
Västerbottens län – 270 000 invånare 
– 15 kommuner

Tillitsresan för världens bästa hälsa



1980

2020

En berättelse om 
folkhälsoarbete i 

Västerbotten 
de senaste 40 åren

Om hälsoproblem, 
allmänhetens oro, 

politiska initiativ, 
befolkningsperspekt

iv, samarbeten och 
engagemang. 

Den handlar om 
ros och ris, om 

kunskap och 
metoder och om 

förtroende från 
länets befolkning 



1979 kom studien ”Hälsoproblem i ett 

landsting” – ett samarbete mellan 

landstinget, Umeå Universitet och SPRI 

3

500

Västerbotten
Värmland
Norrbotten
Västernorrland
Kopparberg
Gävleborg
Östergötland
Västmanland
Södermanland
Örebro
Kalmar
Stockholms län
Jämtland
Skaraborg
Malmö kommun
Gotland
Blekinge
Jönköping
Göteborg/Bohus
Göteborg
Älvsborg
Malmö
Stockholm
Kronoberg
Uppsala
Kristianstad
Halland
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Antal MI dödsfall/år/100.000 invånare 1969-78

-

750

Slutsats: Västerbottningar är också människor, men inte lika länge
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”Såväl sjukvård som skola, restauranger, producenter och 

detaljister inom livsmedelsområdet, frivilligorganisationer, 

studieförbund ect. bör engageras”

”Programmet måste, för att få effekt, engagera 

så stora delar av samhället som möjligt” 

”Vi föreslår att landstinget utarbetar ett 
konkret program för att förebygga hjärt-
kärlsjukdomar i Västerbotten” 

”Förändringar av mat- och rökvanor hos hela 
befolkningen bör vara det effektivaste sättet”

”Forskning om hälsa är eftersatt. Nya metoder behöver 
studeras för att visa vad som fungerar” 

Vad kan vi göra åt några 
hälsoproblem i Västerbotten?
Experternas & politikernas råd 1984:



Befolknings-
inriktade

kampanjer

Individuell
hälsokontroll

Primär-
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”inblandad”

Primär-
vården
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Amerikanska
program

Engelska
Program

Norsjö byggde på en svensk modell

Norsjö



Hälso-
undersökning

av alla vid 30,
40, 50 och 60

års ålder

Hälso -
samtal

Livs-
medels-
märkning

Norsjö
Nytt

Motions-
aktivi-
teter

Matlag-
nings-
kurser

Media

Hälsoinfo
på arbets -

platser

Studie-
cirklar

Bättre
skol-
lunch

Folktand-
vårds-

insatser

Kultur
program

Möten
för 

allmän-
heten

NORSJÖINTERVENTIONEN….



Inbjudan vid 40, 50 och 60: 
Hälsoundersökning och Hälsosamtal

Provtagning

• Glukosbelastning 
• Blodtryck 
• Lipider
• BMI, midjemått
• ”Sparprover" till Medicinska Biobanken

Enkätfrågor
• Hälsa & livskvalitet 

• Familj, utbildning, socialt nätverk

• Arbete, stress

• Tobaksvanor 

• Alkoholvanor 

• Matvanor

• Fysisk aktivitet

Hälsodialog (motiverande samtal)  



Förtroendefullt samarbete med bönder och butiker

LRF Västerbotten 
Norsjös 

livsmedelsbutiker

”Bättre skära Bort 

fettet 

på tallriken 

än på kirurgen”

”en död konsument 

är en dålig 

konsument”



Mycket handlade om att 
försöka påverka de höga
kolesterolnivåerna genom
att minska fettintaget. 

ICA

konsum
ICA

konsum

Gröna
pricken

Gröna 
triangeln



Snabbt 
etablerat 
i folkhumorn





Högre utbildning
Lägre utbildning

VÄSTER- OCH 
NORRBOTTENS LÄN

1986 1990 1994
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5.0

Risk att dö i hjärtinfarkt….. 

