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Vilka är vi?



Mentimeter



Agenda

• God och jämlik hälsa – globalt och nationellt
• Hur ser det ut idag?
• Vad kan vi göra?

• Diskussion i mindre grupper
• Utmaningar och lösningar för jämlik hälsa

• Gemensam diskussion
• Återrapportering

• Avslutning och nästa steg



God och jämlik hälsa
– ett globalt perspektiv



Video med Hampus



God och jämlik hälsa
– ett nationellt perspektiv



Återstående medellivslängd (antal år) vid 30 års ålder, inrikes födda. 



Spädbarnsdödlighet under första levnadsåret (antal per 1000 levande födda), 
fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2019. Relativa risker (RR) med konfidensintervall.



God självskattad hälsa (andelar i procent), 25-84 år. Åldersstandardiserade siffror. 



Socioekonomiska skillnader i hälsa…

• finns för de flesta mått på hälsa och sjukdom 
(samt för bakomliggande faktorer)

• finns för de flesta mått på socioekonomisk situation

• följer en social gradient 



Vad kan vi göra?
För att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och 
sluta de påverkbara klyftorna inom en generation!

Illustration: Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR



Åtgärder för en god och jämlik hälsa

Mer jämlika livsvillkor

Mer strategisk styrning och uppföljning



Vilka målområden arbetar du/ni med?
Illustration: Folkhälsomyndigheten

Mer jämlika livsvillkor

• Befintliga verksamheter inom 
välfärdsområdet är avgörande
• Stärk medborgarperspektivet
• Öka fokus på främjande och 

förebyggande insatser
• Tillgänglighet och kvalitet (i mötet 

och insatsen) viktiga medel
• Anpassa insatser efter olika behov



Det tidiga livets villkor

• En jämlik mödra- och 
barnhälsovård

• En likvärdig förskola av hög 
kvalitet

• Metoder och medel som sätter 
barnens bästa i centrum 



Kompetenser, kunskaper och utbildning

• En god lärandemiljö i skolan

• Ett likvärdigt utbildningssystem 

• Motverka skolmisslyckanden 
genom att tidigt identifiera 
elever som inte klarar 
kunskapsnivån och tidigt erbjuda 
stöd.



Boende och närmiljö
• Alla ska ha tillgång till en fullgod 

och ekonomiskt överkomlig bostad.

• Bostadsområden som är socialt 
hållbara – som motverkar 
segregation och främjar trygghet, 
tillit och en god och jämlik hälsa.

• Sunda boendemiljöer på jämlika 
villkor. 



Levnadsvanor

• Begränsa tillgängligheten till 
hälsoskadliga produkter.

• Öka tillgängligheten till 
hälsofrämjande produkter, miljöer 
och aktiviteter.

• Stärka det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet med 
levnadsvanor i välfärdens 
organisationer.



Kontroll, inflytande och delaktighet
• Främja ett mer jämlikt deltagande i 

demokratin

• Främja ett mer jämlikt deltagande i det civila 
samhället

• Stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna 
och motverka diskriminering och annan 
kränkande behandling samt främja frihet från 
hot och våld

• Främja sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter

• Individer och grupper som i lägre utsträckning 
än andra har möjlighet till kontroll, inflytande 
och delaktighet bör vara särskilt prioriterade 
grupper



En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• En förbättrad tillgänglighet för 

att motsvara olika behov.

• Vårdmöten som är 
hälsofrämjande och skapar 
förutsättningar för jämlika 
insatser och resultat.



En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

• En förstärkning av hälso- och 
sjukvårdens förebyggande 
arbete för patienter och 
befolkning.

• En tandvård som ses som en del 
av hälso- och sjukvården.

• Landsting bör styra, leda och 
organisera sin verksamhet, mot 
en jämlik vård.



Mer strategisk styrning och uppföljning

• Verksamheter som utgår från 
medborgarna, jämlikhet och 
likvärdighet

• Ett sektorsövergripande angreppssätt 
med utvecklad samverkan och 
samordning

• Finansieringsmodeller med ett socialt 
investeringsperspektiv

• Ett stärkt kunskapsbaserat arbete



Åtgärder för en god och jämlik hälsa

Mer jämlika livsvillkor

• Befintliga verksamheter 
• Medborgarperspektivet
• Främjande och förebyggande 

insatser
• Tillgänglighet och kvalitet 
• Anpassa insatser efter behov

Mer strategisk styrning och uppföljning

• Utgå från medborgarna, 
jämlikhet och likvärdighet
• Sektorsövergripande 

angreppssätt, samverkan, 
samordning
• Socialt investeringsperspektiv
• Kunskapsbaserat arbete



Diskussion i breakout rooms
Utmaningar och lösningar för jämlik hälsa



Återrapportering och 
gemensam diskussion 



Avslutning
Vad blir ditt, mitt och vårt nästa steg?



”Taking action to reduce inequalities in health 
does not require a separate health agenda, 
but action across the whole of society…
A debate about how to close the health gap 
has to be a debate about what sort of society 
people want.”

Professor Sir Michael Marmot


