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1 Inledning
Öppna jämförelser (ÖJ) Folkhälsa publiceras 2019-02-06 i samarbete mellan Sveriges Kommuner
och Landsting, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Förra gången Öppna jämförelser
Folkhälsa publicerades var 2014. Det är en sammanställning av statistik från enkäter,
undersökningar och registerdata som handlar om hälsa och faktorer som påverkar hälsa, för
regioner och kommuner. Resultatet för Gotland (både som region och kommun) har analyserats
tillsammans med de resultat som blev klara under slutet av 2018 från befolkningsenkäten
Hälsa på lika villkor och från drogvaneenkät i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.
Analys av resultaten både i öppna jämförelser och enkäterna har formulerats nedan i en
sammanfattning av hälsa och levnadsvanor på Gotland och hur olika faktorer som påverkar
hälsan ser ut på Gotland. Efter sammanfattningen följer genomgång av resultaten utifrån
indikatorerna i öppna jämförelser 2019, en och en, med tillägg av fakta och analys utifrån
befolkningsenkäten och drogvaneenkäten. I genomgången anges i förekommande fall värdet även
som presenterades i öppna jämförelser (ÖJ) 2014. Vid analys av utveckling över tid har inte
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enbart jämförelser med öppna jämförelser 2014 gjorts utan även utvecklingen senaste åren som
återfinns i med indikatorer och färgkoder för indikatorerna i öppna jämförelser folkhälsa 2019.

2 Sammanfattning
2.1 Hälsa och levnadsvanor i befolkningen på Gotland
Övergripande kan vi säga att gotlänningars hälsa och levnadsvanor är som för andra svenskar.
Det finns inga stora skillnader i hälsoutfall och levnadsvanor på Gotland jämfört med riket. Där
vi ser skillnader i jämförelse med riket kvarstår inte dessa om vi jämför Gotlands resultat med
jämförbara kommuner. Vid analys av flera resultat i öppna jämförelser folkhälsa visar det sig att
skillnaderna mot riket är så små att de troligen inte alls visar en verklig skillnad utan den beror på
slumpen. Det gör att vi vid vissa resultat kan säga att det är liten eller inte någon skillnad alls
mellan Gotland och Riket, mellan olika grupper eller över tid trots att Gotland får gula eller röda
resultat i tabellsammanställningarna.
Ett exempel är medellivslängden för kvinnor som är rödmarkerad och för män som är
gulmarkerad i jämförelse med andra regioner. För kvinnor skiljer resultaten på Gotland sig från
riket med 0,4 år och den är 1,2 år kortare än regionen med längst medellivslängd. För män skiljer
resultatet sig från riket med 0,2 år och den är 1,3 år kortare än regionen med längst
medellivslängd. Medellivslängden är en uppskattning år från år utifrån hur länge personer levt
tidigare år och kan påverkas av som exempelvis att 20 fler personer avlidit ett år jämfört med ett
annat år.
Resultaten för de olika indikatorerna i öppna jämförelser folkhälsa färgkodas rött, gul eller grönt.
En sammanställning görs för kommuner och en för regioner. Rött visar att resultaten är bland de
25% av regionerna eller kommunerna med lägsta resultat. Gult är resultat för de 50% av
regionerna eller kommunerna som ligger i mitten och grönt är för de 25% av regionerna eller
kommunerna som har högst resultat. Eftersom Gotland är med både i jämförelse med
kommuner och med regioner kan en indikator för Gotland få olika färgmarkering i de två olika
jämförelserna. Skillnader i resultat mellan olika regioner eller kommuner för de olika
indikatorerna är ibland relativt små vilket gör att resultaten för region med röd och grön
markering kan ligga relativt nära varandra.
Det finns inte någon värdering i att ett grönt resultat är ett bra värde och ett rött är ett dåligt
värde utifrån kvalitet och mål.
Även om hälsa och levnadsvanor på Gotland inte skiljer sig mycket från riket finns det både här
och nationellt flera utmaningar för att förbättra folkhälsan. Den psykiska ohälsan i form av bland
annat ångest, trötthet och stress ökar. Psykisk ohälsa och dess yttersta konsekvens självmord är
ett folkhälsoproblem. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar och antal personer som
vårdas p.g.a. självmordsförsök ökar. Vid jämförelser verkar det som att det är vanligare att
personer på Gotland har psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser än nationellt men
samtidigt är nedsatt psykiskt välbefinnande i befolkningen i nivå med riket. Det är vanligare på
Gotland än i riket att barn lever med vuxna som har neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Mer än hälften av befolkningen har fetma eller övervikt.
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Över tid har upplevd tandhälsa förbättrats bland män. Några andra tydliga förändringar av
självupplevd hälsa eller insjuknande i fysiska sjukdomar kan inte utläsas av statistiken när
resultaten analyseras utifrån kön. Däremot finns vissa förändringar när det gäller hälsa och
levnadsvanor när resultaten analyseras utifrån ålder och socioekonomi. Vi finner då positiva
förändringar angående övervikt, fetma och stress. Tyvärr syns även resultat som går åt fel håll,
exempelvis ökning av dålig hälsa och stress bland 16-29 åringar och att fetma har blivit vanligare
bland personer med låg eller hög hushållsinkomst.
Fallskador är ett folkhälsoproblem bland äldre som är kostsamt för samhället och är ett stort
lidande för berörda och som påverkar hälsan. Fallskador är vanligare på Gotland än i riket. När
det gäller somatiska sjukdomar är det svårt att värdera om förekomsten av exempelvis
hjärtinfarkter och lungcancer är högre på Gotland än i riket. En faktor som påverkar är att
Gotland har en äldre befolkning jämfört med riket och då även kan få större förekomst av
sjukdomar där ålder är en bidragande faktor.
Levnadsvanor som inte främjar hälsa leder till stora kostnader i samhället, inte minst inom hälsooch sjukvård. På Gotland rör sig var tredje kvinna och man för lite, var femte man snusar, var
femte man har riskbruk av alkohol och var 10:e kvinna och man röker. Över tid ses minskning av
rökning i befolkningen, både bland vuxna och bland ungdomar. Det har också blivit mindre
vanligt att ungdomar i årskurs 9 dricker alkohol enligt resultat i drogvaneenkät.
Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor visar dock på en ökning av riskbruk medan riskbruk av
alkohol ses öka i åldersgrupperna 16-29 år och 45-64 år.

