
Kallelse 2017-09-04

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
08:00-10:00 Sammanträdesrum Multen-Kommunhuset vån 

2

Övriga
Bea Scherp
Henrik Hult (C)
Maria Bäcklin, Förvaltningschef kultur- och bildning
Helen Ekman, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör
Henrik Westerling, Socialförvaltningen

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S)
Berth Falk (S)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag på tid för justering av Folkhälsoutskottets protokoll är den 14 september kl 11.00.
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2 – ANDT-ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för 2018-2020 
(KS 17-577)

Föredragande Ingela Fredriksson 

Ärendebeskrivning
Tidigare genomförda ANDT-projekt i Sydnärke har visat att preventivt arbete behöver bedrivas på 
olika nivåer och att det krävs ett tvärsektoriellt arbete samt samverkan mellan flera aktörer, 
däribland ungdomar. En samverkansgrupp, SAMSYD, har upprättats med representanter från 
Sydnärkes kommuner, ANDT-samordnare, polis och skola. SAMSYD har beslutat att göra en 
gemensam ANDT-ansökan utifrån deras initiala fokusområde; ett minskat tobaksbruk bland barn 
och unga.

Förslaget är att Lekebergs kommun är huvudsökande för en ANDT-ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för 2018-2020.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet

1.ställer sig bakom en treårig ANDT-ansökan till Folkhälsomyndigheten
2.beslutar att Lekebergs kommun blir projektansvarig organisation och huvudsökande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ANDT-ansökan till Folkhälsomyndigheten för 2018-2020
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3 – Information - nya folkhälsoavtal Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning

Information om nya avtal.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna
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4 – Uppföljning av fokusområden folkhälsa 
2017 

Föredragande Jennifer Stoor, Hanna 
Hansson 

Ärendebeskrivning
 Trygghetsvandringar
 Social mötesplats
 Utveckling av Hälsans stig samt utegym i samverkan med Kultur och fritid

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna
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5 – Barnkonventionen - presentation av 
nuläge 

Föredragande Ingela Fredriksson 

Ärendebeskrivning

Information om Barnkonventionen.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna

Sida 6 av 48



Kallelse 2017-09-04

6 – Information från folkhälsoteamet Föredragande Hanna Hansson 

Ärendebeskrivning
 Konferens VINR 5 december
 Ölifkonferens 25 september 2017
 Hur är läget 13 oktober
 Seniorfestivalen 2018 v. 40
 Remiss - Regional kommission jämlik hälsa
 Boosta Lekeberg v. 37

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna
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7 – Information - Specifika samverkansrådet 
för social välfärd och folkhälsa 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information från representant för Specifika samverkansrådet för social välfärd och folkhälsa.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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8 – Information - Dialogforum Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information från representant i Dialogforum.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2017-08-23 1 (2)

Dnr: KS 17-577

   

Tjänsteskrivelse - ANDT-ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för 2018-2020

Ärendebeskrivning
Tidigare genomförda ANDT-projekt i Sydnärke har visat att preventivt arbete behöver 
bedrivas på olika nivåer och att det krävs ett tvärsektoriellt arbete samt samverkan 
mellan flera aktörer, däribland ungdomar. En samverkansgrupp, SAMSYD, har 
upprättats med representanter från Sydnärkes kommuner, ANDT-samordnare, polis 
och skola. SAMSYD har beslutat att göra en gemensam ANDT-ansökan utifrån deras 
initiala fokusområde; ett minskat tobaksbruk bland barn och unga.

Förslaget är att Lekebergs kommun är huvudsökande för en ANDT-ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för 2018-2020.

1 Analys
Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Trots ökad 
kunskap om tobakens skadeverkningar börjar varje år flera tiotusentals barn och unga 
att röka och snusa. Den regionala ANDT-strategin (Länsstyrelsen Örebro län, 2017) 
lyfter skolans betydelse i ANDT-förebyggande arbete och förverkligande av rökfria 
skolgårdar är ett prioriterat område. Den metod, Tobakstriangeln, som projektet vill 
utveckla bygger på samverkan och delaktighet och utgörs av tre komponenter som 
samspelar med varandra. Syftet är att genom samverkan minska tobaksbruk och 
främja hälsa bland unga, samt minska illegal tobaksförsäljning. Lekebergs kommun är 
värdkommun för folkhälsoteamet som föreslås samordna projektet. Projektet är 
treårigt och kommer att ske i samverkan med Örebro universitet.

1.1 Ekonomiska konsekvenser
En beviljad ansökan skulle möjliggöra medel för folkhälsoteamet att styra och 
samordna projektet, att anställa projektledare samt medel för utvärdering av 
metoden på Örebro universitet. Projektet skulle inte innebära några merkostnader 
för Lekebergs kommun.

2 Slutsats
Minskat tobaksbruk bland unga är ett prioriterat och angeläget område. Med 
projektmedel skulle folkhälsoteamet kunna samordna ett gemensamt projekt i 
Sydnärke där en tobaksförebyggande metod utvecklas.
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Dnr: KS 17-577

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet

1. ställer sig bakom en treårig ANDT-ansökan till Folkhälsomyndigheten
2. beslutar att Lekebergs kommun blir projektansvarig organisation och 

huvudsökande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ingela Fredriksson
Kommundirektör Handläggare
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1. Förutsättningar för hälsa - Ohälsan i 
länet 

Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den 

bättre. Samtidigt är hälsan inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i 

hälsa mellan vissa grupper ökar
1
. Detta gäller givetvis även i vårt län. 

 

Det är brukligt att skilja på begreppet folkhälsa, som handlar om tillstånd i grupper, 

regioner eller kommuner, och hälsa, som är en möjlighet för enskilda att förverkliga 

sina mål. Även om många människor har en god hälsa är folkhälsan inte god om det, 

som idag, råder stora klyftor mellan grupper i samhället. När samband mellan 

strukturella faktorer och hälsa diskuteras är det viktigt att förstå att de samband som 

kan ses handlar om risker och möjligheter på gruppnivå, och att detta på intet sätt ska 

ses som nödvändiga förutsättningar för enskilda individer. 

 

Det finns grupper av människor som har sämre förutsättningar för god hälsa. Det 

hänger ofta ihop med en socioekonomiskt ofördelaktig situation, ibland i kombination 

med att ha råkat ut för kränkande eller nedlåtande behandling. Människor med 

funktionsnedsättning, och en del grupper som är födda utanför Europa, drabbas oftare 

av olika former av ohälsa. Detsamma gäller även personer som tillhör nationella 

minoriteter, samt HBTQ-personer
2
 . 

 

Ojämlikhet i hälsa handlar om systematiska skillnader i hälsa mellan olika 

samhällsgrupper med olika social position.  Det är inte enbart hälsorisker som varierar 

med social ställning utan även hur mottaglig eller motståndskraftig en människa är 

mot olika hälsorisker. 

 

Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är 

sämre ju lägre socioekonomisk position de har. De socioekonomiska skillnaderna har 

vuxit under de senaste åren, framför allt när det gäller dödlighet. Ohälsan är nästan 

genomgående större bland personer med endast förgymnasial utbildning jämfört med 

personer med eftergymnasial utbildning
3
.  

 

I Örebro län har undersökningar
4
 under flera år visat på stora skillnader i självskattad 

hälsa mellan grupper med mindre respektive mer gynnsam socioekonomisk ställning.  

                                                
1
 Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2017 

2
 ibid 

3
 ibid 

4
 ÖLL, (2012) Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv – Liv & Hälsa i Örebro län 

2000 – 2011 
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I tabell 1, nedan, kan vi till exempel se att personer som endast har förgymnasial 

utbildning i lägre utsträckning anser att de har god hälsa än de med längre utbildingar. 

De som är sjukpensionärer, har svårt att klara löpande utgifter samt bor i 

hyreshusområden skattar också sin hälsa lägre än andra grupper. 

 

 

Det finns emellertid inte några större skillnader mellan hur länets män och kvinnor 

skattar sin hälsa i länets enkäter. Generellt kan dock sägas att kvinnor sjukskrivs i 

betydligt högre grad och rapporterar fler sjukdomar än män, däremot dör män oftare 

en för tidig död
5
. Kvinnor lever längre än män, även om en viss utjämning skett på 

                                                
5
 Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2017. 
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Män

Andel (%) med god hälsa

Åldersstandardiserade andelar (%) som svarat mycket  bra eller bra på frågan 
"Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" bland kvinnor och män 16-84 

år i Örebro län respektive Örebro kommun.
*Kvinnor och män 16-64 år

Källa: Hälsa på lika villkor 2012
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senare år. Bland våra äldsta medborgare dominerar kvinnorna, och många av dessa 

lever med begränsad ekonomi och ofta med flera sjukdomar.  

