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Södertälje 
19,9 %
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Välkomna!
Workshop Folkhälsokollen

Emelie Andersson, Vicky Bartelink och 
Anders Walander

Region Stockholm
Centrum för epidemiologi och Samhällsmedicin (CES)

Enheten för hälsoläge och vårdbehov
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Folkhalsokollen.se

http://www.folkhalsokollen.se/
http://www.folkhalsokollen.se/
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• En uppsättning

avidentifierade

sjukvårdsdatabaser

• Innefattar hälso- och 

sjukvård med 

ersättning från 

Stockholms läns 

landsting 

• Pålitliga data
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• Enkätundersökning 

vart 4e år sedan 1990

• Ca 50.000 i 

Stockholms län

• 2018 – tilläggsurval i 

Folkhälsomyndig-

hetens Hälsa på lika 

villkor

• ATT TÄNKA PÅ: 

Ingen 

totalundersökning 

Bortfall 

Underlag-

Felmarginaler
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Huvudområden som 

redovisas om befolkningen 

innefattar: 

➢ Demografi (ålder, kön, 

civilstånd, familjetyp)

➢ Sysselsättning

➢ Utbildning

➢ Inkomst

➢ Boende

➢ Ohälsa (sjukskrivningar, 

sjuk-/aktivitetsersättning, 

ohälsotal)

• Pålitliga data
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• Speglar späd- och 
förskolebarns förutsättningar 
för en god hälsa i länet. 

• Baseras på 
barnhälsovårdsjournaler, 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, 
Områdesdatabasen i 
Stockholms läns landsting och 
Tandhälsovården.

• Når i stort sett alla späd- och 
förskolebarn i Stockholms län

• Pålitlig data
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Men, brister finns i alla data bl.a genom

- Skillnader och felaktigheter i 

dataregistreringen i grundsystemen

- Ändrade definitioner över tiden

- Ändrade regelverk och praxis, ex.vis

socialförsäkringarna

- Täckningsgrad

Kan ge marginella fel även i registerdata
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Mer info finns här
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https://www.icomedia.eu
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Fler… …eller färre?

Mer… …eller mindre?
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Övervikt

I 12 kommuner i Stockholms län är 40 %
av vuxna män och kvinnor överviktiga? 

Är det mer eller mindre?

Källa: SHLV 2018
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MER! 50 %
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Arbetsmiljö

Källa: SHLV 2018

Andelen som upplever sig ha ett spänt arbete ökar i 
Stockholms län. Att man har höga krav men låg egen 
kontroll över sin situation. 

Men är det mer eller mindre än 30 % ? 
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MINDRE! 20 %
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Självskattad hälsa

Mer eller mindre än 20 % av befolkningen
i Stockholms län uppskattar sin hälsa som någorlunda, 
dålig eller mycket dålig? 
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MER! 25 %
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NU KÖR VI!
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KASUS

Bakgrund
Ni jobbar som samordnare i
kommun/stadsdel xx och er chef 
berättar för er att ni har fått mer
pengar för ert sakområde. Ni ska
använda folkhälsokollen till att
bestämma var ni ska satsa pengarna.
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Uppgift

Ni ska använda folkhälsokollen som källa för att skapa en 5-minuters 
presentation för er chef för att övertyga denne att satsa pengarna på 
det ni har valt. 
I presentationen ska ni svara på de följande frågorna:
1. Vilken riskfaktor ska ni satsa på?

a) Varför har ni valt den här riskfaktorn (beskriv indikator)
b) Presentera bakgrundsinformation (nuvarande situation, utveckling 
över tid)

2. Finns det kommuner/stadsdelar som ni kan ha kontakt med för att få 
tips om ”best practice”?
3. Finns det andra kommuner/stadsdelar som ni kan samarbeta med? 
Varför?
4. Finns det frågor som ni behöver support/hjälp för från CES (eller andra 
organisationer)?

TIDSRAM: 20 min 
i er grupp –
5 min med 

gruppen bredvid
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SÅ VÄL 

STÄMMER 

PÅSTÅENDENA

Lever boende i Vårby i 
genomsnitt 18 år kortare än 
personer i
Danderyd?

Nyare siffror finns dessvärre inte tillgängliga på en så 
detaljerad nivå. Däremot går det att jämföra siffror över 
medellivslängden i Stockholms kommuner och 
stadsdelsområdena i Stockholms stad med 

verktyget Folkhälsokollen. 
De siffrorna skiljer sig dock betydligt mindre åt: 
högst medellivslängd återfinns i Danderyd,
85,3 år. 
Lägst är den i Skärholmen, 81 år. 
Skillnaden, om man ser till både män och kvinnor, uppgår 
alltså till 4.3 år. Vårby, som
ligger i Huddinge kommun, går alltså inte att särredovisa.
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Folkhalsokollen.se

Vill du veta mer om hälsoläget i 
din kommun eller stadsdel?

http://www.folkhalsokollen.se/
http://www.folkhalsokollen.se/
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www.folkhalsokollen.se

- folkhalsokollen.slso@sll.se

- emelie.i.andersson@sll.se

Tack!
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39,2 %

33,1 %

64,3 %
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totalt

16-64 år
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Folkhälsoenkäten – svarsfrekvens 2018