2.2 Ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor på Gotland
Det är ett folkhälsoproblem på Gotland så väl som i resten av Sverige att hälsa och
hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Könsskillnader finns. Bland
annat är övervikt vanligare bland män än bland kvinnor medan fler kvinnor än män upplever
nedsatt psykiskt välbefinnande och stress. Det är vanligare att män äter lite frukt och grönsaker,
har riskbruk av alkohol och snusar än att kvinnor gör det.
Upplevelse av bra hälsa ökar med stigande utbildningslängd och ökad hushållsinkomst. Även
hälsofrämjande levnadsvanor påverkas av utbildning och ekonomi. Exempelvis ökar intaget av
frukt och grönsaker och rökning minskar med ökad utbildningslängd eller stigande
hushållsinkomst.
Det finns också skillnader i hälsa och levnadsvanor utifrån ålder. Exempelvis minskar upplevd
bra hälsa med stigande ålder medan övervikt ökar. Upplevelse av stress och nedsatt psykiskt
välbefinnande minskar med stigande ålder. Fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol minskar även
det med stigande ålder.
Skillnader finns också när resultaten analyseras utifrån bostadsort. Exempelvis är det vanligare
med nedsatt psykiskt välbefinnande och stress i Visby än på norra och södra Gotland. Däremot
äter invånare i Visby mer frukt och grönsaker.
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2.3 Faktorer som påverkar hälsa
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd faktorer som ofta sammanfattas som
hälsans bestämningsfaktorer. Det vill säga faktorer som påverkar människors förutsättningar och
förmågor till ett liv med god hälsa.
I bilden nedan visas exempel på faktorer som påverkar hälsa inom samhällsutveckling och
samhällsarenor. De påverkar i sin tur individers socioekonomiska situation, livsstil och sociala
sammanhang. Tillsammans påverkar alla faktorer en persons hälsa.
Ålder påverkar självklart även hälsan eftersom åldrandet i sig leder till förändrade funktioner och
sjukdomar är vanligare bland äldre än bland yngre och vi ser bland annat att äldre upplever sin
hälsa som sämre än vad yngre personer gör. På Gotland är medelåldern högre än i snittet i riket
och är den region som i öppna jämförelser folkhälsa 2019 har högst medelålder av samtliga
regioner. Det kan påverka hälsoutfallet i befolkningen som helhet, på Gotland.

Bild på hälsans bestämningsfaktorer, hämtad från Östgötakommissionen för jämlik hälsa.
Forskning visar att det finns ett samband mellan social position och hälsa, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa. Faktorer som påverkar social status är
exempelvis yrkestillhörighet, utbildningslängd och inkomst. En orsak är tillgång till ekonomiska
resurser. Social position påverkar även tillgång till status och makt. Den sociala positionen ger
mer eller mindre förutsättningar för socialt deltagande, kontroll i livet, möjlighet till inflytande
och delaktighet. Dessa omständigheter ger skydd mot stressreaktioner och motverkar sjuklighet
och dödlighet. De påverkar även motivation, ekonomiska förutsättningar och socialt stöd för
hälsosamma levnadsvanor.

2.4 Livsvillkor och levnadsförhållanden på Gotland
På Gotland är andelen personer med längre utbildning mindre jämfört med riket och
medianinkomsten är lägre. Antal ekonomiskt utsatta äldre personer är större på Gotland än i
5

Framtagen av Veronica Hermann
Upprättat/Godkänt datum 2019-02-05  Version 1.0

Regionstyrelseförvaltningen
Regional utveckling
Social Hållbarhet

Uppföljning
Regionövergripande

2019-02-05
riket. Däremot är det mindre vanligt med ekonomiskt utsatta hushåll eller med barn i ekonomiskt
utsatta hushåll på Gotland i jämförelse med riket. Förekomsten av långvarigt ekonomiskt bistånd
har ökat på Gotland men är i nivå med riket.
Utbildning och sysselsättning är viktigt för hälsan eftersom social position påverkar vår hälsa,
våra levnadsvanor, social delaktighet och inkludering i samhället. På Gotland finns flera
gynnsamma faktorer. Stor andel av barn i åldern 1-5 år är inskrivna i förskolan.
Långtidsarbetslösheten är låg. Det finns gott om arbete men det finns problem med matchning
av personer som söker arbete med de arbeten som är lediga.
Det finns också utmaningar där förbättringar kan påverka folkhälsan gynnsamt. Var tionde
kvinna och man på Gotland i åldern 17-24 år har varken arbete eller studerar. Var tionde flicka
och pojke i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasiet. Av de som går gymnasiet hoppar knappt
var fjärde elev av utan att fullfölja studierna.
Fakta om utbildning och inkomst på Gotland gör att vi skulle kunna förvänta oss ett hälsoläge
under rikssnittet. En möjlig orsak till att det inte är så kan vara det arbete som görs för att minska
skillnader i levnadsvanor och hälsa i olika grupper genom att fokus läggs på grupper med sämst
förutsättningar för god hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor.
Utifrån både barn och ungas uppväxtvillkor och jämställdhet finns ett problem i samhället som
hälsa och utveckling: förekomst av våld. Socialförvaltningen ser ökat antal anmälningar om barn
som utsätts för misshandel eller övergrepp. En anledning till ökat antal anmälningar kan vara ett
ökat fokus på arbete för att upptäcka missförhållanden. Oaktat varför anmälningarna ökar är det
ett problem att barn och unga utsätts för våld.
En faktor som kan påverka folkhälsan på Gotland positivt är att befolkningen upplever mer tillit
och trygghet till andra människor jämfört med riket. Ett observandum är ändå att var femte
kvinna och man på Gotland har låg tillit till andra människor och att tilliten har minskat i flera
olika grupper i befolkningen. Även upplevelsen av otrygghet har ökat bland kvinnor och personer
i åldern 16-34 år. Ökad otrygghet ses även i hela befolkningen när resultaten från
befolkningsenkät analyseras utifrån utbildningsnivå och hushållsinkomst. I jämförelse mellan
olika grupper ses mest otrygghet bland kvinnor. Var tredje kvinna är orolig för att gå ut själv.
Ensamhet är också en social faktor som kan förbättras för ökad hälsa i befolkningen. Drygt och
knappt var femte person har lågt socialt deltagande. 6 av 10 äldre kvinnor och 4 av 10 äldre män
upplever ensamhet.
Positivt för delaktighet och inflytande i befolkningen på Gotland är att valdeltagandet är högt.
Det finns också många föreningar. Exempelvis är ungdomars deltagande i idrottsföreningar högt.
Ett förbättringsområde är gotlänningarnas upplevelse av delaktighet och inflytande som skattas
runt 40 på en indexskala 0-100 i medborgarundersökning. Positivt är dock att det är ett resultat
som är bättre än tidigare mätningar.
I öppna jämförelser folkhälsa finns indikatorer för fysisk miljö. Den ena handlar om tillgång
tillcykelvägar där gotlänningarna upplever att det finns möjliga förbättringar att göra. Den andra
handlar om tillgång till parker, grönområden och natur där gotlänningar skattar tillgången högt.
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3 Indikatorer i Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, resultat
Gotland
3.1 Hälsa i befolkningen
3.1.1 Medellivslängd (uppskattad återstående tid vid födelsen)
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 83,6 år
Kvinnor riket ÖJ-19: 84,0 år