 

Andelen av befolkningen som upplever psykisk ohälsa, i form av ängslan, oro eller 

ångest, ökar
6
. Det gäller framför allt personer som endast har förgymnasial utbildning. 

Det är vanligare hos flickor och kvinnor än bland pojkar och män, men den psykiska 

ohälsan förefaller öka i alla åldrar. 

 

Att kunna påverka sin livssituation har visat sig vara en viktig skyddsfaktor som ger 

förutsättningar för hälsa. Människor som upplever att de kan påverka sitt liv upplever 

i mindre utsträckning negativ stress och har en lägre förtida dödlighet
7
.  

 

Att förstå och kunna hantera sin livssituation, uppleva att man har möjligheter att 

välja, och bli bemött med värdighet av sin omgivning är alltså faktorer som har stor 

påverkan på människors hälsa
8
. Brist på inflytande och förmåga att påverka är 

ytterligare en faktor som har samband med hälsa.  Lågt socialt deltagande är vanligare 

bland grupper med låg socioekonomisk position
9
. När individer eller grupper 

upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren eller utvecklingen av samhället 

uppstår utanförskap och maktlöshet
10

.  

 

Trygghet och tillit i vardagslivet, liksom frånvaro av våld och hot, är en viktig 

förutsättning för hälsa som gäller för alla människor livet igenom
11

. En förutsättning 

för detta är att människor är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde
12

.  Att det 

finns närhet till natur och rekreation samt att delta i kulturaktiviteter har också visat 

sig främja människors hälsa
13

. 

 

Våra levnadsvanor, bland annat hur vi äter och rör oss, sover, röker och använder 

alkohol och andra droger påverkar hälsan för människor i alla åldrar. Även här finns 

det skillnader. Personer med låg utbildning röker mer och är mer stillasittande än de 

som har eftergymnasial utbildning
14

.  

 

                                                
6
 ibid 

7
 Karaseck, Robert och Theorell, Töres., Healthy Work, Basic Books, 1992 

8
 Marmott, Michael, Statussyndromet; hur vår sociala position påverkar hälsan och 

livslängden, Natur och Kultur, 2006 
9
 Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2017 

10
 Prop. 2007/2008: 10, En förnyad folkhälsopolitik,  

11
 Berglund, Anna., Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet, 

Läkartidningen 24-25/2016 
12

 Rostila, Mikael & Toivanen, Susanna, Den orättvisa hälsan: Om socioekonomiska 

skillnader i hälsa och livslängd, Liber, 2012 
13

 Statens folkhälsoinstitut (2012), Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av 

närhet och attraktivitet för bättre hälsa 
14

 Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2017 
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Världshälsoorganisationen (WHO) tillsatte 2005 en kommission
15

 för att utreda de 

sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, ledd av professor Michael Marmott. 

Slutrapporten rekommenderar ett arbete som består av att: 

• förbättra människors livsvillkor 

• fokusera på den ojämna fördelningen av makt, pengar och resurser 

• mäta och analysera problemet, och utvärdera insatsers resultat. 

 

Arbetet med att bygga samhället på sådana principer brukar benämnas hälsofrämjande 

eller salutogent. För att detta ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt krävs en 

bred samverkan mellan region, kommuner, myndigheter, lärosäten och civilsamhälle. 

 

 

Bilden nedan illusterar sambanden mellan individ, levnadsvanor och socioekonomiska faktorer och dess 

utfall i form av hälsa. 

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer - ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Bearbetad figur efter förlagor från 

van Vliet & Kristenson, 2014 samt Dahlgren & Whitehead, 1991. 

  

                                                
15

 WHO (2008),  Closing the gap in a generation - Health equity through action on the social 

determinants of health 
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1.1 Framtid – trender  
 

Det finns stora, världsomfattande trender som med stor sannolikhet kommer att prägla 

människors framtida hälsa. Att hantera dem rätt har stor betydelse för att minska 

hälsogapet. Trenderna förstärker varandra inbördes och kan ses som möjligheter eller 

hot i arbetet med att hantera ojämlikheten i hälsa
16

.  

 

Ökande skillnader i hälsa 

Trots en generellt hög levnadsstandard har hälsoklyftorna i Norden ökat under de 

senaste 30 åren. Det handlar om gradvisa skillnader i hälsa och dödlighet mellan 

breda sociala grupper. De med kortast utbildning har den högsta dödligheten, och 

inom grupper med jämbördig utbildningsnivå har kvinnor en lägre dödlighet än män. 

Sysselsättning och arbetslöshet är viktiga faktorer för hälsa. Även om majoriteten i 

befolkningen lever under relativt goda omständigheter ökar grupperna av unga som 

saknar examen från grundskola och gymnasium. Det innebär en risk för att fler ska 

ställas utanför arbetsmarkanden och riskera en negativ utveckling av hälsan
17

. 

 

Fler äldre 

I hela västvärlden ökar andelen äldre i befolkningen. Det är ett resultat av de 

satsningar på folkhälsa som gjordes av tidigare generationer, och som ledde till att fler 

barn överlevde, blev vuxna, och idag äldre. Det är viktigt att våra äldre kan vara friska 

och aktiva, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för att välfärden ska kunna 

upprätthållas. Att färre människor i befolkningen arbetar innebär att samhällets 

resurser omfördelas och ställer andra krav på prioriteringar. 

 

Samhällskontraktet 

Samhällskontraktet handlar kortfattat om hur staten och individerna förhåller sig till 

varandra. Vi lever idag i ett samhälle som kallas post-industriellt eller senmodernt där 

majoriteten av människorna i vårt land lever på att sälja tjänster eller kunskap. 

Individers egenskaper och kompetenser får där en annan betydelse. Nya krav ställs på 

anpassning och social kompetens. Samtidigt öppnas nya möjligheter för människor att 

bli medskapare i samhällsbyggandet. En hållbar samhällsförändring kräver inte bara 

ett aktivt ledarskap av ekonomiska och praktiska beslutsfattare. Den kräver också ett 

aktivt deltagande från det civila samhällets organisationer och sociala rörelser liksom 

från invånarna.
 18

 

 

                                                
16

 Oxford Research, Samhällsutmaningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i 

Örebro län, 2016 
17

 Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2017 
18

 Abrahamsson, Hans., Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning, 

Utbildning och lärande, 2015:1 
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Globalisering och global osäkerhet 

Globalisering innebär att makten förskjuts från den lokala, regionala och statliga 

nivån till överstatliga organisationer, vilket har både positiva och negativa effekter på 

människors hälsa. Den ökade osäkerheten i världen leder till att fler människor flyr 

och därmed drabbas av psykiska eller fysiska men från konflikt och flykt. Det innebär 

att vi i vårt län får ett inflöde av människor med en annan världsbild, vilket kan vara 

berikande. En del av de som kommer bär med sig traumatiska upplevelser som kan 

vara en risk för sämre hälsa. 

Klimat och miljö 

Ekosystemen är hårt belastade, vilket innebär hälsorisker på global och regional nivå. 

Klimatförsämringar innebär hälsorisker: nya sjukdomar kommer att spridas, och 

föroreningar av luft och vatten kommer att påverka alla. Ett varmare klimat kan vara 

en hälsorisk framför allt för äldre.  

Urbanisering 

Fler människor flyttar från glesbyggd till större städer. I vår region ökar folkmängden 

i framför allt Örebro kommun, medan den tidigare minskat i framför allt bruksorterna. 

Trycket på de större tätorterna när det gäller bostäder, transporter och välfärdstjänster 

ökar. Det drabbar i första hand personer med svag ekonomi och sämre kunskaper, 

samt nyanlända. I glesorter innebär det en försämrad service. Även här riskerar vi en 

isolering och ett minskat deltagande framför allt för äldre och personer med kort 

utbildning och begränsad ekonomi. När trycket på tätorterna ökar utmanas även 

möjligheterna att skapa en god integration mellan människor som vistats länge i länet 

och nyanlända. 

