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Gör jämlikt – gör skillnad!

Avtal om samverkan för social hållbarhet 

och jämlik hälsa i Örebro län 2003 - 2016

”Syftet med avtal för lokalt folkhälsoarbete i Örebro län är 

att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en 

god och jämlik hälsa i befolkningen. Nationella, regionala 

och kommunernas/organisationernas egna mål för 

folkhälsa ska vara styrande. Samverkan ska ha sin 

utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på 

åtgärder för människors lika villkor till hälsa och 

livskvalitet”.



Gör något, gör mer, gör bättre

Ojämlikhet i hälsa, 

som beror på strukturella faktorer 

och som kan undvikas är orättvis.

Åtgärder måste därför sättas in för 

jämlik och jämställd hälsa.

“Closing the gap in a generation”
Commission on Social Determinants of Health, 

WHO 2008



Hantering av ojämlikhet i 

hälsa på lokal nivå 

- de skandinaviska erfarenheterna

11 rekommendationer
(Diderichsen, Scheele och Little, 2015)

Utvecklingen av en lokalt hållbar process för 

jämlikhet i hälsa inom alla insatsområden 

kräver långsiktigt politiskt och administrativt 

engagemang med förpliktelser. 



”Etablera strukturer för 

samverkan mellan kommun, 

landsting, region, regering 

och statliga myndigheter som 

bidrar till minskade 

hälsoskillnader”

Åtgärd 2: Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

Att använda processer & kommunal 

verksamhet



Organisationsmodell

Folkhälsoarbete i 

samverkan



Gör jämlikt - gör skillnad!
Karlskoga och Degerfors kommuner

Det viktigaste och svåraste blir att 

påverka det kommunala 

ledarskapet. Vi behöver få 

med hela 

organisationen. Det 

räcker inte med att vi är ett litet 

gäng som är övertygade om att 

det här är rätt. 

//Eva Renhammar, koordinator 

Malmökomissionen



”Stärk samverkan mellan

offentlig sektor, närings-

livet och civilsamhället 

för minskade skillnader 

i hälsa”

Åtgärd 9: Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Demokrati/Rad-och-

forum/Tvarsektoriellt-rad-for-folkhalsa-och-barnkonvention.html

Samverkan

TväR – Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och 

barnkonvention

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Demokrati/Rad-och-forum/Tvarsektoriellt-rad-for-folkhalsa-och-barnkonvention.html


”Samordna arbetet för minskade 

hälsoskillnader inom ramen för 

arbetet för hållbar utveckling”. 

”Utveckla den nationella 

statistiken”

Åtgärd 1 och 15: Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-

med.../Folkhalsa/Gor-jamlikt-gor-skillnad.html
http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Att-

mata-det-omatbara-inom-folkhalsa-och-barnkonvention.html

Att använda processer & kommunal verksamhet

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga & Degerfors! 

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Gor-jamlikt-gor-skillnad.html
http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Att-mata-det-omatbara-inom-folkhalsa-och-barnkonvention.html


Övergripande rekommendationer för ökad jämlikhet i 

hälsa och för att minska folkhälsoklyftan
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”Om vi är intresserade av att bryta trenden 

mot ökande hälsoskillnader är det rimligen så 

att svaret inte står att finna i någon ännu 

oupptäckt faktor som lätt kan åtgärdas, utan 

att det är många små förändringar och 

förbättringar inom en rad olika program och 

policyområden som krävs. 

Då krävs modet att fråga inte bara vad vi gör 

bra, utan också vad vi gör som har liten eller 

motsatt effekt, vad vi gör för lite av och vad vi 

kan lära av andra.”

Professor Olle Lundberg, CHESS.

Sveriges kommuner och landsting, 2013



Att bara rikta sig till de 

mest utsatta kommer 

inte att reducera ojämlikhet 

i hälsa tillräckligt!





Övergripande rekommendationer för ökad 

jämlikhet i hälsa och för att minska 

folkhälsoklyftan

1. Ta fram förslag på 

påverkansbara 

åtgärder med stöd 

från 

förstudieresultat.



• Sammanhållen fortsatt process! 

• Kommunvis inklusive bolagen.

• Med regionen och andra intressenter utifrån 

folkhälsoavtal.

• Del i styrmodellsarbetet/styrning och ledning!

• Utgå från kommunernas förutsättningar och behov!

