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Bakgrund



Regeringsuppdrag 2019-2021

Uppdrag: Att utveckla metoder och arbetssätt för 

samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik 

folkhälsa utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden

Mål: Att skapa bättre förutsättningar för det lokala 

främjande och förebyggande arbetet 

Aktörer: Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm



Tema folkhälsa – lokalt 
och regionalt stöd —

Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

Nationella folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation (30 år)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/


Vad är gjort?



Inventering och dialog 



En tidig katalysator



En regional röst 

• Aktiviteter: regional 

och lokal statistik, 

konferenser, nätverk 

etc. 

• Arbetsprocesser: 

projektgrupp, 

styrgrupp etc.



Vad finns idag?



Metoder att förvalta och utveckla  

1. Forum för folkhälsa i Västerbotten

2. Avsiktsförklaring för en god, 
jämlik och jämställd hälsa i 
Västerbotten

3. Utbildning i folkhälsa och 
folkhälsoarbete

4. Nyhetsbrevet Jämlik hälsa 
Västerbotten

5. Kontinuerlig dialog med 
kommunerna genom strukturerade 
samtal 



Forum för folkhälsa i Västerbotten

Utbildning

Erfarenhetsutbyte

Dialog Uppföljning

Utveckling

Forum

Dynamiskt ”nav” i 
det regionala 

folkhälsoarbetet som 
kapar förutsättningar 

för samsyn kring 
aktuella utmaningar 

och frågor

Syfte
1. Att utveckla och 

fördjupa
folkhälsoarbetet för en 
god, jämlik och jämställd 
hälsa i Västerbotten

2. Att utgöra en regional 
stödstruktur för länets 
folkhälsoarbete

3. Att stärka det lokala och 
regionala arbetet med 
folkhälso-integrering



Avsiktsförklaring

Nuläge

• Antagen av samtliga kommuner, 

region, länsstyrelsen

• Åtagande med förankring på 

högsta politiska nivå

• Skapat engagemang och 

underlättat formulering av egna 

mål

Prioriterade områden:

• Jämlik och jämställd hälsa

• Psykisk hälsa

• Hälsosamma levnadsvanor



Utbildning i folkhälsovetenskap 

och praktiskt folkhälsoarbete

• Uppdragsutbildning för 

politiker och tjänstepersoner 

• 94 deltagare från hela länet

• 2 veckors utbildning 

• Gruppuppgift inom den egna 

organisationerna  

Folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete – en 
introduktion | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2021-06-16-folkhalsovetenskap-och-praktiskt-folkhalsoarbete---en-introduktion.html


Nyhetsbrev 

Jämlik hälsa 

Västerbotten

https://public.paloma.se/webversion?cid=18098&mid=672592&emailkey=dcbdf959-eb53-471e-befd-345d01c85e1a


Kontakt 

Länsstyrelsen Västerbotten, pilotprojekt: 

Lisa.Harryson@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten, Folkhälsoenheten: 

Sofia.Elwer@regionvasterbotten.se

Umeå Universitet, forskning: 

Helene.Johansson@umu.se

mailto:Sofia.Elwer@regionvasterbotten.se
mailto:Helene.Johansson@umu.se


Frågor och funderingar? 