Digitalisering 

Det faktum att samhället blir mer och mer baserat på digital teknik kan påverka 

människors hälsa både negativt och positivt. Tillgänglighet till service, möjlighet att 

inhämta kunskap och vara delaktig ökar för den som behärskar och har tillgång till 

tekniken. Det kan även bidra till att nya arbetsmarknader skapas och ge 

arbetstillfällen för nya grupper. Det är viktigt att se till att kompetens och 

tillgänglighet till den framväxande tekniken fördelas på ett sätt så att klyftorna i 

samhället inte ökar. 
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2. Kommission för jämlik hälsa i Örebro 
län 

År 2015 tillsattes en kommission för jämlik hälsa i Örebro län med syfte att 

identifiera och bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet med att 

minska skillnaderna i hälsa i länet. Kommissionen har ett organisationsövergripande 

angreppssätt för att påvisa och föreslå utmaningar och åtgärder för att minska 

framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen i Örebro län. Arbetet bygger 

både på att identifiera risker för en mer ojämlik hälsoutveckling på lång sikt och att 

föreslå insatser för att motverka detta. 

    

Kommissionen består av de ordinarie ledamöterna i fokusberedningen för folkhälsa. 

Vintern 2017 genomfördes fyra länsdelskonferenser, i vilka sammanlagt närmare 250 

personer deltog. Där deltog bland annat politiker och tjänstepersoner från Region 

Örebro län, kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, 

frivillig-organisationer och fackföreningar. Utöver länsdelskonferenserna har 

avstämningar med avtalsparter
19

 och länsstyrelsen skett. Arbetet kommer att 

avrapporteras till regionstyrelsen på senhösten 2017.  

 

I Sverige pågår för närvarande ett nationellt kommissionsarbete under ledning av 

professor Olle Lundberg. Malmö kommun, Västra Götaland och Östergötland har 

tidigare genomfört kommissioner för att utveckla arbetet för jämlik hälsa. 

2.1 Policies och planer som påverkar arbetet 

Uppdraget för kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län måste ses i relation till ett 

antal andra policies och planer. Det är viktigt att sträva efter att alla planer förstärker 

varandra och skapar bästa möjliga förutsättningar för att skapa och genomföra 

insatser som främjar hälsan hos länsinvånare, och framför allt för dem som har de 

sämsta förutsättningarna. Sådana planer är: 

 Agenda 2030 

 FN:s konvention om barnets rättigheter 

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 CEMR
20

-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå 

 Nationella folkhälsomål 

 Hållbarhetsprogram för Region Örebro län 

 Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

 Folkhälsoplan och folkhälsoavtal för Örebro län 

                                                
19

 Region Örebro län har folkhälsoavtal med länets kommuner, Örebro län bildningsförbund, 

Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna. 
20

 Council of European Municipalities and Regions 
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 Regionalt program för social välfärd för Örebro län 

 Örebro läns kulturplan 2016-2019. 

 

Den nya regionala utvecklingsstrategin som utarbetas parallellt med kommissionens 

arbete innefattar mål omkring folkhälsa. Dessa bör synkroniseras med kommissionens 

slutliga förslag. 

 

 

 

  
Nedan presenteras kommissionens förslag till utmaningar och åtgärder.  

Det finns ingen rangordning mellan förslagen. Utmaningarna och 

åtgärderna berör inte enbart verksamheter inom Örebro län, utan många 

aktörer på alla nivåer i samhället.  Samverkan är en av förutsättningarna 

för en mer jämlik hälsa i Örebro län.  
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3. Skapa förutsättningar för trygga och 
goda uppväxtvillkor 

Hälsan under de första levnadsåren har stor betydelse för hälsoutvecklingen senare 

under livet. Skillnaderna i ekonomiska förhållanden under uppväxten är stora bland 

barn och unga i Sverige. Barnfattigdomen har minskat generellt, oavsett 

familjekonstellation, men ensamstående mödrar har många gånger fortfarande en 

särskilt svår situation
21

. Föreliggande underlag innehåller åtgärder för att påverka fem 

olika utmaningar där skillnader i barns och ungas hälsa är stor och där socioekonomi 

spelar stor roll för hälsoutvecklingen. Det handlar om åtgärder under de första 

levnadsåren, om åtgärder som verkar för delaktighet och inflytande, åtgärder för 

skolframgång och skolnärvaro, för en aktiv fritid och goda levnadsvanor samt 

åtgärder för att motverka psykisk ohälsa.  

 

Strategier och insatser för att främja barns hälsa och förebygga ohälsa kan ske på flera 

olika arenor såsom i hemmet, skolan och på fritiden. Barns och ungas uppväxtvillkor 

berör många olika verksamheter, till exempel barnmorskemottagningar, 

barnavårdscentraler, förskole- och skolverksamhet. Dessutom har länsstyrelsen och 

den ideella sektorn en viktig roll.  

 

Allt fler barn och unga i Sverige idag upplever psykisk ohälsa. Psykisk hälsa bland 

unga människor handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull och 

att vara delaktig i samhället. Det är alltså mer än bara frånvaro av psykisk ohälsa
22

. 

Delaktighet och inflytande i samhället, att barn och unga kan påverka och så långt 

som möjligt ha makten över sitt eget liv, är några av de viktigare förutsättningarna för 

folkhälsan och välfärden
23

. 

3.1 Utmaningar och åtgärder 
 

Flera grupper av barn och unga har dåliga förutsättningar för 

en god hälsoutveckling 

I Örebro län växer 14 procent av barnen upp i hushåll med ekonomisk utsatthet. De 

lever i barnfattigdom
24

. Nästan sex procent av barn med svenskfödda föräldrar växer 

upp med små ekonomiska resurser. För barn med minst en av föräldrarna född 

utomlands är siffran knappt 30 procent. Det finns stora variationer i länet vad gäller 

ekonomisk utsatthet bland barn. Från sex procent i Lekebergs kommun upp till 19 

                                                
21

 Rädda Barnen (2015) Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2015. 
22

 Socialstyrelsen (2013), Folkhälsan i Sverige- Årsrapport 2013. 
23

 Örebro läns landsting (2011). En god och jämlik hälsa i Örebro län?-Välfärdsbokslut år 

2010 ur ett jämlikhetsperspektiv. 
24

 Rädda barnen (2015) Barn i familjer med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd 
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procent i Hällefors kommun. Även Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner har en 

hög andel utsatta barn. 

 

Omkring vart femte barn i Sverige lever med en ensamstående förälder. Nästan vart 

tredje barn till ensamstående mödrar växer upp med små ekonomiska resurser. Dessa 

kvinnor har ofta låginkomstyrken, arbetar deltid och har därmed lägre inkomst. Att ha 

utländsk bakgrund eller ha en ensamstående förälder är faktorer som var för sig ökar 

risken att leva i ekonomiskt knappa förhållanden. Över hälften av de barn som lever 

med en ensamstående förälder med utländsk bakgrund hamnar i barnfattigdom. För 

barn som lever med två svenskfödda föräldrar är motsvarande siffra ett par procent 
25

. 

 

Ungefär 20 procent av flickorna och pojkarna i sjuan, nian och år två på gymnasiet 

som är oroliga för sin familjs ekonomi uppger att de mår dåligt eller mycket dåligt 

rent allmänt
26

.  

 

Ensamkommande barn och asylsökande barn är en extra utsatt grupp som ofta har en 

sämre hälsa både fysiskt och psykiskt
27

. När föräldrar har svårigheter påverkar det 

hela familjen. Barn till föräldrar med missbruk, allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa 

eller funktionsnedsättning ges ibland orimligt stort ansvar, har kanske bristande 

omsorg och svåra upplevelser. Barn som anhöriga är en sårbar grupp dels eftersom de 

är beroende av den som drabbas i familjen, och dels för att de kan ha svårt att förstå 

orsakerna
28

. Alla föräldrar ska kunna erbjudas ett generellt stöd i sitt föräldraskap, 

stödet ska vara frivilligt, ges utifrån föräldrarnas behov och ges under barnets uppväxt 

(0-17 år)
29

. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Utveckla arbetsmetoder och samverkan för föräldraskapsstöd under barnets hela 

uppväxt för att i synnerhet nå grupper som idag inte nås. 

 Utveckla arbetet för att minska andelen barn som växer upp i relativ fattigdom
30

. 

