
Välkomna till Samverkan på riktigt!

29-30 augusti 2019



Incheckning Samverkan på riktigt den 29 augusti 2019

◼ Vilka är mina förväntningar på de här dagarna?

◼ För er som var med på Samverkan på riktigt 2018, vilka 

steg har tagits i det lokala preventionsarbetet sedan dess i 

din stadsdel/kommun?



Pilotprojekt för jämlik hälsa genom regional 

samordning och lokalt stöd 2019-2020



Övergripande mål för folkhälsopolitiken

◼ Att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation (prop. 

2017/18:249).



Målområden med bäring på hälsa

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 



Nationell strategi 

för ett stärkt 

föräldraskapsstöd

ANDTS-strategin

Nationell strategi 

för att förebygga 

och bekämpa 

mäns våld mot 

kvinnor

God och jämlik 

hälsa – en utvecklad 

folkhälsopolitik

Prop. 2017/18: 249 

Tillsammans mot 

brott - ett nationellt 

brottsförebyggande 

program 

Regionala och 

lokala mål- och 

styrdokument

- RUFS

Lagar/ 

Styrdokument

Skollagen/Lpo11

HSL

SoL

Regeringens strategi 

inom området 

psykisk hälsa 
2016-2020

Barnkonventionen

Artikel 18: Barnets 

föräldrar har gemensamt 

ansvar för barnets 

uppfostran och 

utveckling. Staten ska 

hjälpa föräldrarna.

http://www.globalamalen.se/material/video/


Kommissionen för jämlik hälsa

”Detta till trots, har det i Kommissionens dialogarbete liksom i 

våra enkätundersökningar (inte minst i svaren från kommuner, 

landsting och regioner), ofta framkommit en frustration över 

vad som beskrivs som ett ensidigt stuprörstänkande inom olika 

politikområden. Målkonflikter och perspektivträngsel utgör 

därmed en påtaglig risk för att det blir svårt att få genomslag 

för olika politikområdens mål och att ingen av de grupper som 

de olika perspektiven representerar får någon nämnvärd 

förbättring av sina möjligheter eller villkor.”



Pilotprojekt för samordnat folkhälsoarbete 

på regional nivå år 2019-2020

◼ Syfte: 

Utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett 

regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa utifrån 

bestämningsfaktorerna i de åtta målområdena för 

folkhälsoarbetet

◼ Mål: 

Skapa bättre förutsättningar för det lokala 

hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet

◼ Två pilotlän:

Stockholm och Västerbotten



Folkhälsopilot Stockholm

Camilla Pettersson

camilla.pettersson@ki.se

Håkan Leifman

hakan.leifman@ki.se

Kajsa Lönn Rhodin

kajsa.lonn.rhodin@lansstyrelsen.se

Kaisa Snidare

kaisa.snidare@lansstyrelsen.se

Gabriel Wikström

gabriel.wikstrom@lansstyrelsen.se

mailto:camilla.pettersson@ki.se
mailto:hakan.leifman@ki.se
mailto:kajsa.lonn.rhodin@lansstyrelsen.se
mailto:Kaisa.Snidare@lansstyrelsen.se
mailto:Gabriel.wikstrom@lansstyrelsen.se


Lokala förutsättningar 

◼ Motiverade beslutsfattare

◼ Prioritering långsiktigt i mål, budget och uppföljning

◼ Gemensamt ägande och tvärsektoriella 

samverkansstrukturer

◼ Integrering i ordinarie verksamheter

◼ Samordnare/team med kompetens och mandat

◼ Strategisk användning av lokala data

◼ Strategisk form för målgruppsanalys och invånarinflytande



Programlogik

Regional 
samordning

Regionalt 
stöd

Lokala 
förutsättningar

Lokala beslut 
och insatser

Ökad 
jämlikhet i 

hälsa



Externt

Delmål: 

◼ Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell 

samordning utvecklas, beskrivs och utvärderas. 

Insatser:

◼ Uppstartsseminarium med regionala aktörer

◼ Arbetsgrupp samordnat lokalt stöd har bildats

◼ Utredning har påbörjats



Regional samordning

Utredning kring samordning 

av regionala aktörer 

Paketera och tillgängliggöra 

regionalt stöd. Arbetsgrupp 

tillsatt



Internt

Delmål: 

◼ Intern samordning och folkhälsointegrering på 

Länsstyrelsen utvecklas och stärks

Insatser:

◼ Folkhälsintegrering inom enheter/avdelningar

◼ Intern arbetsgrupp Preventionspaketet (ANDT-S, MVK, 

Brottsförebyggande, Föräldraskapsstöd, Integration)



Preventionsstjärnan



En utvecklad preventionsstjärna



Delmål: 

◼ Alla länets kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd 

utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och 

skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och 

förutsättningar för implementering av ett förändringsarbete

Insatser:

◼ Arbetsgrupp samordnat lokalt stöd har bildats

◼ Seminarier, kommunbesök, kommundialoger och 

fördjupningskommuner



Stöd enligt trappstegsmodell

Seminarier

Nätverk

Kommundialoger

Kommunbesök

Fördjupat stöd 
utifrån lokala 
behov



Take home message

◼ Vi behöver göra mer tidigare

◼ Vi behöver göra det 

tillsammans

◼ Vi behöver nå fram till de 

grupper som vi antingen inte 

når eller där den befintliga 

insatsen inte räcker till.



Att göra jämlikt är att göra olika













Steg i ett kvalitetssäkrat folkhälsoarbete

1. Kartlägga och 
analysera behov

2.  Forskningsstöd för 
inriktning av arbetet

3. Bedöma resurser 
och förutsättningar

4. Val av mål, insatser, 
metoder och 

indikatorer för 
uppföljning

5. Genomföra

6. Följa upp och 
utvärdera 
resultat

7. Förbättra och 
sprida

A. Hållbarhet och 
finansiering

B. Kommunikation 
och mobilisering

C. 
Personalutveckling

D. Etik



Steg i ett kvalitetssäkrat folkhälsoarbete

1. Kartlägga och 
analysera behov

2.  Forskningsstöd för 
inriktning av arbetet

3. Bedöma resurser 
och förutsättningar

4. Val av mål, insatser, 
metoder och 

indikatorer för 
uppföljning

5. Genomföra

6. Följa upp och 
utvärdera 
resultat

7. Förbättra och 
sprida



Fördjupningskommuner

◼ Norrtälje

◼ Botkyrka  

◼ Lidingö 

◼ Sigtuna



1000-kronors loppet

◼ https://www.youtube.com/watch?v=2dKQG6R5zQs