Kvinnor Gotland ÖJ 2014: 82,9 år

Män Gotland ÖJ-19: 80,2
Män riket ÖJ-19: 80,4 år

Män Gotland ÖJ -14: 79,5
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Kommentar:
Kvinnor lever längre än män. Gotlands resultat är något lägre än snittet i riket, men det rör sig
om 0,4 år för kvinnor och 0,2 år för män i jämförelsen med andra regioner1.
Spannet för kvinnor mellan regionerna är 82,8-84,8 år . Gotland har 0,4 år till snittet och 1,2 år
till den region som har högst medelålder. De senaste åren har medelåldern för kvinnor på
Gotland varit under riket men det är små avvikelser.
För män är spannet i regionerna 78,9-81,5 år. Vi har 0,2 till snittet och 1,3 år till högsta. Sedan år
2000 ses en ökning i medellivslängden både bland män och bland kvinnor.
De främsta orsakerna till ökad medellivslängd är minskad spädbarnsdödlighet, minskad dödlighet
i hjärt- och kärlsjukdomar, till följd av bättre matvanor och minskad rökning samt bättre vård och
behandlingsmetoder.
Tillgång till sjukvård och behandlingsmetoder är en viktig faktor men lång ifrån den enda. För att
ytterligare förbättra medellivslängden behöver hälsan i befolkningen förbättras genom påverkan
på hälsans bestämningsfaktorer. Det vill säga åtgärder behövs inom både samhällsutveckling,
samhällsarenor (t.ex. möjligheter till vård, omsorg och utbildning) och personers socioekonomi
(t.ex. utbildning, sysselsättning, ekonomi), levnadsvanor och sociala sammanhang.

3.1.2 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som analyseras. Även en skillnad på 3
procentenheter kan ibland antas bero på slumpen efter beräkning med konfidensintervall.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 66%
Kvinnor riket ÖJ-19: 70%

Kvinnor Gotland ÖJ -14: 67%

Män Gotland ÖJ-19: 72%
Män riket ÖJ-19: 75%

Män Gotland ÖJ-14: 72%

Kommentar: Kvinnor och män på Gotland upplever dålig hälsa i nivå med snittet i Riket men
upplever mer någorlunda hälsa och mindre bra hälsa än i Riket. De skillnaderna syns inte när
Gotland jämförs med kommuner i jämförbar kommungrupp2.
Det finns könsskillnad i upplevelse av hälsa där männen upplever bättre hälsa än vad kvinnor gör.
Senaste åren ses inte någon skillnad i upplevelsen av hälsa bland kvinnor och män på Gotland.
Drogvaneenkät i årskurs 9 visar att andel flickor och pojkar som är missnöjda med sin hälsa har
ökat senaste åren.
Hälsan är ojämlikt fördelad
Under 2019 kommer nuvarande folkhälsopolitiska program revideras till program för god jämlik
och jämställd hälsa. Ojämlikheten i hälsa ska minska och det ska göras genom att bland annat
främja aktiviteter som ökar förutsättningarna för personer med sämst hälsa att förbättra den.
Region Gotlands verksamheter prioriterar förebyggande insatser för de grupper som behöver
1
2

Från 2019-01-01 har samtliga landsting övergått till regioner.
Jämförbar kommungrupp är definierad av SKL, Sveriges kommuner och Landsting ”Mindre stad/tätort”.
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dem mest, till exempel bland de grupper där det är vanligast med rökning, litet intag av frukt och
grönsaker eller låg fysisk aktivitet.
Nationell statistik visar att det finns skillnader i hälsa i olika grupper. Rapport från
Folkhälsomyndigheten (2019) visar att det finns skillnader i förekomst av psykisk hälsa i alla
åldersgrupper utifrån socioekonomisk ställning och diskrimineringsgrunder så som kön,
funktionsnedsättning, födelseland och sexuell läggning. Resultaten från HLV (befolkningsenkät)
visar skillnader i hälsa även på Gotland utifrån ålder, kön, utbildningsnivå, hushållsinkomst och
bostadsort.
Hälsa utifrån ålder
Upplevelse av god hälsa minskar med stigande ålder. Stress och nedsatt psykiskt välbefinnande
minskar med stigande ålder. Samtidigt är de flesta som tar sitt liv (yttersta konsekvensen från
medelåldern och uppåt). Ensamhet, lågt socialt deltagande ökar med stigande ålder och kan vara
en bidragande orsak till depression etc. som föregår självmord.
Övervikt och fetma ökar med stigande ålder. Flera faktorer påverkar övervikt, exempelvis
matvanor, fysisk aktivitet och kroppens åldrande.
Yngre personer äter mer frukt och grönsaker än äldre. Intaget av söta drycker är däremot mindre
bland äldre än bland yngre. På Gotland finns ingen skillnad i mönster för fysisk aktivitet och
stillasittande fritid utifrån ålder.
Med stigande ålder minskar ämnesomsättningen och det kan vara en orsak till ökad övervikt med
stigande ålder. Viktiga åtgärder kan vara att anpassa mängden mat, energiintag utifrån behoven
och ålder. Glädjande är att övervikten har minskat bland 65-84 åringar. Däremot har fetma ökat
bland 16-29 åringar och 45-65 åringar.
Över tid ser vi ökning av dålig hälsa bland de som har bäst upplevd hälsa, 16-29 åringar. Stress
har ökat bland de som upplever mest stress (16-29 år och 30-44 år).
Hälsa utifrån Socioekonomi
Hälsa och tandhälsa upplevs bättre med längre utbildning eller högre hushållsinkomst.
Upplevelse av stress är vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning eller hög
hushållsinkomst än bland personer med kortare utbildning eller låg hushållsinkomst.
Fetma och övervikt är vanligare bland personer med gymnasial utbildning eller låg
hushållsinkomst än bland personer med längre utbildning eller hög hushållsinkomst.
Över tid har upplevelsen av hälsa försämrats bland personer med förgymnasial eller
eftergymnasial utbildning. Upplevd sämre hälsa ses även bland personer med hög
hushållsinkomst. Fetma har blivit vanligare bland personer med låg eller hög hushållsinkomst.
Stress har blivit vanligare bland personer med medelhushållsinkomst.
Positivt är att övervikt har minskat bland personer med förgymnasial utbildning. Upplevelse av
dålig tandhälsa har minskat bland personer med förgymnasial- eller gymnasial utbildning eller
med låg hushållsinkomst. Fetma har blivit minder vanligt bland personer med eftergymnasial
utbildning. Stress har blivit mindre vanligt bland personer med hög hushållsinkomst.
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Hälsa utifrån bostadsort
Några skillnader i upplevelse av hälsa kan inte ses mellan personer bosatta på norra eller södra
Gotland eller i Visby. Däremot är det vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande och stress
bland personer som bor i Visby jämfört med annan del av Gotland. Fetma och övervikt är
vanligare bland personer på norra och södra Gotland än i Visby.
Över tid ses försämring i upplevd hälsa bland personer på södra Gotland. Tandhälsan har
förbättrats på norra Gotland och övervikt har minskat bland personer i Visby.