  

                                                
25

 Rädda Barnen (2015). Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2015 
26

 Region Örebro län. Liv & hälsa ung 2017 
27

 Socialstyrelsen (2015). Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter - Ett 

kunskapsunderlag för primärvården 
28

 Socialstyrelsen (2013) Barn som anhöriga 
29

 Regeringen (2013). Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd- En vinst för alla 
30

 Unicef.se. Att man har en inkomst efter skatt som understiger 50-60 procent av landets 

medianinkomst. 
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Flera grupper av barn och unga har dåliga förutsättningar för 

delaktighet och inflytande 

Barn och unga ges ofta inte möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardag 

och livssituation på ett systematiskt och organiserat sätt. Deras kunskap och 

erfarenheter behöver aktivt tas tillvara i den politiska beslutsprocessen och i 

samhällsutvecklingen
31

. Det är en rättighetsfråga för unga under 18 år, att komma till 

tals och säga sin mening
32

. Även de ungdomspolitiska målen betonar vikten av att 

ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen
33

. Ansvariga politiker och 

tjänstemän behöver ha bra kunskap om hur denna rättighet ska förverkligas i 

praktiken på regional och kommunal nivå inom politiken, den egna verksamheten 

såsom samhällsplanering, trafik, socialtjänst, skola och kultur, samt inom hälso- och 

sjukvården och i det civila samhället
34

. 

 

I Örebro län är det drygt 50 procent av tjejerna och 40 procent av killarna i skolår 9 

och år 2 på gymnasiet som uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör 

sin kommun
35

. 

 

Det är större sannolikhet att personer med lägre socioekonomisk position upplever sig 

ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av 

samhället i stort. De upplever också mindre gemenskap och delaktighet
36

. Föräldrars 

förväntningar på hur de kan påverka sina barns utveckling spelar en stor roll och 

förväntningarna varierar med föräldrarnas socioekonomiska status
37

.  

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Utveckla barns och ungas möjligheter till varaktigt och reellt inflytande i frågor 

som rör deras liv. 

 Skapa system och strukturer för att möjliggöra barns och ungas delaktighet i deras 

vardag. 

  

                                                
31

 SKL (2011). Medborgardialog som del i styrprocessen 
32

 FN (1989) Konventionen om barnets rättigheter 
33

 Prop. 2013/14:191,Med fokus på unga- en politik för goda levnadsvanor, makt och 

inflytande.  
34

 Cunha et al 2013 i SOU 2016:55, Delbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa,  
35

 Region Örebro län (2017). Liv & hälsa ung 2017 
36

 SOU2016:55, Det handlar om jämlik hälsa, utgångspunkter för kommissionens vidare 

arbete 
37

 Cunha et al 2013 i SOU 2016:55, Det handlar om jämlik hälsa, utgångspunkter för 

kommissionens vidare arbete  
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Flera grupper av barn och unga löper större risk för att lämna 

grundskolan utan godkända betyg 

Skolresultaten i länet har totalt sett förbättrats men år 2015 var siffrorna lägre i 

jämförelse med riket. I Örebro län hade 75 procent av eleverna uppnått grundskolans 

mål år 2016 (72 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna) och 84 procent var 

behöriga att söka gymnasieutbildning (82 procent pojkar och 86 procent flickor)
38

. 

 

Bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i länet är det åtta av tio som uppger 

att de trivs mycket bra i skolan
39

. Att klara skolan är en skyddsfaktor mot 

psykosociala problem. Den främsta anledningen för att arbeta med skolnärvaro är att 

eleverna ska klara skolans kunskapskrav för att möjliggöra framtida hälsa och god 

livskvalitet. Skolnärvaro är inte bara en angelägenhet för skolan utan skolan behöver 

samverka med andra
40

. Frånvarande elever (hemmasittande: elever frånvarande minst 

tre veckor utan giltig anledning) missar skolgången och interaktion med andra 

jämnåriga. Hemmasittandet blir också ett hinder för förberedelsen för vuxenlivet och 

för att skapa sig en egen identitet
41

. 

 

Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för 

deras tillgång till välfärd och inflytande. Viktiga faktorer är till exempel tillgång till 

praktik och lärlingsplatser, entreprenörskap i skolan och en tätare koppling mellan 

utbildning och arbetsliv. Vissa ungdomsgrupper möter större svårigheter än andra, till 

exempel vid etablering på arbetsmarknad och i samhället i stort. Det handlar bland 

annat om unga som saknar en fullföljd gymnasieutbildning, unga som är utrikes 

födda, unga med funktionsnedsättning samt unga HBTQ-personer
42

. 

 

Region Örebro län och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att komma till rätta 

med bättre måluppfyllelse i skolan. En viktig åtgärd är att staka ut riktningen för ett 

långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till ett ökat kunskapslyft för barn och 

unga i Örebro län. Syftet med samverkan är att alla elever ska nå skolans mål. Syftet 

är också att på strategisk nivå driva och samordna frågor där regional samverkan 

förstärker kvaliteten i länets skolor
43

.  

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Verka för att öka andelen elever med godkända betyg från grundskolan.  

                                                
38

 Skolverket (2016) Regional snabbanalys, skolstatistik för årskurs 9, Region Örebro län 
39

 Region Örebro län. Liv & hälsa ung 2017 
40

 SKL (2013) Vänd frånvaro till närvaro, guide för systematiskt skolnärvaroarbete i 

kommuner 
41

 Gladh, Marie och Sjödin, Krysmyntha, Tillbaka till skolan, Gothia, 2013 
42

 MUCF (2017) Ung idag 2017 
43

 Region Örebro län (2016). Samverkansdokument kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
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 Verka för att öka andelen elever med behörighet till de nationella programmen på 

gymnasieskolan. 

 Kvalitetssäkra och implementera befintliga metoder för att förhindra elevers 

skolavhopp. 

 

Flera grupper av barn och unga har dåliga förutsättningar för 

en aktiv och meningsfull fritid samt goda levnadsvanor 

Under skolåren utvecklas tydliga skillnader mellan pojkar och flickor gällande 

levnadsvanor och hälsoutveckling. Övervikt och fetma är vanligare bland barn till 

föräldrar med kort utbildning
44

. Bland fyraåringarna i Örebro län är det tolv procent 

som har övervikt eller fetma
45

. Övervikt eller fetma ökar med stigande ålder. Var 

fjärde flicka och pojke i skolår 7 i länet har övervikt eller fetma
46

. 

 

Fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor för barn och unga. Det är problematiskt att 

valet av fritidsaktiviteter och medverkan i föreningsidrott påverkas av 

socioekonomiska faktorer i familjen. Tandhälsa är starkt förknippat med faktorer som 

påverkar andra hälsoaspekter, såsom levnadsvanor och ekonomiska förutsättningar
47

. 

Kariesutvecklingen bland barn har en stark koppling till familjens socioekonomi. 

Barn som lever i områden med låg socioekonomisk situation har betydligt sämre 

tandhälsa än barn i områden med hög socioekonomisk situation
48

. 

 

Det är mer än sex gånger så vanligt att barn och unga med god sömn har en god hälsa 

jämfört med dem som inte har det
49

. God sömn är en också en skyddsfaktor för 

psykisk hälsa. Det är sju gånger så vanligt att ha en god psykisk hälsa om man har en 

god sömn jämfört med om man inte har det
50

. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Öka tillgängligheten till kunskap och metodstöd om goda levnadsvanor.  

 Verka för att barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser ges 

bättre förutsättningar för en aktiv fritid och goda levnadsvanor. 

                                                
44

 Västra Götaland (2016) Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland 2016 
45

 Region Örebro län (2014) statistik från Barnhälsovården 2014 
46

 Region Örebro län (2017). Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv, Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län läsåret 

2015/2016 
47

  SOU 2016:55, Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för kommissionens arbete  
48

 Region Östergötland (2014) Östgötakommissionen för jämlik hälsa 2014 
49

 Region Örebro län (2015) Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung i 

Örebro län 2015 
50

 Region Örebro län (2011) Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv Liv och hälsa i 

Örebro län 2000-2011 
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 Verka för att utveckla grönområden i närheten av eller i anslutning till 

bostadsområden och förskola/skola för att stimulera och uppmuntra till lek och 

fysisk aktivitet. 

 Utveckla samverkan mellan tandvården och andra verksamheter som ansvarar för 

barns och ungas hälsa. 