NORSJÖ

1985-87 1988-91 1992-94
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Ref: Weinehall l, Hellsten G, Boman K, Hallmans G, Asplund K, Wall S. Scand J Publ Health 2001;29 (suppl 56):59-68

Beräknade dödsfall i
hjärtinfarkt utifrån

Nordkarelens
riskekvation

Vartiainen et al. BMJ 1994

Kortutbildade hade 
störst nytta av de 

förebyggande 
insatserna





Norsjö

Sorsele

Storuman

Malå

Skellefteå

Vilhelmina

Dorotea

Lycksele

Åsele

Vindeln

Bjurholm

Nordmaling

Vännäs

Umeå

Robertsfors

Friskare Lycksele
(Lycksele)

Björnhälsa
(Dorotea)

Friskare Tag
(Bjurholm)

Norsjösatsningen
- en hjärtesak

(Norsjö)

Låt hjärtat va me’
(Nordmaling)

Egon Frisk
(Malå)

Kropp i bruk
- mindre sjuk

(Robertsfors)

Lev & Må
(Umeå)

Frisk & Kry
Storuman Tärnaby

(Storuman)

Kompis – för
ett bättre liv

(Sorsele)

Växla spår
(Vännäs)

Hälsan
framför allt

(Vindeln)

Vitalare
Vilhelmina

(Vilhelmina)

Våga väg
(Åsele)

Och blev 1992…

Västerbottens
InterventionsProgram

(VIP)

14 likartade projekt
byggdes successivt upp
utifrån en modifierad

Norsjömodell



• Startår 1993  i två kommuner i Västerbotten
• 2019 finns duon i 84 kommuner i landet
• Åland på 22 skolor

• Vetenskapligt utvärderad med tre 
publicerade studier – visade betydande 
nedgång i rökning

• En ny effekt- och hälsoekonomisk utvärdering
genomförs 2017 - 2020 finansierad av 
Folkhälsomyndigheten

Tobaksfri duo
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Politikerna tyckte att det gick så bra på nittiotalet.

…så man bestämde sig för att ta ett steg till! 



År 2000 antog dåvarande 
landstingsfullmäktige visionen 

”År 2020 har Västerbotten 
världens bästa hälsa och 
världens friskaste befolkning”. 



VISION 2020

Bättre och 

jämlik hälsa
Trygg och 

säker vård

Tillväxt och 

regional 

kraftsamling

Hälsofrämjande 
arbetsplatser

Ökat medborgar-
inflytande

God 
hushållning



SALUT-satsningen

• Initierad av landstinget i 
början av 2000-talet, 
inspirerat av de nya Nationella 
Folkhälsomålen.

• Uppdraget: Stärk barns och 
ungdomars psykiska hälsa och 
att sök motverka viktuppgång 
bland unga. 

• Utmaning: Utveckla ett 
strukturerat program

Goda matvanor

Tobak, alkohol och
andra droger

Trygg och säker
sexualitet

Trygga och goda
uppväxtvillkor

Ökad fysisk 
aktivitet



Under uppväxten ”passerar” 
barnet genom modulerna och 

möts av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser 

på flera nivåer. 

I Salut-satsningen är samverkan 
en röd tråd.

Salut är indelad i moduler som 
baseras på barnets olika åldrar. 

Varje modul prioriterar 
de insatser som är 

mest angelägna 
för respektive ålder. 



Viktiga aktörer i Salut

Mödrahälsovård

Barnhälsovård

Folktandvård

Socialtjänst

Öppen förskola

Förskola

Grundskola

Fritidshem

Fritidsgård

Gymnasium

Kyrkor

Universitet



Politikerna: Förstärk insatserna! 

År 2008 beslutade 

politikerna att göra en 

särskild satsning 

utifrån Hälsa 2020-

processen: 

• Nya hälsofrämjande 

insatser 

• Intensifiering av redan 
pågående

Främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa

Utveckla 
▪ Västerbottens Hälsoundersökningar 
▪ Salut-satsningen
▪ Det tobaksförebyggande arbetet 
▪ Arbetet mot riskbruk/missbruk av 

alkohol
▪ Nya försök med hälsoundersökningar 

för 70-åringar
▪ Fysisk aktivitet på recept (FaR)
▪ Bygg vidare arbetet för säkrare sex



Politikerna: Samarbeta mer!

• Workshop med deltagare fr kommuner, 
studieförbund, fack, kyrkan, 
idrottsrörelsen mm. 

• Besök i alla folkhälsoråd i kommunerna
• Mer kontakt med Länsbildningsförbundet 

och Näringslivet
• Gemensam webbportal - en neutral plats!
• Bilaga i länstidningarna - Nyhetsbrev



www.hälsa2020.se

En hälsoportal för 
västerbottningar. 

Var med och fyll 
den med innehåll!