3.1.3 Invånare med fetma, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor, måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som analyseras. Även en skillnad på 3
procentenheter kan ibland antas bero på slumpen efter beräkning med konfidensintervall.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 19%
Kvinnor riket ÖJ-19: 15%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 16%

Män Gotland ÖJ-19: 18%
Män riket ÖJ-19: 15%

Män Gotland ÖJ-14: 15%

Kommentar: Andel kvinnor med fetma på Gotland är större än bland kvinnor i riket. Den
skillnaden syns inte vid jämförelse mellan Gotland och kommuner i jämförbar kommungrupp.
Skillnaden i procentandelar för kvinnor och män på Gotland över tid beror troligen på slumpen.
Vi tolkar det som att det är lika vanligt med fetma bland män på Gotland som i riket.
Övervikt är vanligare bland män än bland kvinnor. På Gotland har hälften av männen och var
tredje kvinna övervikt. Fetma och övervikt är vanligare bland personer på norra och södra
Gotland än i Visby.
Övervikt och fetma ökar med stigande ålder. Fetma och övervikt minskar med längre
utbildningstid och stigande hushållsekonomi.
Över tid har fetma har blivit vanligare bland personer med låg eller hög hushållsinkomst.
Positivt är att övervikt har minskat bland personer med förgymnasial utbildning.
Statistik från Barnhälsovården samt skolhälsovården visar att barn på Gotland ligger bra till i
jämförelse med riket vad gäller övervikt och fetma. Det är dock problem med att ungefär var
tionde 4-årig flicka och pojke har övervikt eller fetma. I årskurs fyra är det ännu vanligare, runt
var fjärde 10-11-åring har fetma eller övervikt.

3.1.4 Invånare med bra självskattad tandhälsa, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV måste små skillnader i procentenheter
tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på mindre än 3
procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen. Det är ett
statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som analyseras.
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Kvinnor Gotland ÖJ-19: 79%
Kvinnor riket ÖJ-19: 78%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 76 %

Män Gotland ÖJ-19: 75%
Män riket ÖJ-19: 73%

Män Gotland ÖJ-14: 70%

Kommentar: Någon statistiskt säkerställd skillnad kan inte ses mellan kvinnor och män eller i
jämförelse mellan Gotland och riket. Tandhälsan har förbättrats bland män på Gotland. Det är
svårt att värdera bakomliggande orsaker till förbättringen. Det kan exempelvis påverkas av att den
som svarat att den inte har bra tandhälsa relaterar till exempelvis fyllningar som gett problem
tidigare men som inte påverkar tandhälsan nu.

3.2 Insjuknande och dödlighet
3.2.1 Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt, antal /100 000 inv.
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 15 år och äldre, Kvinnor Gotland ÖJ-19: inget resultat
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 15 år och äldre, Män Gotland ÖJ-19: 408/100 000 inv
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 15 år och äldre, Män riket ÖJ-19: 392/100 000 inv
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 20-79 år, Kvinnor Gotland ÖJ-19: 150/100 000 inv
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 20-79 år, Kvinnor Riket ÖJ-19: 138/100 000 inv
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 20-79 år, Män Gotland ÖJ-19: 344/100 000 inv
Insjuknande (incidens) hjärtinfarkt 20-79 år, Män Riket ÖJ-19: 321/100 000 inv
Kommentar: Hjärtinfarkt är vanligare bland män än bland kvinnor.
Eftersom befolkningsmängden på Gotland är relativt liten är det svårt att statistiskt värdera
resultaten vad gäller sjukdomsförekomst. De skillnader som ses ovan kan bero på slumpen.
Sifforna visar att det ser ut att vara något vanligare med hjärtinfarkt bland kvinnor och män på
Gotland än i riket. Ålder är en faktor som påverkar risken för hjärtinfarkt. På Gotland är
befolkningen något äldre jämfört med snittet i riket. Det kan vara viss förklaring till högre andel
här.
Vid genomgång av sjukdomsförekomst med beräkningar med indirekt survey3, där hänsyn tas till
ålder, 2015 sågs små skillnader mellan Gotland och riket. Möjligen kan det vara så att antal
hjärtinfarkter är något högre på Gotland i den äldsta åldersgruppen, över 80 år. Förbättringar i
hälso- och sjukvården görs som kan ha effekt på förekomst av hjärtinfarkter och andra hjärt- och
kärlsjukdomar. Exempelvis har förbättringar gjorts inom diabetesvården. Sjukvården på Gotland
3 Indirekt survey: Uppgifter om förekomst i olika åldersgrupper hämtas från nationell statistik. Utifrån hur många personer det finns i respektive

åldersgrupp på Gotland räknas förväntat antal fall ut. Jämförelse görs sedan med faktiskt antal fall. Då ses eventuellt en differens mellan förväntat
antal fall och hur det ser ut i verkligheten.
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arbetar med att stödja personer till att förbättra levnadsvanor som kan påverka hjärtkärlsjukdomar. Det görs bland annat genom levnadsvanemottagningar i primärvården och med
metoden ”rökfri operation”.

