby om kopplingen mellan socialtjänstens tidiga 

insatser och Länsstyrelsens uppdrag inom föräldraskapsstöd och brottsprevention. Kontakten 

initierades tack vare samarbetet med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. En dialog har också förts 

med Spånga-Tensta om det hälsofrämjande arbetet i stadsdelen. 

 

Fördjupningskommuner 

Botkyrka: Flera planeringsmöten har hållits med chef och projektledare för Våldspreventivt centrum 

kring kommande arbete med andra regionala aktörer samt Länsstyrelsens roll i ett 

uppskalningsarbete kring det våldspreventiva arbetssättet Tåget.  

Norrtälje: Projektledare från Folkhälsopiloten har föreläst och modererat på konferensen Ung i 

Roslagen med ca 320 deltagare från barn- och ungdomsverksamheter i Roslagens kommuner.  

Såväl Botkyrka som Norrtälje har tecknat samverkansavtal med Uppsala Universitet om en 

socioekonomisk utvärdering om tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i respektive 

kommun. Syftet är att undersöka kostnader och vinster relaterat till de förändringar som syns inom 

folkhälsoområdet. Möten har genomförts för planering och datainsamling. 

Sigtuna: En workshop har arrangerats med syfte att kartlägga främjande och förebyggande insatser 

inom Sigtuna kommuns prioriterade områden; samverkan kring barn 0 - 6 år och deras familjer, 

ANDTS samt minskad segregation och utanförskap. Ett trettiotal deltagare från kommunala 

förvaltningar och samverkanspartners bjöds in. 

Lidingö: Ett möte har genomförts med projektgruppen Trygg Uppväxt för återkoppling på arbetet 

med synpunkter från Länsstyrelsens samordnare inom folkhälsa, ANDT-, brottsförebyggande och 

föräldraskapsstöd. Samverkansmöte med FoU Nordost som utvärderar och stöttar Lidingös arbete 

med Trygg Uppväxt har genomförts. Folkhälsopilotens projektledare har också bidragit med 

https://www.can.se/Nyheter/haninge-ar-arets-forebyggande-kommun/
https://www.can.se/Nyheter/haninge-ar-arets-forebyggande-kommun/


föreläsning om risk- och skyddsfaktorer på utbildning för verksamhetsnära som deltar i 

pilotimplementeringen av Trygg Uppväxt. Folkhälsopiloten har genom projektledare och forskare 

deltagit och presenterat arbetet på Forskarsamverkan GIRFEC/Skottlandsmodellen med kommuner 

och forskargrupper från hela landet som också implementerar modellen. 

 

Lokala förutsättningar för lokalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 

(delmål 4) 

Genom fokusgruppsintervjuer och datainsamlingar (inklusive dokumentanalys av lokala mål- och 

styrdokument) har forskargruppen bland annat fått en djupare förståelse av vilka begrepp som 

används för att beskriva det lokala folkhälsoarbetet, hur arbetet kan vara organiserat på lokal nivå 

och vilka tjänstemanna- och chefsfunktioner som har hälsofrämjande och/eller förebyggande 

uppdrag.   

I intervjuerna anges bland annat att det saknas långsiktighet i arbetet och att resurser brister för att 

kunna uppnå det nationella målet om jämlikhet i hälsa. Prioriteringen av insatser är ofta 

problemstyrd. 

För att få vägledning i arbetet används ofta Stockholmsenkäten som ett redskap, medan uppföljning 

av folkhälsofrågor sker i begränsad utsträckning. Kommunerna/stadsdelarna uttrycker ett behov av 

att utveckla uppföljningen lokalt och de ser gärna att de får stöd i detta arbete från den regionala 

nivån. 

 

Övrigt 

Avstämning Folkhälsopiloter 

Avstämning sker regelbundet mellan Länsstyrelsen Västerbotten, som genomför det andra 

regeringsuppdraget med samma namn, Folkhälsomyndigheten och SKR, Sveriges Kommuner och 

Regioner. Mötena är ett forum för kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan både 

forskarna och projektgrupperna samt de nationella aktörerna. Syftet är att stärka bryggan mellan de 

regionala och nationella aktörerna, men också att kvalitetssäkra arbetet genom informationsutbyte 

mellan Folkhälsopiloterna, Folkhälsomyndigheten och SKR. Den senaste träffen ägde rum i Umeå den 

5 november. 

Utvecklingsarbete av kvalitetssäkringsmodell 

Folkhälsopilotens medarbetare har deltagit i Folkhälsomyndighetens referensgrupp som arbetar med 

att utveckla en kortversion (snabbguide) av den internationella modellen EDPQS för kvalitetssäkrat 

folkhälsoarbete. Snabbguiden ska bidra till att kvalitetssäkra drogförebyggande arbete på universell, 

selektiv och indikerad nivå, på såväl lokal som nationell nivå. 

Folkhälsopiloten använder och sprider den reviderade modellen som är anpassad efter svenska 

förhållanden. Läs mer: Snabbguide för drogförebyggande arbete baserad på EDPQS (European Drug 

Prevention Quality Standards). 

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


 

Spridning av pilotens arbete och arbetssätt 

Folkhälsopilot Stockholm arrangerar regelbundet seminarier och nätverksträffar kring god och 

jämlik hälsa. Runt 300 personer från kommuner och civilsamhälle har deltagit i olika aktiviteter 

under året. I oktober arrangerades bland annat en fördjupningsdag med lokala ANDT-samordnare 

och kontaktpersoner i Sydlänen (Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, Jönköping). 

Under Dagens Medicins Folkhälsodag i november presenterades Folkhälsopiloten - för god och jämlik 

hälsa. 

Piloten sprids även genom länsövergripande samverkan och genom Länsrådsgrupp 3, med länsråd 

från flera länsstyrelser i landet, vars ansvarområde är folkhälsa och social hållbarhet. 