Begreppen hälsoorienteras 

• 2000  - Hälsovision 

• 2006  - Hälsocentraler

• 2008 – Hälsofrämjande arbetsplatser

• 2009 – LOV – Hälsoval

• Barnens vårdprogram blev barnens 
hälsoprogram (BHV)

• 2016 – landstingets varumärkeslöfte…



HBTQ- diplomering

Normkritik

Jämställdhetsarbete



Världens bästa hälsa 
– i Australien eller i Västerbotten?



Frånvaro /förekomst 
av sjukdom

Upplevd hälsa

Livsstil
Hälsofrämjande 

program

Medellivs-

längd

Självskattad 
hälsa

Icke 

rökare

HFS 

indikatorer

Sämst Sämst

Sämst Sämst

Bäst



Frånvaro/förekomst 
av sjukdom 

Upplevd hälsa

Livsstil
Hälsofrämjande 

program

Bäst

Medellivslängd
Åtgärdbar dödlighet
Tandstatus 19 år

Självskattad hälsa
”Friska dagar”

Rökande gravida
Riskkonsumtion av alkohol
Amning vid 4 månader

MPR-vaccinering
Program för stöd till goda 
levnadsvanor (HSF-indikatorer)



Kvinnor 2019 Män 2019

Istället för Australien jämförs Västerbotten med länet som är ”bäst i klassen”

Blått = Måluppfyllelsen i procent.

Ofärgat = Det som återstår att göra



Prevalens = Incidens + Duration

Antal sjuka

Prevention Behandling

Sjukdomstidens
längd

Antal
nyinsjuknade



Spelar det nån roll om diabetes upptäcks vid 
VHU eller i vanlig klinik? 

• För VHU-deltagare sätts diagnosen i snitt 4,6 år tidigare

• De med VHU-diagnos har lägre totalmortalitet, hjärtkärlsjukdom, retinopati och 
njursjukdom (följda från diagnosdatum till 2013)

• Dödligheten för kliniskt dianostiserad diabetes var fördubblad jämfört med dem
med VHU-diagnos.   



Spelar livsstilen nån roll för att få diabetes?
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år Goda hälsovanor:

- BMI  < 25
- Måttligt fysiskt aktiv
- Tobaksfri
- Lågt fettintag
- Högt fiberintag
- Lätt/måttligt alkoholintag 

Ingen god hälsovana
1 god hälsovana
2 goda hälsovanor
3 goda hälsovanor
4 goda hälsovanor
5 goda hälsovanor

◼

⚫

◆









Totaldödlighet och utbildning 1990-2006
5 646 dödsfall i målpopulationen västerbottningar (åldrar 40-74 år), 

dvs både deltagare och icke-deltagare under 1 054 607 personår
(baserat på intention to treat-principen)

Standardized 
mortality 

ratios (SMR)

Källa: VHU & 
Linné-databasen

Kvinnor

Män
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Grundskola Gymnasium Universitet

%

-9,5 -7,8 -14,2 -7,7 -13,3 -7,8

Totaldödlighet



Dödlighet, VHU-deltagare 1990-2006
2 443 dödsfall bland deltagarna under 622 298 personår.
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Totaldödlighet CVD 

Standardized
Mortality

Rate (SMR)
Källa: VHU & Linné-databasen

-35,6 -32,4 -36,6 -28,7

%

Kvinnor

Män

, 2015:



Kan man mäta visioner?

Knappast 

– men man kanske kan se om man är på rätt väg!

Nog finns det 
mål och 

mening med 
vår färd, men 
det är vägen 
som är resan 

värd

Karin Boye
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Gör nåt!

Va’ 
då?

Pilot i 
Norsjö 

1985-94

Politiskt 
beslut om 
VHU  1984

VHU i alla 
kommuner 

1992

Fetman 
då?

Världens 
bästa?

Rökning, BT, 
blodfetter 
minskar

Lipider/ 
BMI upp

Hoppsan
LCHF

Mer 
utbildning  

Förtroende?

Medborgar-
fokus?

Helhetssyn?

Handlings-
utrymme?

Stöd?

Kunskap?

Öppenhet?

Tillit? Frånvaro /förekomst 
av sjukdom

Upplevd hälsa

Livsstil
Hälsofrämjande 

program

Medellivs-

längd

Självskattad 

hälsa

Icke 

rökare

HFS 

indikatorer

Sämst Sämst

Sämst Sämst

Bäst

Men 
barnen 

då?
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Vården Forskningen

Befolkningen

Motiverande 
samtal  

Hälsodialog