3.2.2 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland Öj-19: 54,3/100 000inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-14: 40,4/100 000 inv.
Kvinnor riket ÖJ-19: 36,2 /100 000inv.
Män Gotland Öj-14 (2012-2013): 43,3/100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-14: 43,3/100 000 inv.
Män riket Öj-19: 48,8/100 000inv.
Kommentar: Till hälsopolitiskt åtgärdbara sjukdomar och olyckor räknas lungcancer, cancer i
matstrupe, levercirros, motortrafikolyckor och antalet kan variera mellan åren och ge stort utslag i
statistiken.
Antalet fall på Gotland är relativt få och en skillnad med några dödsfall kan ge stort utslag i
statistiken. Senaste åren ser vi stora skillnader mellan åren, både för kvinnor och män med
växling mellan rött och grönt resultat i jämförelse nationellt. I öppna jämförelser 2019 är antalet
bland kvinnor på Gotland högst bland alla regioner medan det för män är något lägre än snittet i
riket. Tidigare år har det varit tvärt om.
Arbete pågår inom hälso- och sjukvården för hälsofrämjande sjukvård och
sjukdomsförebyggande metoder och inom ramen för cancerstrategin.

3.2.3 Insjuknande (incidens) lungcancer, 5-årsmedelvärde, antal/100 000
inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 45,9/100 000 inv.
Kvinnor riket ÖJ-19: 43,1/100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-19: 47,0/100 000 inv.
Män riket ÖJ-19: 53,1/100 000 inv.
Kommentar: Det är svårt att tolka Gotlands resultat jämfört med riket på grund av få fall per år.
Senaste resultatet skiljer sig inte nämnvärt från snittet i riket.
Lungcancer har hög relation till rökning. Förekomst av lungcancerfall nu har relation till hur
befolkningen rökte för flera år sedan. Det hade inte varit förvånande om antalet fall på Gotland
hade varit högre än i riket eftersom rökning i befolkningen var vanligare på Gotland än i riket på
1990-talet och det tar 15-20 år för kvinnor och upp mot 25 år för män att utveckla lungcancer.
Trots det visar senaste årens statistik inte någon trend till ökning av förekomsten.
Rökningen på Gotland har minskat och är nu i nivå med riket.

3.2.4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 29,5/100 000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-14: 31,4/100 000 inv.
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Kvinnor Riket ÖJ-19: 25,2 /100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-19: 65,1/100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-14: 68,5/100 000 inv.
Män riket ÖJ-19: 70,9/100 000 inv.
Kommentar: Litet befolkningsunderlag påverkar statistiken så att det kan bli stora variationer
mellan åren och stor statistisk osäkerhet.
Det är därför svårt att värdera om det stämmer med verkligheten att resultaten är sämre för
kvinnor men bättre för män på Gotland jämfört med snittet i riket.

3.3 Psykisk hälsa
3.3.1 Självmord, 5-årsmedelvärde, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 13,5/100 000 iv.
Kvinnor riket ÖJ-19: 8,5/100 000 iv.
Män Gotland ÖJ-19: 29,6/100 000 iv.
Män riket ÖJ-19: 20,6/100 000 iv.
Kommentar: Självmord är vanligare bland män än bland kvinnor. På Gotland ses ingen trend av
varken ökning eller minskning i antalet självmord senaste 10 åren. I snitt tar 10 personer sitt liv
på Gotland varje år, med variation in mellan 6-15 personer per år. De flesta som tar sitt liv är från
40 år och uppåt. Det är en ”sällanhändelse” att personer upp till 24 år tas sitt liv på Gotland, i
medeltal har det varit 1 ung person per år de senaste 10 åren. De flesta som gjort
självmordsförsök och vårdats på sjukhus är mellan 20-39 år. Självmordsförsöken ökar på Gotland
liksom i resten av landet.
I jämförelse med andra regioner är självmorden flest på Gotland. Enheten är antal/100 000
invånare och på Gotland bor det 59 000 personer. Vid jämförelse av antal självmord behöver
hänsyn tas till att Region Gotland är den enda region med en kommun. I andra regioner finns
kommuner med högre och lägre självmordstal än på Gotland och det är ett medelvärde som
presenteras. I jämförelse med alla 291 kommuner av antal självmord per 1000 invånare har
Gotland något fler än snittet men ligger inte topp 10 eller topp 50 utan strax över mitten av
resultaten i samtliga kommuner. Oavsett statistiken behöver självmorden minska. Självmord kan
ses som psykologiska olyckshändelser som kan förebyggas. Region Gotland arbetar sedan 2015
utifrån ett program för förebyggande av självmord för att fokusera arbetet i de olika
förvaltningarna. Under 2019 kommer programmet revideras.

3.3.2 Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter (eller mindre än 1 om resultatet är mellan 1-5%) troligen inte visar en
verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen. Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden
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enkäter som analyseras. Även en skillnad på 3 procentenheter kan ibland antas bero på slumpen
efter beräkning med konfidensintervall.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 17%
Kvinnor riket ÖJ-19: 18%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 17%

Män Gotland ÖJ-19: 11%
Män riket ÖJ-19: 12%

Män Gotland Öj-14: 15%

Kommentar: Det är vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor än bland män.
På Gotland är det lika vanligt bland kvinnor och bland män som i riket. Över tid ses ingen
statistiskt säkerställd skillnad på Gotland, varken bland kvinnor eller bland män. Däremot ses en
ökning av kvinnors stress, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk. En ökning av trötthet och
huvudvärk kan även ses hos män. Den psykiska ohälsan ökar i samhället med bl.a. fler
sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa, framförallt stress och ångest. Barn- och elevhälsan upplever
ökad psykisk ohälsa bland barn- och unga utifrån hälsosamtal men även en ökad efterfrågan på
samtal från barn och unga.
Inom Region Gotland prioriteras arbetet med att förbättra den psykiska hälsan med stöd av
framtagen handlingsplan för psykisk hälsa.

3.3.3 Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel, antal
personer/1000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 33/1000 inv.
Kvinnor riket ÖJ-19: 36/1000 inv.
Män Gotland ÖJ-19: 21/1000 inv.
Män riket ÖJ-19: 23/1000 inv.
Kommentar: Fler kvinnor än män använder sömnmedel och lugnande medel, både i riket och på
Gotland. På Gotland använder färre män och kvinnor dessa läkemedel jämfört med snittet i riket.
Sedan 2015 ses en minskning av användandet både hos kvinnor och bland män på Gotland. Både
primärvården och psykiatri har intagit en mer restriktiv hållning till läkemedel för såväl sömn som
beroendeframkallande läkemedel mot oro/ångest. Arbete pågår kontinuerligt för att sänka doser
och förskriva mindre förpackningar. Alternativ till läkemedelsbehandling används. Det är
exempelvis sömnskola i grupp, appar med sömnskolor och insatser från arbetsterapeuter, t.ex.
sömntäcken.

