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Seminarium "Lyckas vi? Om metoder för uppföljning" 
 
Medverkande: 
Anders Norman  anders.norman@fhi.se
Margareta Persson  margareta@folkhalsokonsult.se
Inger Ros  inger.ros@politik.sll.se
Karin Berensson  karin.berensson@skl.se
 
Nytta och användning av olika verktyg och metoder för att planera och följa upp ur 
behovs- och folkhälsoperspektiv stod i fokus för seminariet.  
Karin Berensson hälsade välkommen och informerade om syftet med seminariet. 
 
Anders Norman diskuterade den Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på Lika Villkor” 
som Statens folkhälsoinstitut genomför. Frågor som togs upp var ”Varför en nationell 
folkhälsoenkät? och ”Vad ingår i den nationella folkhälsoenkäten?” Vidare diskuterades 
vinsterna av om alla – inklusive regioner/landsting/kommuner deltar i enkäten och de 
utmaningar som finns. Anders betonade att lokala data skapar lokalt engagemang. 
 
Margareta Persson tog upp frågan om värdet av olika mätmetoder generellt. Därefter 
fokuserade Margareta på Hälsa i bokslut och Hälsa i styrdokument. Exempel på 
indikatorer som kan användas togs upp liksom exempel på hur man arbetat med 
metoderna i olika landsting. Margareta avslutade med att poängtera ”Om man lägger ner 
så mycket tid på att mäta att man glömmer att åtgärda - då är mätningen inget värd!” 
 
Karin informerade om Nätverkens pågående arbete med Indikatorer ur ett 
behovsperspektiv samt Öppna jämförelser på folkhälsoområdet som SKL avser att 
utveckla under året. Syftet med Nätverkens utvecklingsarbete är att ta fram indikatorer 
för den högsta politiska ledningen i landsting/regioner. Några förslag till indikatorer togs 
upp. När det gäller Öppna jämförelser diskuterades folkhälsoområdets speciella 
utmaningar, dvs. att fokusera på resultat och ojämlik hälsa.  
 
Inger Ros (s) Stockholms Läns Landsting diskuterade uppföljning ur den 
förtroendevaldas perspektiv och vilken nytta förtroendevalda har av uppföljning. Inger 
poängterade vikten av att vara långsiktig, trots att det kan försvåras av majoritetsskiften 
och omorganisationer. 
 
En av de frågor som diskuterades generellt var den ojämlika hälsan och hur vi lyckas 
följa upp detta genom de olika verktygen och mätmetoderna.  
 
Nationella folkhälsoenkäten: http://www.fhi.se/templates/Page____391.aspx
Kommunala basfakta: http://www.fhi.se/templates/Page____199.aspx
Hälsa i bokslut http://www.skl.se/artikel.asp?A=15748&C=3136
Hälsa i styrdokument . 
http://brs.skl.se/skpubl/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search1_all=h%E4lsa*+i*+styrdokume
nt*&op1=&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
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