Påverkansbara åtgärder för att så småningom 

gå vidare i ordinarie verksamhet



Övergripande rekommendationer för ökad 

jämlikhet i hälsa och för att minska 

folkhälsoklyftan

2. Utvidga förstudien 

genom delstudier för 

att inkludera äldre, 

genusperspektivet 

samt förbättrad 

visualisering genom 

kartor.



Äldre, genusperspektivet samt förbättrad 

visualisering

• Äldre är en stor del av 

befolkningen. Den 

gruppen saknas i 

förstudien idag.

• Kan vi se nya saker 

om vi fokuserar på 

jämställdhet? 

• Det finns kartsystem 

och genom ökad 

samverkan med ”GIS” 

kan vi förtydliga 

arbetet ytterligare.



Övergripande rekommendationer för ökad 

jämlikhet i hälsa och för att minska 

folkhälsoklyftan

3. Uppmärksamma 

hälsa som ett medel 

för ekonomisk 

utveckling.



Hälsa som ett medel för ekonomisk utveckling

• Öka medvetenhet om 

kostnad för ojämlikhet 

i hälsa.

• Utveckla 

kommunernas arbete 

och kopplat till god 

ekonomisk 

hushållning. Har 

kommunerna onödiga 

kostnader?



Gör något, gör mer – gör det bättre!



Att använda processer & kommunal verksamhet 

Attityder till skola och utbildning

”Regelbunden dialog för att höja

barnen och ungdomarnas 

skolresultat”

”Stärk förskolan och skolans 

kompensatoriska roll genom 

ökat samarbete”

Åtgärd 27 och 30: Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.



Att använda processer & kommunal verksamhet 

Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-

med.../Folkhalsa/Ekonomisk-utsatthet-bland-barn.html

”Bättre stöd för utsatta barn –

interkommunal samverkan inom 

ramen för socialtjänstlagen”

”Ekonomiskt bistånd bör vara 

ett tillfälligt bistånd”

”Satsa på förebyggande och 

främjande åtgärder som minskar 

hälsoskillnader”

Åtgärd 19, 20 och 4: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Ekonomisk-utsatthet-bland-barn.html


”Samverka för barn och 

ungas hälsa”

”Ta vara på kultursektorn 

i arbetet för minskade 

hälsoskillnader”

Åtgärd 22 och 48: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

Främja barns & ungas lika livsvillkor/levnadsvanor

Barnkonventionen 25 år



Främja barns & ungas lika livsvillkor/levnadsvanor

Ung medborgardialog - för unga, med unga

”Stärk deltagande och 

delaktighet i samhället”

”Samverka för barn och 

ungas hälsa”

Åtgärd 8 och 22: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

Politikerlunch

https://www.youtube.com/watch?v=7tvRp5axDO0


Främja barns & ungas lika livsvillkor/levnadsvanor 

Barn och unga som anhöriga [BUSA]

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-

med.../Folkhalsa/Barn-och-unga-som-anhorig.html

”Bättre stöd för utsatta barn –

interkommunal samverkan inom 

ramen för socialtjänstlagen”

”Satsa på förebyggande och 

främjande åtgärder som minskar 

hälsoskillnader”

Åtgärd 19 och 4: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Barn-och-unga-som-anhorig.html


”Samverka för barn och 

ungas hälsa”

”Bättre stöd för utsatta barn –

interkommunal samverkan 

inom ramen för 

socialtjänstlagen”

Åtgärd 22 och 19: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

Främja barns & ungas lika livsvillkor/levnadsvanor

Degerforsmodellen och Familjeguiden



Degerforsmodellen och Familjeguiden

http://degerfors.se/familjeguiden

http://www.degerfors.se/degerforsmodellen

http://degerfors.se/familjeguiden
http://www.degerfors.se/degerforsmodellen


”Satsa på förebyggande och 

främjande åtgärder som 

minskar 

hälsoskillnader”

”Samverka för barn och 

ungas hälsa”

Åtgärd 4 och 22: 

Minska folkhälsoklyftan. 

Åtgärder för minskade skillnader 

i hälsa.

Samverkan – Västra länsdelen mot narkotika



Samverkan - Västra länsdelen mot narkotika

www.karlskoga.se/alkoholdrogguiden

http://www.karlskoga.se/alkoholdrogguiden


Bilder av folkhälsa och barnkonvention i 

Karlskoga och Degerfors

• Krönikor

• Nyhetsbrev

• Instagram 

• Facebook –

Ung i Karlskoga och Degerfors

• Annonsering och stoppa langningen

http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Hur-vi-kommunicerar/Familjens-vardagsliv-som-kronika.html
http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Hur-vi-kommunicerar.html
http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa.html
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