3.3.4 Slutenvård till följd av skadehändelse, antal/100 000 inv. 0-6 år
Flickor Gotland ÖJ-19: 1213/100 000 inv.
Flickor Gotland ÖJ-14: 1562/100 000 inv.
Flickor riket ÖJ-19: 634
Pojkar Gotland ÖJ-19: 1766/100 000 inv.
Pojkar Gotland ÖJ-14: 1822/100 000 inv.
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Pojkar riket ÖJ-19: 824/100 000 inv.
Kommentar: Fler pojkar än flickor läggs in på vårdavdelning p.g.a. skada.
Statistiken visar antal flickor och pojkar per 100 000 invånare. Statistiken för Gotland är
svårtolkad då det är relativt få barn i åldern 0-6 år på Gotland. Några få barn kan få stora utslag.
Möjligen har det skett viss ökning senaste åren bland pojkar och en minskning bland flickor på
Gotland. Det är vanligare att flickor och pojkar läggs in på vårdavdelning på Gotland jämfört
med riket. Gotland ligger i topp tillsammans med Västerbotten, Kalmar och Västerbotten. En
förklaring kan vara att rutiner för inläggning ser olika ut i landet.
På Gotland läggs relativt sett många barn in för observation jämfört med andra sjukhus med mer
specialiserad kompetens på akutmottagningen och med bristande tillgång till vårdplatser.
Regioner med lägst antal inläggningar är Stockholm och Uppsala som har fler alternativ till vård
av barn än vad Gotland har och de har också en hård belastning på vårdplatser.
På Visby lasarett görs första bedömningen av barn med skador på akutmottagningen av
primärjouren som inte är specialist. I samråd med erfaren bakjour läggs barnen ofta in för
observation istället för observation inom öppenvård.

3.3.5 Fallskador bland personer 65+, 3-årsmedelvärde, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland Öj-19: 4211/100 000 inv.
Kvinnor riket Öj-19: 3876/100 000 inv.
Män Gotland Öj-19: 2726/100 000 inv.
Män riket Öj-19: 2618/ 100 000 inv.
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Kommentar: Det är vanligare med fallskada bland kvinnor 65+ än bland män 65+. Det är också
vanligare på Gotland än i riket både bland kvinnor och bland män. Fram till år 2013 ses
minskning av fallskador bland personer 65+ på Gotland både bland kvinnor och bland män.
Därefter sker en ökning bland män och möjligen ses även en trend av ökning hos kvinnor mellan
2016 och 2017.
Arbetet fortsätter i Region Gotland för att minska fallskadorna bland äldre, bland annat genom
kampanjen ”Trill int ikull” med syftet att sprida kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas.
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3.3.6 Fallskador bland personer 80+, 3-årsmedelvärde, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland Öj-19: 7259/100 000 inv.
Kvinnor riket Öj-19: 6490/100 000 inv.
Män Gotland Öj-19: 5098/100 000 inv.
Män riket Öj-19: 4733/100 000 inv.

Kommentar: Det är vanligare med fallskada bland kvinnor 80+ än bland män 80+. Det är
vanligare på Gotland än i riket både bland kvinnor och bland män. Bland kvinnor på Gotland ses
en ökning från 2013 fram till 2015 och åter ökning mellan 2016 och 2017. Bland män på Gotland
ses en ökning från 2014 till 2016 med minskning igen 2017.
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Arbete fortsätter i Region Gotland för att minska fallskadorna bland äldre, bland annat genom
kampanjen ”Trill int ikull” med syftet att sprida kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas.

4 Livsvillkor och levnadsförhållanden
4.1 De första åren
4.1.1 MPR-vaccinerade barn 3 år, andel (%)
Gotland i ÖJ-19: 96%
Gotland ÖJ-14: 97,7%
Riket i ÖJ-19: 97%
Kommentar: MPR är ett vaccin som har använts och erbjudits i många år och är välkänt.
Täckningsgraden på Gotland är hög. Det är små skillnader mellan regionerna och snittet i riket är
1 procentenhet högre än på Gotland. Regionen med störst andel vaccinerade barn har vaccinerat
98,5%. Gotlands täckningsgrad för 2018 enligt statistik från barnhälsoenheten var 98,5%.

4.1.2 Barn 1-5 år inskrivna i förskola i länet, andel (%) 1-5 år inskrivna i
förskola
Gotland ÖJ-19: 86%
Riket ÖJ-19: 84%

Gotland ÖJ-14: 86,2%

Kommentar: Det är något vanligare att barn deltar i förskoleverksamhet på Gotland jämfört med
riket. Inskrivningsreglerna är generösa gällande arbetslösa och föräldralediga som har rätt till upp
till 25 tim/vecka (lagstadgat är 15 tim/vecka).

4.1.3 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel
(%)
Gotland ÖJ-19: 44,3%
Riket ÖJ-15: 42,4%
Kommentar: På Gotland är det något vanligare med högskoleutbildad personal i förskolan
jämfört med riket. Sedan 2015 ses en ökning på Gotland med 7 procentenheter. Att öka andelen
högskoleutbildad personal är ett arbete som tar tid. Svårigheter att rekrytera högskoleutbildad
personal är gemensamma i hela landet. Ökningen på Gotland beror i första hand på att
förskollärarutbildningen har erbjudits här under ett antal år. Ett gott samarbete med
förskollärarutbildningen har resulterat i verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras på
förskolor på ön.
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4.2.1 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)
Flickor Gotland ÖJ-19: 89,3%
Flickor riket ÖJ-19: 86,7%

Flickor Gotland ÖJ-14: 93,3%

Pojkar Gotland ÖJ-19: 82,6%
Pojkar riket ÖJ-19: 82,3%

Pojkar Gotland ÖJ-14: 86,5%

Kommentar: Både på Gotland och nationellt är det vanligare att flickor har gymnasiebehörighet
än att pojkar har det. På Gotland är det vanligare att flickor har gymnasiebehörighet i jämförelse
med riket. Det är ingen skillnad i andel pojkar med gymnasiebehörighet på Gotland och i riket.
Senaste åren har andelen pojkar med gymnasiebehörighet minskat både på Gotland och i riket.
En förklaring till minskningen är ökat antal nyanlända elever, främst pojkar. I skolan på Gotland
pågår arbete för att förbättra resultaten bland elever och i skolor med sämst resultat.