 

Alltfler barn och unga upplever psykisk ohälsa 

En tydlig tendens är att ungdomar i ökande utsträckning är nedstämda, oroliga, har 

sömnsvårigheter samt har andra psykosomatiska besvär. Unga konsumerar mer 

psykiatrisk vård än tidigare och depressioner och ångestsjukdomar ökar
51

. Det finns 

ett starkt samband mellan psykisk ohälsa i barn- och ungdomsåren och 

skolprestationer och välfärd som ung vuxen
52

.  Bland flickor och pojkar i skolår 9 i 

Örebro län är det 13 procent som uppger att de är mobbade. Drygt en av fem bland 

dem som är mobbade har inte ett gott psykiskt välbefinnande
53

. Det är framförallt 

flickorna som uppger att de upplever dåligt psykiskt välbefinnande (se figur nedan). 

Cirka 20 procent av flickorna i skolår 9 och i gymnasiet år 2 uppger att de känner sig 

nedstämda, ängsliga och/eller oroliga. Motsvarande siffra för pojkarna är sju procent.  

 

 
 

Olika förväntningar på flickors respektive pojkars prestationer och ansvarstagande 

kan vara en bidragande orsak till den oroande utvecklingen
54

. 

 

                                                
51

 Folkhälsomyndigheten (2016). Folkhälsan i Sverige 2016 
52

  Mörk et al. 2015 i SOU 2016:55, Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för 

kommissionens arbete  
53

 Region Örebro län Liv & hälsa ung 2017 
54

 Region Östergötland (2014) Östgötakommissionen för jämlik hälsa 2014 
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Andel med dåligt psykiskt välbefinnande*
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Förslag på åtgärder: 

 

 Utveckla samverkan och samarbetet mellan myndigheter, verksamheter, 

huvudmän och civilsamhälle, inklusive arbetet med det stöd samhället kan 

erbjuda barn och deras familjer genom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

 Utveckla goda strukturer och system för främjande, förebyggande och åtgärdande 

arbete, där skolan är den enskilt viktigaste arenan. 

 Förstärk och utveckla det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos unga 

flickor. 
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4. Skapa förutsättningar för ett gott och 
värdigt vuxenliv 

Under flera decennier har klyftorna i samhället ökat. En stor grupp människor har fått 

det bättre materiellt och har en god hälsa. Det finns emellertid grupper som släpar 

efter. Det handlar framför allt om grupper med kort utbildning och svag ekonomi som 

har svårigheter att få och behålla såväl bostad som arbete. En stor grupp kvinnor med 

välfärdsarbete drabbas av sjukdom på grund av stress och psykisk belastning. 

Grupper av män utsätter sig själva och andra för risker. Kvinnor och män upplever 

olika former av maktlöshet och otrygghet, och kan även utsättas för våld. För att möta 

utmaningar i ett förändrat samhälle behöver vi ökade kunskaper om sambanden 

mellan samhällsutvecklingen och människors hälsa.  

 

Här presenteras fem centrala utmaningar för att skapa förutsättningar för ett gott och 

värdigt vuxenliv. Det handlar om boende, trygghet och frånvaro av alla former av 

våld, stöd till funktionsnedsatta och personer med kort utbildning, om kvinnors 

arbetsmiljö och om de risker som vissa män utsätter sig själva och andra för. 

4.1 Utmaningar och åtgärder 

Flera grupper av vuxna saknar en tillfredsställande 
boendesituation 
Boendet har både fysiska och sociala egenskaper som påverkar människors hälsa. 

Fysiska risker kan bestå av buller och avgaser, frånvaro av goda möjligheter till 

rekreation utomhus, och stora avstånd till service och kultur. Att bo i ett område med 

låg social status är en riskfaktor i sig
55

. Bostadssegregation är således en riskfaktor 

vilken återfinns i flera av länets tätorter
56

.  

 

Det råder brist på bostäder till ett rimligt pris på de flesta orter i länet. Detta drabbar 

många grupper i samhället. Om det fanns fler bostäder och ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden skulle fler uppleva mindre stress och deras livskvalitet skulle öka. 

De personer som drabbats hårt av bostadsbristen är socialt utsatta personer och 

människor som saknar bostad. Att ha tillgång till ett permanent boende är en 

grundförutsättning för hälsa
57

.  
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Bostadsområdets egenskaper har betydelse för de boendes hälsa. Möjlighet till att 

vistas i naturen främjar hälsan och bidrar till en snabbare rehabilitering för den som är 

sjuk
58

. Närhet till grönområden är speciellt viktigt för personer med svag ekonomi. 

 

Många människor, framför allt kvinnor, är inte trygga i sitt närområde. Det leder till 

att de tvekar till att lämna hemmet, vilket i sin tur begränsar deras möjligheter till 

rekreation och att delta i sociala och kulturella aktiviteter. Det finns ett tydligt 

samband mellan god hälsa och trygghet i bostadsområdet
59

. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Förstärk insatser för hemlösa och socialt utsatta grupper. 

 Skapa fler enkla boenden som ger unga vuxna en egen bostad. 

 Vidareutveckla arbetet med att skapa trygghet i bostadsområdena. 

 Skapa fler grönområden nära människors bostäder. 

 

Många vuxna med kort utbildning och/eller 
funktionsnedsättning är oftare arbetslösa och blir oftare 
isolerade 
Under många år har kraven från arbetsmarknaden ökat. De flesta arbeten ställer idag 

krav på såväl formell som informell kompetens, vilket inte alltid var fallet i tidigare 

samhällen. Kortutbildade och personer som av olika anledningar inte kan leva upp till 

kraven ställs utanför arbetsmarknaden och i många fall även utanför andra sociala 

gemenskaper. Resultatet blir att ohälsa, såväl fysisk som psykisk, skapas och 

förstärks
60

.  

 

Individer med kort eller bristande utbildning behöver ofta stöttning och stöd för att 

komma vidare. Det är viktigt att goda möjligheter till olika former av utbildning 

tillhandahålls. Detta måste ske i kombination med en kvalificerad, stödjande och bred 

rådgivning från alla de myndigheter som möter människor. 

 

Personer med funktionsnedsättningar och kort utbildning riskerar att hamna mellan 

stolarna i sitt möte med myndigheter. Om människors behov inte kan lösas av en 

enskild myndighet riskerar vi att den hjälp som hen får inte är en tillräcklig lösning på 

problemet. Ett förbättrat samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och 
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civilsamhälle, med individen i fokus, skapar bättre förutsättningar för att skapa 

konstruktiva lösningar. 

Om flera arbetsplatser arbetade efter hälsofrämjande principer borde fler människor, 

även med olika former av funktionsnedsättning, kunna beredas plats och därmed ges 

förutsättningar till arbete. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Öka stödet till kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning genom 

hela arbetslivet. 

 Vidareutveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvård, försäkringskassa, 

arbetsförmedling, civilsamhälle och arbetsgivare så att fler får möjlighet till arbete 

eller studier. 

 Förstärk utvecklingen av goda, hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser. 

 Förstärk metodutveckling med kommunikation, information och bemötande inom 

hälso- och sjukvården. 

Kvinnors livs- och arbetsvillkor skapar stress och ohälsa 

Kvinnors ohälsotal
61

 är högre än mäns, kvinnor är alltså oftare sjukskrivna och har 

längre perioder av sjukskrivning. Fler och fler kvinnor drabbas av stressrelaterad 

ohälsa, dels på grund av påfrestningar på arbetet, dels på grund av svårigheter att 

finns en balans mellan arbete och olika former av omsorgskrav i privatlivet. Det är 

vanligt att denna form av stress drabbar kvinnor i välfärdsyrken, kvinnor med 

oregelbundet arbete, ofta i kombination med osäkra arbetsförhållanden och 

ekonomisk utsatthet
62

.  Det är betydligt vanligare med ekonomisk utsatthet bland 

ensamstående mödrar än bland mödrar som lever med en partner
63

. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Verka för bättre arbetsförhållanden och arbetsmiljö inom kvinnodominerade 

yrken inom vård, skola och omsorg. 

 Stärk föräldraskapsstödet och lägg fokus på att inkludera pappor. 
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Flera grupper av män har dåliga levnadsvanor, utsätter 
sig för fler risker, samt dör oftare i arbetsrelaterade 
olyckor 

Det är betydligt vanligare att män dör på grund av olyckor i arbetet
64

. Män utsätter sig 

ofta för fler risker och har oftare sämre levnadsvanor. Exempelvis uppgav 17 procent 

av kvinnorna i Örebro län i åldersspannet 39 - 45 år att de åt den rekommenderade 

mängden frukt, grönsaker och rotfrukter
65

, medan endast fyra procent av männen 

gjorde detta. 

