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Hälsa i bokslut
Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, 
ledning och uppföljning av hälso- och 
sjukvården,www.skl.se

Hälsa i styrdokument (”Ketchupeffekten”)
Hälsofrämjande mål och uppföljningsindikatorer 
i landstingens verksamhetsplaner och bokslut, 
pdf-fil, www.skl.se
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Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande mål i 
upphandling/avtal
Uppdrag innehåller krav på utveckling av metoder och 
rutiner för att registrera och följa upp levnadsvanor
Systematisk utbildning av förtroendevalda och chefer 
om hälsoorientering
Vårdprogram med hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande insatser
Utbildning av medarbetare i samtalsmetodik
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Systematiska hälsosamtal om levnadsvanor förs vid 
anamnes - redovisas
Systematiska hälsosamtal med blivande föräldrar
Individer med riskbeteende som fått stöd
Individer som fått remiss till rökavvänjning och FaR
Opererande kliniker har rutiner för att erbjuda
rökslutarstöd

(från Hälsa i bokslut)
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Jönköping budget 2007 - några mätetal
Hälsofrämjande livsstil - andel vårdcentraler som 
regelbundet använder metoder för detta - målet är 
100%
Andel gravida (v32) som använder tobak dagligen -
statistik från mödravården - långsiktigt mål 0%, 
delmål minska 1% per år
Fetma - ISO/BMI mätning inom barnhälsovården -
andelen fyraåringar med BMI högre än 25 ska minska 
med 10% år 2009

Margareta Persson - Rakt På Sak 5



Jämtland budget 2006
Minst 40% av patienterna har blivit tillfrågade 
om sina kost- och motionsvanor under året

Värmland budget 2007
Alla vårdcentraler använder FaR och antalet 
recept ska ha ökat under 2007



Västernorrland budget 2005
Registrering av alla olycksfall ska införas som 
rutin på sjukhusen
Hälsosamtal ska inom en treårsperiod årligen 
kunna erbjudas befolkningen i olika 
åldersgrupper

Halland
I samband med Vårdval Halland ska alla 
vårdenheter ge alla patienter ett kort samtal 
om livsstil och vid behov erbjuda stöd



Om man lägger ner så mycket tid 
på att mäta att man glömmer att 
åtgärda - då är mätningen inget 

värd!

Tack för mig!
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