4.2.2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
Gäller andel elever folkbokförda på Gotland.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 75,6%
Kvinnor riket ÖJ-19: 80,7%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 79,3%

Män Gotland ÖJ-19: 75,8%
Män riket ÖJ-19: 76,6%

Män Gotland ÖJ-14: 77,3%

Kommentar: I riket är det vanligare att kvinnor tar examen eller får studiebevis inom 4 år än att
män gör det. Så har det sett ut tidigare på Gotland men nu är det lika vanligt bland kvinnor som
bland män. Det beror på att andelen kvinnor som är folkbokförda på Gotland som tar examen
eller får studiebevis inom 4 år har minskat med 4 procentenheter sedan 2017. Andelen män
folkbokförda på Gotland som går ut gymnasiet är lika stor 2017 som 2018. Andelen kvinnor i
riket som tar examen eller får studiebevis inom 4 år är ca 5 procentenheter högre än på Gotland
medan det är 1 procentenhet högre bland män.

4.2.3 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 10,2 %
Kvinnor riket ÖJ-19: 8,6%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 9,7%

Män Gotland ÖJ-19: 10,2%
Män riket ÖJ-19: 9,4%

Män Gotland ÖJ-14: 9,2%

Kommentar: Ungefär var 10:e person, oavsett kön, i åldern 17-24 år på Gotland har varken
arbete eller studerar. Det är något vanligare än i riket. Bland män på Gotland har det varit på
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samma nivå de senaste åren medan det blivit något vanligare bland kvinnor (ökning med 2
procentenheter sedan 2014).

4.2.4 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 2,8%
Kvinnor riket ÖJ-19: 3,8%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 3,95%

Män Gotland ÖJ-19: 3,2%
Män riket ÖJ-19: 3,9%

Män Gotland ÖJ-14: 3,94%

Kommentar: Det är lika vanligt med långtidsarbetslöshet bland kvinnor som bland män på
Gotland och den är i stort sett i nivå med riket (en procentenhet lägre bland kvinnor på Gotland
jämfört med riket). Långtidsarbetslösheten på Gotland har minskat de senaste åren både bland
kvinnor och bland män.
Arbetsförmedlingens prognos i december 2018 visade att det är fortsatt god arbetsmarknad i
länet och sysselsättningen väntas öka med 475 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker
arbetslösheten, men i långsammare takt.

4.2.5 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel (%)
Andel personer med långvarigt bistånd av totala antalet personer med bistånd.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 28,0%
Kvinnor Riket ÖJ-19: 27,6%
Män Gotland ÖJ-19: 25,0%
Män Riket ÖJ-19: 25,2%
Kommentar: Det är vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland kvinnor än bland män.
På Gotland är andelen kvinnor och män med långvarigt ekonomiskt bistånd i nivå med riket. En
ökning av andelen biståndstagare som har långvarigt bistånd ses de senaste åren på Gotland, både
bland kvinnor och bland män.

4.3 Delaktighet
4.3.1 Valdeltagande
Gotland ÖJ-19: 86,8%
Riket ÖJ-19: 84,1%

Gotland ÖJ-14: 84,6%

Kommentar: Valdeltagandet på Gotland har ökat över åren och är högre än i riket.

4.3.2 Nöjd inflytande-index Helheten
Mäter befolkningens upplevelse av delaktighet och inflytande genom medborgarenkät.
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Kvinnor Gotland ÖJ-19: 41 av index 0-100
Kvinnor Riket ÖJ-19: 43 av index 0-100
Män Gotland ÖJ-19: 39 av index 0-100
Män Riket ÖJ-19: 42 av index 0-100
Kommentar: Resultatet för nöjd inflytande-index (helheten) är i stort sett lika för kvinnor och
män både på Gotland och nationellt. Gotlands resultat har förbättrats avsevärt sedan förra
mätningen. De kommuner som har högst värden ligger cirka 10 indexenheter över Gotland.

4.4 Rekreation och transporter
4.4.1 Nöjd medborgar-index Tillgång till gång- och cykelvägar
Mäts som poäng på skala 1-10 skattat i medborgarenkät.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 5,2
Kvinnor riket ÖJ-19: 5,46

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 5,6

Män Gotland ÖJ-19: 5,0
Män riket ÖJ-19: 5,47

Män Gotland ÖJ-14 (2013): 5,7

Kommentar: Kvinnor och män är lika nöjda med tillgång till gång- och cykelvägar. På Gotland
är kvinnor och män något minde nöjda i nationell jämförelse.
Utbyggnad av cykelvägar har skett under senare år på Gotland.
En Cykelplan 2015–2025 är antagen. Planen ska utveckla vägnätet till en fungerande attraktiv,
säker och en sammanhängande struktur som erbjuder säkra skolvägar och bra möjlighet till
arbetspendling.

4.4.2 Nöjd medborgar-Index Tillgång till parker, grönområden och natur
Mäts som poäng på skala 1-10 skattat i medborgarenkät.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 8,4
Kvinnor riket ÖJ-19: 7,9

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 8,2

Män Gotland ÖJ-19: 8,2
Män riket ÖJ-19: 7,8

Män Gotland ÖJ-14: 8,1

Kommentar: Kvinnor och män är lika nöjda med tillgång till parker, grönområden och natur.
Det är ingen större skillnad i resultatet mellan Gotland och riket. Det relativt höga värdet är
oförändrat de senaste åren.
I samband med samhällsplanering görs bedömning och vid behov konsekvensanalyser kring det
sociala perspektivet för närhet till natur, park, friluftsliv och rekreation. Till det sociala
perspektivet räknas tillgänglighet, trygghet, jämställdhet, delaktighet och påverkan för barn och
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unga. Sociotopkartering är ett verktyg som används för detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
föregångare i detta arbete i Sverige.

4.5 Trygghet och sociala relationer
4.5.1 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar (%)
Gotland ÖJ-19: 93,4%
Riket ÖJ-19: 90,8%

Gotland ÖJ-14: 95%

Kommentar: 93 procent av flickor och pojkar i årskurs 5 på Gotland upplever sig vara trygga i
skolan vilket är något större andel än nationellt. På varje skola analyseras resultaten av
genomförda elevenkäter. Det ingår i skolornas arbete för ökad trygghet och trivsel. I det
systematiska kvalitetsarbetet följs trygghet i skolan kontinuerligt upp.