 

Det finns föreställningar i samhället om vad som förväntas av en riktig man. Ett ideal 

som kan lyftas fram är att vara stark och tuff och exempelvis inte bry sig om 

säkerhetsåtgärder. En del män uppfattar att ett intresse för hälsa och goda 

levnadsvanor hotar deras manlighet
66

. 

 

Det är viktigt att vådan av risktagande och våld diskuteras i samhället. Här har 

civilsamhället en viktig stödjande roll. Det gäller både för vuxna män som deltagare 

och ledare i föreningslivet, och för hur vi skapar goda förebilder för våra barn, 

framför allt unga pojkar. 

 

Förslag på åtgärd: 

 

 Fokusera på mäns levnadsvanor och risktaganden och hitta nya 

samverkanspartners, exempelvis inom civilsamhället. 

Många kvinnor och barn är utsatta för våld i nära 
relationer 

Våld i nära relationer drabbar kvinnor och barn betydligt oftare än vuxna män. Män 

utsätts däremot oftare för våld i offentliga miljöer och av en okänd gärningsperson. 

När kvinnor misshandlas är förövaren oftast bekant med offret och gärningen sker 

inomhus. Av de som dömdes för grov misshandel 2014 i Örebro län var 84 procent 

män.  

 

Individers risk för att i vuxen ålder bli våldsutövare eller offer i en nära relation har en 

gemensam koppling. Att ha blivit misshandlad som barn, att komma från 

problemfyllda hemförhållanden, att som barn/ungdom haft beteendemässiga problem, 
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samt en viss social bakgrund med till exempel låg inkomst
67

 ökar risken för en person 

att bli både förrövare och utsatt. 

 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Alla 

människor ska kunna leva i frihet från rädsla för att utsättas för våld och övergrepp. 

För att åstadkomma detta måste förebyggande arbete och andra åtgärder som riktar 

sig mot både potentiella och konstaterade utövare av våldet stärkas. Dessutom måste 

skydd, stöd och hjälp till utsatta utvecklas och samordnas. 

 

En form av våld som speciellt bör uppmärksammas är det så kallade hedersrelaterade 

våldet. Det innebär att pojkar och flickor, män och kvinnor genom hela livet lever i en 

situation som präglas av våld eller hot om våld, psykiskt och fysiskt. Ofta blir de 

inblandade både offer och gärningspersoner samtidigt. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Förstärk insatserna för att förebygga våld i nära relationer. 

 Förstärk insatserna för att främja mäns och kvinnors psykiska hälsa. 
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5. Skapa förutsättningar för ett åldrande 
med livskvalitet 

Människor lever allt längre och är friskare i allt högre åldrar. Det är en positiv 

utveckling som medför att andelen äldre i befolkningen ökar i länet, liksom i landet 

som helhet. I Örebro län bor närmare 60 000 personer som är 65 år och äldre, vilket 

motsvarar 21 procent av befolkningen
68

. Den demografiska utvecklingen visar att 

andelen 80 år och äldre kommer att öka kraftigt från år 2020 och framåt
69

.  

 

Den ökande andelen äldre kräver att samhället framöver satsar mer på hälsofrämjande 

åtgärder som bevarar och stärker det friska åldrandet. Forskningen betonar framför 

allt fyra områden för att uppnå detta: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, 

fysisk aktivitet och goda matvanor
70

. 

 

Gruppen äldre har bättre hälsa idag och är mer aktiva än någonsin. Men alla har inte 

samma förutsättningar att få uppleva ett hälsosamt åldrande. Ett hälsosamt åldrande 

kan beskrivas som en process där möjligheter till fysisk, social och psykisk hälsa 

optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och få ett självständigt 

liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder
71

.  

 

Åldrandet är inte rättvist. Högutbildade personer med god ekonomi löper mindre risk 

att drabbas av sjukdomar än lågutbildade med sämre ekonomi. Skillnaderna i hälsa 

jämnas inte ut med ökande ålder. Tvärtom tenderar istället skillnader som uppstod 

tidigare i livet att bestå
72

.  

 

Fyra utmaningar pekas ut som särskilt viktiga att åtgärda för att uppnå en mer jämlik 

hälsa bland äldre: otrygghet, små ekonomiska resurser, brist på delaktighet och ett 

samhälle som inte är tillgängligt för alla. Kommissionen föreslår därför åtgärder inom 

dessa områden för att minska systematiska skillnader i ett livscykelperspektiv. 

 

Flera åtgärder berör hälso- och sjukvården, som behöver utveckla det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet med högre tillgänglighet för dem med störst behov. För att 

främja hälsa bland dem som är socioekonomiskt mest utsatta är det angeläget med en 

utökad samverkan mellan aktörer i hälso- och sjukvård, kommun och civilsamhälle
73

. 

Vård och omsorg, boende, mötesplatser och tillgänglighet är exempel där utökad 

samverkan skulle medföra hälsovinster både för den äldre och för samhället.  
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Figur x. Andelen 65 år och äldre i Örebro län med god och mycket god hälsa 

uppdelat på olika livsvillkor och levnadsvanor. Liv och hälsa 2017, publiceras 

under hösten. 

Exempel på livsvillkor; ekonomi, personligt stöd, delaktighet. 

Exempel på levnadsvanor; sömn, fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor.   

5.1 Utmaningar och åtgärder  
 

Flera grupper av äldre är otrygga 

Människor som känner trygghet och har förtroende för andra är ofta bättre rustade att 

handskas med svårigheter. I äldrepolitik för framtiden, ”100 steg till trygghet och 

utveckling i en åldrande befolkning”, konstateras: att kunna klara sig själv och känna 

gemenskap med andra är grundläggande för att känna sig trygg
74

.  Boende och 

närmiljö blir då viktiga för upplevelsen av trygghet.  De flesta äldre vill bo kvar i sin 

bostad så länge de kan, och andelen i eget boende har ökat kraftigt de senaste åren, 

även i höga åldrar. Samtidigt finns ett ökat behov av mer tillgängliga boendeformer, 

vilket inte utvecklats i den takt som antalet äldre har ökat
75

. För att alla ska ha tillgång 

till ett bra boende krävs stor flexibilitet. Exempel på boendeformer som efterfrågas är 

generationsboenden, trygghetsboenden och boenden med närhet till vårdcentral. 

Särskild hänsyn bör tas till socioekonomiskt utsatta gruppers behov av bostad. 

 

Den vanligaste olyckan bland äldre är fall. I Sverige dör i snitt mer än tre äldre 

personer per dag till följd av fallolyckor
76

. Socioekonomiska faktorer som skör 

ekonomi och att bo ensam ökar risken
77

. 

 

En väl fungerande omsorg och hälso- och sjukvård är ytterligare en viktig aspekt för 

upplevd trygghet
78

. Cirka 20 procent bland de äldre uppskattas lida av psykisk ohälsa 

i någon form. Psykisk ohälsa är vanligare bland ensamstående och dem som har ett 

litet socialt nätverk. Hälso- och sjukvården och omsorgen har svårt att identifiera, 

diagnostisera och behandla äldre med psykisk ohälsa
79

. En fjärdedel av alla självmord 

begås av personer som är över 65 år. Majoriteten är män och det är i högre 

utsträckning män med enbart grund- eller gymnasieskola som högsta 

utbildningsnivå
80

. 
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Förslag på åtgärder: 

 

 Verka för en hög valfrihet i boendet, där specifik uppmärksamhet ges till behoven 

hos olika minoriteter och äldre med små ekonomiska resurser. 

 Utveckla äldrecentraler
81

 i samverkan med region, kommun och civilsamhälle 

med ett särskilt uppdrag att nå målgrupper som har sämre förutsättningar för ett 

hälsosamt åldrande.  

 Identifiera och utveckla metoder för insatser inom vård och omsorg och 

civilsamhället för att nå äldre som är ofrivilligt ensamma. 

 Öka kunskap och kompetens inom vård, omsorg och civilsamhälle om psykisk 

ohälsa bland äldre, med ett särskilt fokus på män.   

