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2. Breda hälsofrämjande insatser till barn och unga kommer alla tillgodo, 

även riskgrupper  behovet av åtgärdande insatser minskar

Budskap

1. Ojämlik hälsa bland barn och unga  insatser behöver bli jämlikt 

fördelade 

3. Hälsan påverkas av många faktorer på olika nivåer inom olika delar av 

samhället   samverkan betydelsefull  ökat fokus på betydelsen av 

faktorer i omgivningen än hos individen  



Folkhälsomyndigheten

1 januari 2014, sammanslagning av 

Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och 

delar av Socialstyrelsen

Nationell kunskapsmyndighet med övergripande 

ansvar för folkhälsofrågor

Två orter – Östersund och Solna 

Cirka 500 anställda  

Uppföljning
• Nationella folkhälsoenkäten
• ANDT-uppföljning
• Skolbarns hälsovanor
• Swelogs (spel)

Samordning 
• Psykisk hälsa/suicid
• ANDT
• Spel
• HIV och STI
• SRHR

Kunskapsstöd
• Systematiska 

litteraturöversikter
• Rapporter
• Faktablad
• Nyhetsbrev
• Webben

Utvärdering av specifika 
insatser

Utvecklingsmedel



• Enkät till 11-, 13- och 15-åringar på skoltid 

• Frågor om hälsa och faktorer som påverkar hälsan: 

livsvillkor, levnadsvanor, skolan, relationer, 

medievanor, mobbning m.m.

• Har genomförts i Sverige fjärde år sedan 1985/86 

• Närmare 50 länder, i samarbete med WHO

• Nationellt urval med cirka 4000-5000 svarande elever 

per mättillfälle

Skolbarns hälsovanor



Var kan jag hitta statistik?

Folkhalsomyndigheten.se

• Folkhälsodata (databas och faktablad)

• Folkhälsostudio

• Indikatorlabbet (ANDT)

• Folkhälsans utveckling



Vad är hälsa?

• Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller handikapp         

(WHO 1948)

• Hälsa uppkommer då individen har en känsla av 

sammanhang – KASAM 

(Antonovsky, 1991) 



Hälsans dimensioner 
Mår bra

Mår dåligt

FriskSjuk

Är sjuk &
mår dåligt

Är frisk &
mår dåligt

Är frisk &
mår bra

Är sjuk &
mår bra



• Uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar 

hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. 

• En god folkhälsa handlar därför inte bara om att 

hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också 

vara så jämlikt fördelad som möjligt 

(Janlert, 2000)

Folkhälsa  

Individ Befolkning



God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik



Jämlik hälsa

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)   

Åtta målområden
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





Reflektera kring filmens budskap

- varje barn har rätt till jämlika    
uppväxtvillkor 



72 år
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Ojämlikhet i hälsa
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 

Återstående medellivslängd vid 30 år



Psykosomatiska besvär i relation till familjens 
ekonomi
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Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor



Kunskapsstöd på gång

Skolbarns hälsovanor

• Grundrapport med data insamlat 2017/2018

• Rörelsemätarstudien 

• Kartläggning nyanlända/asylsökandes hälsa

Nationella folkhälsoenkäten 

• Hälsa på lika villkor 2018

Miljö och hälsa

• Miljöhälsoenkät barn och unga



Källa: Region Gotland. Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original.



Hälsofrämjande arbete (health promotion)

Health promotion is the process of enabling 

people to increase control over, and to improve, 

their health. It moves beyond a focus on 

individual behaviour towards a wide range of 

social and environmental interventions
(WHO, 1986)



Hälsa och lärande  

Barn med olika 
förutsättningar ska 
ha lika möjligheter 
att lyckas i skolan

God hälsa

Goda skolresultat



Kunskapsstöd om samverkan  

Utvärdering av första linjen i skolan 

Samverkan i skolan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården

Regeringsuppdrag - ökad tillgänglighet i barnhälsovården 

Samverkan mellan socialtjänst, barnhälsovård och tandvård.



Tobakstriangeln 

Delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på 

skolor (2018-2020)

Skol-BIM

Stöd till barn och ungdomar som lever i familjer 

med missbruk för att nå utbildningsmålen (2015-2017)

Team Agera

Samverkan mellan skola och socialtjänst via en utökad 

och mer tillgänglig elevhälsa (2012-2015)

Utvecklingsmedel



Sveriges Elevråd

Stärka kompentensen om psykisk (o)hälsa internt 

samt utveckla elevskyddsombudskonceptet (2018)

Fryshuset 

Informationsträffar på skolor kring att stärka 

självkänsla och gemenskap (2017- 2018)

Stöd till ideella organisationer



Insatser på olika nivåer



Frågor?



Sammanfattning  

• Ojämlik hälsa bland barn och unga  insatser behöver bli 

jämlikt fördelade 

• Breda hälsofrämjande insatser till barn och unga kommer 

alla tillgodo, även riskgrupper  behovet av åtgärdande 

insatser minskar

• Hälsan påverkas av många faktorer på olika nivåer inom 

olika delar av samhället   samverkan betydelsefull 

ökat fokus på betydelsen av faktorer i omgivningen än 

hos individen  

• ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

• Universella, selektiva och indikerade insatser

• Folkhälsomyndigheten kan bidra med statistik över 

hälsans utveckling och kunskapsstöd kring hälsans 

bestämningsfaktorer och insatser 



Tack!

Anja Romqvist

anja.romqvist@folkhalsomyndigheten.se

Det är med hälsa som
med kärlek. Den blir 
större när fler får ta del 
av den!


	Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och unga
	Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och unga 
	Bakgrund 
	Upplägg
	Budskap
	Folkhälsomyndigheten
	Skolbarns hälsovanor
	Var kan jag hitta statistik?
	Vad är hälsa?
	Hälsans dimensioner 
	Folkhälsa  
	God och jämlik hälsa –en utvecklad folkhälsopolitik
	Jämlik hälsa
	Ojämlikhet i hälsa
	Kvinnor, 1986-2016
	Återstående medellivslängd vid 30 år
	Psykosomatiska besvär i relation till familjens ekonomi
	Kunskapsstöd på gång
	Hälsofrämjande arbete (healthpromotion)
	Hälsa och lärande  
	Kunskapsstöd om samverkan  
	Utvecklingsmedel
	Stöd till ideella organisationer
	Insatser på olika nivåer
	Frågor?
	Sammanfattning  
	Tack!




