
Att arbeta med levnadsvanor och livsvillkor. Styrsystem – stimulans eller 
hinder? 

Syfte med seminariet 

1. Vad kan hälso- och sjukvården uppnå när det gäller att förändra levnadsvanor och 
livsvillkor, om det politiska uppdraget verkligen ger stöd till ett sådant arbetssätt? 

2. Vad kan vården göra i samverkan med andra aktörer för att förändra levnadsvanor 
eller t.ex. bryta isolering som leder till ohälsa?  

3. Hur styr de ekonomiska ersättningssystemen möjligheten för hälso- och sjukvårdens 
medarbetare att i praktiken kunna arbeta hälsofrämjande? 

 

Medverkande 
Kerstin Troedsson, processledare för Hälsofrämjande sjukhus i Uppsala, 
kerstin.troedsson@akademiska.se

Åsa Wetterqvist, allmänläkare och projektledare på FHI för utbildning av läkare kring 
riskbruk av alkohol, asa.wetterqvist@fhi.se

Marita Sander- Schale, regionråd i Skåne, fp, marita.sander-schale@skane.se

Birgitta Sevefjord,  oppositionslandstingsråd, Stockholm, v, birgitta.sevefjord@politik.sll.se

Margareta Persson, moderator,  margareta@folkhalsokonsult.se

 

Kort sammanfattning av de medverkandes budskap 
Kerstin Troedsson belyste svårigheten med att i den här typen av hälsofrågor ”vet alla” hur 
det ska vara, även om man inte har kunskap. Ingen politiker skulle komma på tanken att tala 
om för en kirurg hur man ska göra när man skär, men när det gäller hälsofrämjande arbete så 
tycks alla ha åsikter om allt. Dessutom kan alla tycka att det är någon annan som har ansvaret. 
Det är viktigt att politikerna sätter upp målen, men att genomförandeprocessen sker i dialog 
med professionen, som har sakkunskapen.  

Det krävs långsiktighet i arbetet, man kan inte ändra spelreglerna för ofta. Hellre ”långsamt” 
men långsiktigt arbete, än snabba kast där förutsättningarna och målsättningarna ändras hela 
tiden. Ur demokratisk aspekt – påpekades av andra på seminariet – kan det sista bli 
problematiskt. Nya politiska majoriteter har sin syn på hur arbetet ska gå till. Kerstin betonade 
också hur viktigt det är att det hälsofrämjande arbetet inte sköts ”vid sidan” om, utan 
integreras i det vanliga arbetet och att det finns målrelaterade system. 

Åsa Wetterqvist betonade att yngre läkare idag har en annan syn än som rått tidigare. Man vill 
arbeta hälsofrämjande – om man får, om alltså systemen premierar det.  Att hälso- och 
sjukvården idag inte arbetar mer hälsofrämjande beror i första hand på styrsystemen, inte på 
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negativa attityder hos läkare. Idag finns det ingen kontakt mellan beställare och de som 
arbetar med frågorna. ”Här är första gången i mitt liv som jag träffat politiker”, utropade Åsa. 
Hon menade att det är extremt viktigt med en bättre kontakt, för att förstå varandra bättre. 
Rådgivning om levnadsvanor fungerar inte, vi människor tar inte till oss information om vi 
inte blir bemötta utifrån vår egen situation. Därför det så viktigt att läkare får utbildning i 
motiverande samtal. Att läkarna kan föra ett hälsosamtal har en viss tyngd som man inte ska 
underskatta, eftersom det finns ett kunskapsförtroende för läkarna.  Dessutom kan läkaren kan 
också koppla hälsoaspekter till just det patienten söker för. 

 Hon tyckte att det idag är en fixering vid tillgänglighet, att man får betalt för antal ”pinnar” – 
dvs. hur många patienter man tar emot. Men att föra ett hälsofrämjande samtal kanske tar 
längre tid, men lönar sig i längden i form av att patienten mår bättre och mer sällan behöver 
gå till doktorn. Men ofta premierar inte de ekonomiska systemen ett sådant arbetssätt. just 
läkarrollen har tyngd i hälsosamtalet, dvs att vi kan koppla det till det som pat söker för och att våra 
ord har viss tyngd pga kunskapsförtroendet. 

Birgitta Sevefjord belyste problemen i Stockholms läns landsting där man byter majoritet var 
fjärde år och där de politiska motsättningarna är mycket stora, därför blir det tvära kast och 
stora förändringar i systemen efter varje val. Hon menade också att sjukvården är alltför 
hierarkisk, att sjukvården och militären är bland de mest hierarkiska system vi har. Dessutom 
fungerar tjänstemännen som ett sorts ”filter” mellan beslutsfattarna och de som arbetar i 
vården. Och tjänstemännen består – men politikerna byts. Ett stort problem nu med Vårdval 
Stockholm är att det mesta kretsar kring läkarna, ur ett hälsofrämjande perspektiv är 
teamarbetet mellan olika yrkeskategorier väldigt viktigt. De system som nu byggs upp 
premierar många läkarbesök, det är dessutom djupt orättvist ur en socioekonomisk aspekt. 
Man säger att befolkningen ska få valfrihet, i praktiken avhänder sig politikerna viktiga 
styrmekanismer – sådant som skulle kunna skapa större rättvisa mellan olika grupper och 
skapa grunden för ett hälsofrämjande arbetssätt. Nu premieras friska människor på bekostnad 
av människor med stora ohälsoproblem. 

Marita Sander- Schale berättade att Region Skåne vill införa en vårdvalsmodell. Men hon 
betonade mycket starkt att man inte har bråttom. Man eftersträvar konsensus mellan partierna, 
så att den modell man inför kan accepteras av de flesta och som därmed kan bestå i grunden 
även om den politiska majoriteten byts. Så trots att region Skåne också brukar byta politisk 
majoritet ofta, så finns inte samma polarisering och motsättning som i Stockholm.  Man 
eftersträvar att skapa en vårdvalsmodell, där individen får större makt – men samtidigt 
politiskt styra så att ersättningsmodellerna också gynnar socioekonomiskt svagare grupper 
och ett hälsofrämjande arbetssätt. Hon menade att det är fullt möjligt att hitta ett ”både och” 
system. De funderar på mer målstyrning, så att inte allt ska vara prestationsersättning. Birgitta 
Sevefjord tyckte att det lät som ”ljuv musik” att höra Marita tala om deras ambition att nå 
politisk konsensus i den här frågan. 

Slutsats av diskussionen 
Ett hälsofrämjande arbetssätt måste baseras på kunskap. Att premiera ett hälsofrämjande 
arbetssätt förutsätter att ersättningssystemen inte bara baseras på ”pinnar”, dvs. snabba besök 
hos doktorn. Ersättningssystemen måste också stimulera teamarbete mellan olika aktörer och 



yrkesprofessioner. Utbildning i motiverande samtal är en viktig förutsättning för att man ska 
kunna arbeta med levnadsvanor. Det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet kan ske 
långsiktigt, det är därför bra med så breda politiska överenskommelser som möjligt. Det måste 
vara möjligt att både öka individens valfrihet men samtidigt behålla politikens styrsystem när 
det gäller ersättningssystemen, så att det hälsofrämjande arbetet kan premieras och människor 
med en svag socioekonomisk ställning inte missgynnas. 

 

 

 