 

Flera grupper av äldre har små ekonomiska resurser 

Inkomst och försörjning är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Bland 

ålderspensionärer är ensamstående kvinnor den ekonomiskt mest utsatta gruppen. År 

2008 hade nära 30 procent av ensamstående äldre kvinnor en låg ekonomisk 

standard
82

. 

 

Statistik från Liv och hälsa 2017 kommer att läggas in här och ersätta ovanstående.  

 

Sett till Sveriges utveckling i allmänhet har många fått det ekonomiskt bättre, dock 

har äldre inte fått ta lika stor del av utvecklingen. Variationen kring hur den 

ekonomiska situationen ser ut inom gruppen äldre är stor. Inkomstskillnaderna har 

ökat även bland dem som är över 65 år. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Utveckla och förbättra informationen om olika former av ekonomiskt stöd för att 

motverka fattigdom bland äldre. 

 Inrätta sociala investeringsfonder och riktade föreningsbidrag med syfte att främja 

äldres hälsa. 

     

Flera grupper av äldre är inte delaktiga 

Med ökad ålder minskar ofta äldres sociala nätverk. Olika former av mötesplatser blir 

därför viktiga för äldres deltagande och känsla av meningsfullhet
83

. Äldre över 65 år 

har ett lägre socialt deltagande än befolkningen i sin helhet
84

. För att nå det 
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övergripande målet om en god och jämlik hälsa måste människors förmåga och 

möjlighet till social och kulturell delaktighet stärkas. Äldre och personer med 

funktionsnedsättning är viktiga målgrupper i det arbetet
85

.  

 

Kompletteras med statistik från Liv och hälsa 2017, publiceras under hösten. 

- Skattad hälsa kopplat till delaktighet 

- Socialt deltagande Region Örebro län utifrån utbildningsnivå och ålder. 

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Verka för en flexibel arbetsmarknad och pensionsålder som tar tillvara äldres 

erfarenhet och kompetens.  

 Inrätta äldreombud i länet med målsättning att öka utsatta gruppers kulturella och 

sociala delaktighet.  

 Utveckla metoder som främjar äldres inflytande och delaktighet i 

samhällsplaneringen. 

 Utveckla kommunikationsstrategier kring levnadsvanor som stärker allas 

delaktighet och förmåga att behålla och främja sin egen hälsa.  

 Utveckla 1177 för mer specifik information riktad till länets äldre invånare.  

 Utveckla befintliga och nya mötesplatser för äldre med lågt socialt deltagande i 

samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och näringsliv. 

 

För många äldre är samhället inte tillgängligt 

Jämlik hälsa förutsätter ett samhälle som är tillgängligt för alla. Drygt en tredjedel av 

65-74-åringarna och ungefär hälften av 75-84-åringarna har en nedsatt funktion inom 

ett eller flera områden. Generellt uppger en större andel arbetare att de har en nedsatt 

funktionsförmåga jämfört med tjänstemän på mellannivå eller högre nivå. Bland äldre 

med en funktionsnedsättning uppger endast 30 procent att de har en god hälsa, 

jämfört med cirka 70 procent av de äldre utan en funktionsnedsättning
86

. 

 

Kompletteras med statistik från Liv och hälsa 2017 om funktionsnedsättning 

kopplat till sämre tillgänglighet. 

 

Förmågan att klara vardagen är beroende av både den kroppsliga funktionsförmågan 

och omgivningsfaktorer. För att undanröja hinder och kompensera för 

funktionsnedsättningar behöver kommunikationer och bostäder anpassas och 

hjälpmedelsanvändningen utvecklas. Fler vägar att ta kontakt med vård och omsorg 

och annan samhällsservice kan underlätta för de som till exempel har en 

hörselnedsättning eller språksvårigheter. Ny teknik och innovationer kan innebära 
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både utökade möjligheter och att människor utestängs. Medan de digitala klyftorna i 

flera avseenden minskat i den övriga befolkningen, lever de kvar bland de äldre. 

Inkomst, utbildning och yrkesbakgrund spelar stor roll för vilka som använder 

internet. Den lägsta andelen med tillgång till internet finns bland lågutbildade kvinnor 

med låg inkomst
87

.  

 

Förslag på åtgärder: 

 

 Se över de hinder som finns för att kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig, 

ekonomiskt, geografiskt och fysiskt.  

 Utveckla och förbättra äldres tillgång till välfärdsteknik och andra hjälpmedel för 

ökad självständighet och oberoende. 

 Stärk äldres kunskap och tillgång till IT-tjänster, sociala medier och andra digitala 

forum för ökad social samvaro, meningsfullhet och delaktighet. 
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6. Förutsättningar  

6.1 Samverkan i Örebro län 
För att komma tillrätta med ojämlikheten i hälsa krävs en kombination av det breda 

folkhälsoarbetet, som riktar sig till alla människor i vår region, och av indikerade 

åtgärder, alltså insatser riktade till grupper av individer som antingen är sjuka eller av 

någon anledning riskerar att bli det. Arbete måste genomföras på såväl individ- och 

gruppnivå som lokalsamhälles- och organisationsnivå. Samverkan mellan 

organisationer och sektorer är avgörande för att skapa goda cirklar och en förändring 

som på sikt överbryggar hälsoklyftorna i vårt län. Det är viktigt att all 

samhällsplanering präglas av insikten av dess betydelse för att skapa förutsättningar 

för en god folkhälsa. 

 

I Region Örebro län pågår sedan ett flertal år ett strukturerat folkhälsoarbete genom 

avtal mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med 

SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund. Avtalen utvärderades 2016, 

och ett arbete med att utarbeta nya avtal pågår. Nuvarande avtal gäller till och med 

april 2018. Utvärderingen pekade på vikten av att vidareutveckla samarbetet. 

6.2 En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården har ett viktigt uppdrag i att förebygga sjukdomar och stödja 

människor med sjukdom till att leva ett gott liv. Här finns goda möjligheter att skapa 

förbättringar för grupper som har eller riskerar att drabbas av ohälsa. Hälso- och 

sjukvårdens allmänna råd om hälsa och förebyggande åtgärder är ofta väldigt allmänt 

hållna. En ökad individualisering och ett ännu bättre fokus på patienters och 

anhörigas behov och förutsättningar borde kunna leda till att fler kan få ett gott liv, 

trots riskfaktorer eller kroniska sjukdomar. Inom detta område finns goda erfarenheter 

från tandvården. Ett ökat samarbete mellan närsjukvård och tandvård är önskvärt. 

 

För att hälso- och sjukvården ska kunna vidareutveckla sitt arbete för att främja en 

jämlik hälsa krävs omfördelning av resurser och att beställningar och rutiner ses över, 

vilket i sin tur förutsätter kompetensutveckling. Vård, behandling och bemötande ska 

erbjudas på lika villkor.  

  

Sida 42 av 48



 

30 (33) Kommission för en jämlik hälsa Örebro län | Datum: 2017-06-16 Region Örebro län 
 

 

7. Ord och begrepp 

Arenor 

Platser där människor samlas och kan 

nås. Exempel på arenor är 

familjecentraler, skolor, arbetsplatser, 

bostadsområden, bibliotek och 

intresseorganisationer. 

Diskrimineringsgrund 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som 

omfattas av lagens diskriminerings-

förbud: kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. 

Folkhälsa 

Uttryck för befolkningens hälsotillstånd, 

som tar hänsyn till såväl nivå som 

fördelning av hälsan. En god folkhälsa 

handlar således inte bara om att hälsan 

bör vara så bra som möjligt, den bör 

också vara så jämlikt fördelad som 

möjligt. 

Folkhälsoaktörer 

Den eller de som arbetar med, har ansvar 

och/eller intresse och engagemang för 

folkhälsans utveckling. 

Främja 

Gagna, underlätta, understödja, gynna 

och vara bra för. Ett hälsofrämjande 

arbete är inriktat på att bibehålla 

och/eller utveckla folkhälsan. 

Funktionsnedsättning 

Innebär att en människa har nedsatt 

förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. 

Andra ord för detta är funktionsvariation 

och funktionsalternativ. 

Förebygga 

Förhindra att något inte önskvärt uppstår. 

Förebyggande folkhälsoarbete är inriktat 

på att förhindra hälsorisker och/eller 

ohälsa. 

Föräldrar  

Var och en som är vårdnadshavare till 

barnet, eller annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med. 

