
Hälsa som strategi för att klara 

välfärdsuppdraget

Jesper Ekberg

Samordnare Strategi för hälsa

Vård och omsorg



Övergripande mål

2022 har Strategi för hälsa bidragit till en förbättrad och 

mer jämlik hälsa i befolkningen genom att kommuner 

och regioner jobbar tillsammans med förebyggande och 

hälsofrämjande insatser.



Från ord till handling

Gemensam baslinjemätning – 22 indikatorer Lärande exempel och kunskapsfördjupning



2009 2014 2019

ÖJ Folkhälsa - en titt i backspegeln



Hälsoutvecklingen ser olika ut
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Hälsoutvecklingen ser olika ut
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun %

2006 2019



Konsten att prioritera – hur dra nytta 
av statistiken i Strategi för hälsa?



Analysprocess
 Samla information 

 Brukarsynpunkter

 Medarbetarförslag 

 Nationell statistik

 Verksamhetssystem

 Fokusera 

 Identifiera avvikelser

 Gör jämförelser

 Är avvikelsen ett problem?

 Sök orsaker

 Granska statistiken

 Föreslå orsaker

 Lyft fram myter

 Gör jämförelser

 Dra slutsatser

 Sök mönster och samband

 Föreslå åtgärder

 Bedöm effekter och resurser



Fördjupning genom webbinarier

Hälsa som strategi – hur satsa i en tuff ekonomisk tid?

 Konsten att prioritera – hur dra nytta av statistiken i Strategi för hälsa?

Områdesbaserad samverkan med exempel från Angered och Malmö.

 SKR:s tre hälsofrämjande satsningar Kraftsamling för psykisk hälsa, 

Nära vård och Strategi för hälsa. Hur hänger de ihop?



Avsnitt om vikten av förebyggande 
arbete i Ekonomirapporten (SKR)

Maj 2019 Hälsoekonomi

Tandvårdens omställning till tandhälsa, beslutsstöd för 

prioriteringar. Äldreomsorgen i Östersunds kommun 

och NUKA (Alaska)

Okt 2019 Riktade förebyggande insatser i samverkan

Fallförebyggande arbete (Gävleborg) och samverkan för 

fullföljda studier i Västerbotten.

Maj 2020 Den psykiska ohälsan och den psykiatriska vården

Samverkansformer för psykisk hälsa i Dalarna.

Okt 2020 Befolkningens hälsa och coronapandemin



Webbsända studiebesök 2020

19/2 kl.15:00 Leva livet bäst möjligt i Skellefteå.

16/4 kl.15:00 Värnamo hälsocenter, Värnamo kommun med vårdcentraler.

29/4 kl.09:00 Områdesbaserad samverkan som främjar hälsa 

– en värdefull tillgång i kristider. Göteborg och Malmö.

19/5 kl.15:00 Allaktivitetshusen i Malmö bryter barriärer för ökad social 

hållbarhet.

26/8 kl.14:00 Små barn stora möjligheter. Södra Ryd, Skövde.

30/9 kl.15:00 Prevention för en rolig framtid – från stuprör till godkända 

betyg, Friskvårdsgruppen i Kungsbacka.

28/10 kl.10:00 Hälsofrämjande etablering – tillsammans gör vi skillnad för 

nyanlända i Gävle

27/11 kl.10:30 Samverkan i Örebro län kring systematiskt analysarbete



Stolt samverkan

Vi vet vad vi vill!

Vi gör tillsammans!

Vi ser resultat!



Samordnat och hållbart



På uppvärmning inför 2021

 ”Hur räknar vi hem förebyggande insatser ekonomiskt?” Stort 

intresse och behov av arbetssätt.

 Påbörjad dialog om former för regionala uppföljningsbesök med 

fokus på samverkansformer, mål, arbetssätt och resultat

 Fortsatt fokus på lokalt/regionalt förbättringsarbete utifrån best-

practice och befolkningsdata



Alla län har strukturer för samverkan mellan kommuner och region

Jämtland/Härjedalens län

Sörmlands län

Uppsala län Kalmar län

Jönköpings län Norrbottens län



Frågor för dialog

Hur följs förebyggande/hälsofrämjande samverkansarbete upp i ditt län 

och av vem?

 Finns det goda exempel från din kommun/ditt län där samverkansarbetet 

har gett resultat för befolkningen?