Föräldraskapsstöd 

Föräldraskapsstöd kan beskrivas som en 

aktivitet som ger föräldrar kunskap om 

barns hälsa, emotionella, kognitiva och 

sociala utveckling, som stärker föräldrars 

sociala nätverk eller relation till varandra. 

Hållbar utveckling 

En utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter. Det 

handlar om tre dimensioner; social, 

ekonomisk och ekologisk utveckling som 

är ömsesidigt beroende av varandra. 

Hållbar utveckling är när alla tre 

dimensionerna tillmäts lika stort värde. 

Hälsofrämjande 

En vittomfattande process med syfte att 

möjliggöra för människan att få ökad 

kontroll över de faktorer som 

påverkar hens hälsa. 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

En hälsoorienterad verksamhet styr mot 

hälsoresultat och tydliggör hälso- och 

sjukvårdens uppdrag; att utöver 

evidensbaserad medicinsk behandling av 

sjukdom också utveckla insatser för att 

förebygga sjukdom och stärka 

patienternas självupplevda hälsa. 

Ideella sektorn 

Organisationer utanför offentlig 

verksamhet och näringsliv som har 

medlems- och samhällsnytta som 

drivkraft. Den verksamhet som bedrivs av 
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och inom dessa organisationer kan 

beskrivas som ideell eller idéburen 

verksamhet. 

Jämlik, jämlikhet 

Ett socialt tillstånd där alla människor 

inom ett visst samhälle eller inom en viss 

isolerad grupp har samma status och 

respekt, att alla människor är lika mycket 

värda oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. 

Jämställd, jämställdhet 

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan 

kvinnor och män som ska ha samma 

möjlighet att forma samhället och sitt eget 

liv. 

Kognitiv förmåga 

Förmågan att hantera information och 

kunskap. 

Levnadsvanor 

Mat- och motionsvanor, alkohol- och 

tobaksvanor, sömn, skydd mot 

smittspridning, sexualitet, narkotika, 

dopning och spel. 

Livsvillkor 

Samhällets sociala, ekonomiska och 

miljörelaterade förhållanden som 

påverkar individens möjligheter att ta 

ansvar för sin hälsa. Exempel på detta är 

familj, sociala nätverk, boende och 

närmiljö, utbildningsnivå, ekonomi, 

anknytning till arbetsmarknad. 

 

 

 

Ohälsotal 

Antal utbetalade dagar med sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning, samt 

sjukersättning/aktivitetsersättning från 

socialförsäkringen per registerad 

försäkrad. 

Proportionell universalism  

Universella insatser riktas i större 

omfattning till grupper eller områden som 

i något avseende är underförsörjda eller 

mer utsatta än omgivningen. 

Social gradient 

Den sociala gradienten i hälsa innebär att 

hälsan successivt förbättras när 

människors socioekonomiska situation 

förbättras. 

Socioekonomisk utsatthet 

Utsatthet i form av låg utbildning, 

inkomst eller status, ofta i kombination. 

Tillgänglighet 

Tillgång till den fysiska miljön, till 

transporter, till information och 

kommunikation, innefattande 

informations- och kommunikationsteknik 

(it) samt till andra anläggningar och 

tjänster som är tillgängliga för eller 

erbjudna allmänheten både i städerna och 

på landsbygden. Det är av särskild vikt att 

personer med funktionsnedsättning ges 

tillgänglighet på lika villkor. 

Utländsk bakgrund  

Personer som är utrikes födda, eller 

inrikes födda med två utrikes födda 

föräldrar. 
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9. Kommissionens organisation 

Ordförande i kommissionen för jämlik hälsa är regionrådet Jihad Menhem (V). 

 

Kommissionärer: 

Barn och unga – Jennan Hannah (S) och Mbuche Lamek (M) 

Vuxna – Muris Beslagic (S), Ingrid Fries Hansson (MP), Eghbal Kamran (M) och 

Jimmy Larsson (SD) 

Äldre – Siv Ahlstrand (S) och Margareta Ehnfors (KD) 

 

Kommissionen arbetar med stöd av tjänstepersoner från staben hållbar utveckling, 

Regionkansliet och Område välfärd och folkhälsa, Regional utveckling. 
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Nyckeln till ett gott liv 
Fysisk aktivitet för en friskare framtid 

 

25 september 2017  

kl. 08.30-17.00 

Conventum, Club 700, örebro 

 

Kom och ta del av en konferens med aktuell forskning! Lyssna på hur 

politiker, näringslivet, kommun och civilsamhället tillsammans kan arbeta 

för en ökad fysisk aktivitet hos den vuxna befolkningen.  
 

Förebyggande insatser och stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande främjar 

människors fysiska hälsa såväl som psykiska hälsa. Dessutom är det hälsoekonomiskt gynnsamt att 

främja och förebygga och inte enbart agera reaktivt med höga sjukvårds- och samhällskostnader som 

följd. Det är välkänt att regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse som prevention av 

livsstilsrelaterade sjukdomar, både när det gäller vuxna i arbetsför ålder såväl som äldre personer. 

 

Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare inom samhällsplanering, HR, folkhälsa, 

välfärd, hälso-och-sjukvård. Organisationer, företagsledare och opinionsbildare som tillsammans med 

oss vill stärka befolkningens förutsättningar för fysisk aktivitet, för en bättre och mer jämlik folkhälsa. 

 

Under dagen fylls vi med information för att sedan, tillsammans, gå vidare till handling. 

 

Konferensen genomförs av Örebro läns idrottsförbund i samverkan med länets 

kommuner, Region Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro 

universitet och Örebro läns bildningsförbund. 

 

Detaljerat program kommer i augusti, anmäl dig 

här redan nu och läs mer på Nyckeln till ett 

gott liv. Konferensen är avgiftsfri, vid utebliven 

närvaro tas en avgift på 500 kr.  

Vänd för att se 

några av dagens 

talare 
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Urval av Föreläsare 

  

ANDERS HANSEN 

När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar även koncentrationen, 

minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens. Det 

säger Anders Hansen, leg läkare från Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri och civilekonom från 

Handelshögskolan i Stockholm. 

Hans första bok ”Hälsa på recept”, tillsammans med Carl Johan Sundberg, utkom 2014. Hans andra bok 

”Hjärnstark” handlar om hur hjärnan påverkas av att man är fysiskt aktiv och utkom sommaren 

2016. Böckerna har sålts till tretton länder däribland USA och Kina.  

  

CARL JOHAN SUNDBERG 
Carl-Johan är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska 

Institutet. Han har varit vetenskaplig sekreterare och ordförande för Svenska Läkaresällskapets sektion 

för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och är ordförande för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som 

bland annat utvecklat boken FYSS. 

Han har skrivit läroböcker och faktaböcker såsom "Hälsa på Recept" – träna rätt, må bättre lev längre, 

tillsammans med Anders Hansen, och föreläst över 1000 gånger på teman som; Träning, gener och 

hälsa-Detta händer i kroppen när du tränar-Regelbunden fysisk aktivitet påverkar din hjärna-Träning 

bromsar åldrande. 

INNA FELDMAN 
Inna Feldmans beräkningar illustrerar tydligt att ohälsa inte bara är ett bekymmer för den enskilde. 

Arbetsgivarna och den offentliga sektorn förlorar också avsevärt ekonomiskt på den ohälsa som 

osunda levnadsvanor leder till. Inna är forskare och docent i hälsoekonomi vid Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP. 

HFS-nätverket har, i samarbete med Inna, Uppsala universitet, utvecklat en "Hälsokalkylator” som 

möjliggör för enskilda landsting/regioner att beräkna förväntad sjukdomsincidens och kostnader i 

femårsperspektiv beroende på befolkningens utveckling av levnadsvanor. Hälsokalkylatorn möjliggör 

även uträkningar som beskriver ekonomiska effekter för kommuner och Försäkringskassa. 

Peter Schantz 
Professor vid enheten för fysisk aktivitet och hälsa på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Peter doktorerade 1986 i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och är även utbildad 

gymnastikdirektör vid GIH. Idag forskar han vid GIH inom rörelsevetenskap där hans övergripande 

intresseområden är inom fysisk aktivitet, folkhälsa och hållbar utveckling. Peter har ett extra fokus på 

samhällsplanering för att skapa möjligheter för fysisk aktivitet. Han har nyligen skrivit rapporten ”Om 

gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling” som är en del av Trafikverkets forsknings- och 

innovationsprojekt ”Gående, cyklande och hälsa”. 
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