4.5.2 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam (upplevelse av
otrygghet), andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV måste små skillnader i procentenheter
tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på mindre än 3
procentenheter (eller mindre än 1 om resultatet är mellan 1-5%) troligen inte visar en verklig
skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen. Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som
analyseras. Även en skillnad på 3 procentenheter kan ibland antas bero på slumpen efter
beräkning med konfidensintervall.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 31%
Kvinnor riket ÖJ-19: 40%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 26%

Män Gotland ÖJ-19: 7%
Män riket ÖJ-19: 10%

Män Gotland ÖJ-14: 4%

Kommentar: Andelen män och kvinnor som upplever otrygghet är mindre på Gotland i
jämförelse både med Riket och med jämförbar kommungrupp.
Det finns ojämlikhet i upplevelse av trygghet. Kvinnor upplever mer otrygghet än män, både på
Gotland och i riket. Otrygghet minskar med stigande ålder upp till 64 år då den ökar igen.
Upplevelsen av otrygghet avtar med ökad utbildningslängd. Upplevelse av otrygghet är vanligare
bland personer med låg hushållsinkomst än bland personer med medel eller hög hushållsinkomst.
Upplevelsen av otrygghet är vanligare bland personer i Visby än bland personer på norra och
södra Gotland.
Över tid ses att upplevelse av otrygghet ökat bland kvinnor, personer mellan 16-44 år och bland
personer på södra Gotland och i Visby. Vid analys av upplevd otrygghet utifrån utbildningslängd
och hushållsinkomst ses ökning av otrygghet bland personer i alla grupper (personer med
förgymnasial-, gymnasial- eller eftergymnasial utbildning och personer med låg, medel eller hög
hushållsinkomst).
Region Gotland har en samverkansöverenskommelse med polisen i det brottsförebyggande
arbetet. Frågan rörande trygghet drivs bland annat inom ramen för detta. Trygghetsaspekter tas
också i beaktande inom samhällsplaneringsområdet.
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4.5.3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra (litar inte på
andra), andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor, måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som analyseras. Även en skillnad på 3
procentenheter kan ibland antas bero på slumpen efter beräkning med konfidensintervall.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 23%
Kvinnor riket ÖJ-19: 28%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 21%

Män Gotland ÖJ-19: 25%
Män riket ÖJ-19: 28%

Män Gotland ÖJ-14: 22%

Kommentar: Det är lika vanligt att kvinnor och män litar på andra personer. I jämförelse med
riket är det vanligare på Gotland att kvinnor och män litar på andra personer. Den skillnaden
syns dock inte vid jämförelse med jämförbara kommuner.
Det finns ojämlikhet i upplevelse av tillit till andra människor, både på Gotland och i riket. Vid
jämförelse mellan olika åldersgrupper på Gotland ser vi att personer i åldern 16-29 år har minst
tillit till andra personer. Tillit till andra ökar med stigande utbildningslängd liksom med ökad
hushållsinkomst. Tilliten till andra är högre bland personer på södra Gotland än i Visby, där den i
sin tur är högre än på norra Gotland.
Över tid ses minskad tillit på Gotland bland personer i åldern 16-44 år, bland personer med
förgymnasial eller gymnasial utbildning, personer med låg hushållsinkomst och bland personer på
norra Gotland.
Tilliten har ökat bland personer med hög hushållsinkomst.

4.5.4 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet
kommun, andel (%)
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 59%
Kvinnor riket ÖJ-19: 57%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 59%

Män Gotland ÖJ-19: 44%
Män riket ÖJ-19: 48%

Män Gotland ÖJ-14: 57%

Kommentar: Andelen äldre kvinnor som upplever ensamhet är större än andelen äldre män som
upplever det. På Gotland är det något vanligare att kvinnor upplever ensamhet än att kvinnor i
riket gör det. Tvärt om är det när det gäller män. Där är andelen som upplever ensamhet mindre
på Gotland än nationellt.
Över tid har andelen kvinnor som upplever ensamhet på Gotland varit oförändrad medan
andelen män som upplever ensamhet på Gotland har minskat betydligt mellan 2017 och 2018.
23

Framtagen av Veronica Hermann
Upprättat/Godkänt datum 2019-02-05  Version 1.0

Regionstyrelseförvaltningen
Regional utveckling
Social Hållbarhet

Uppföljning
Regionövergripande

2019-02-05
Resultatet utgår från en enkät till personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller
särskilt boende.
På särskilda boenden i Region Gotland finns medvetenhet om risken för upplevelse av ensamhet,
t ex när närstående och vänner inte längre finns i livet. De erbjuder olika typer av aktiviteter som
riktar sig till personer med olika typer av intressen, t ex bakning eller pubkvällar. Innehållet
kretsar kring fysisk aktivitet, kulturarrangemang liksom social samvaro och samtal i form av
berättarcaféer. Existentiell hälsa är ett fokusområde under 2019 och framåt. Arbete påbörjades
2018 med att utveckla mobila mötesplatser över hela ön, även där med fokus på existentiell hälsa
och fallförbyggande och hälsofrämjande aktiviteter så som rörelseträning. En del av arbetet
inkluderar möten över generationsgränser, genom samverkan med gymnasieskolans elever, där de
bistår med surfsupport. Detta är en del i arbetet med att motverka digitalt utanförskap.

4.6 Levnadsvanor på Gotland
På Gotland har drygt var tionde kvinna och man stillasittande fritid och drygt var tredje person
har låg fysisk aktivitet. 36 procent av männen och 19 procent av kvinnorna äter för lite frukt och
grönsaker. Cirka var tionde kvinna och man röker dagligen. 5 procent av kvinnorna och 22
procent av männen snusar dagligen. Drygt var tionde kvinna och drygt var femte man har
riskbruk av alkohol. Runt två procent av kvinnor och män har använt cannabis det senaste året.

Källa: Hälsa på lika villkor
Daglig rökning har minskat bland både kvinnor och män på Gotland.
I jämförelse med riket är det mindre vanligt att män på Gotland har använt cannabis senaste
året. Det är vanligare på Gotland än i riket att män snusar. Dessa skillnader ses inte om Gotland
jämförs med jämförbar kommungrupp.
Levnadsvanor bland ungdomar på Gotland
Bland ungdomar i årskurs 9 röker var tionde flicka och pojke medan det är högre andel i
gymnasiets årskurs 2 där var tredje flicka och var femte pojke röker. I gymnasiet snusar var femte
flicka och var fjärde pojke. I årskurs 9 har drygt 40 procent druckit alkohol medan nästan 9 av 10
flickor och 7 av 10 pojkar har gjort det i gymnasiets årskurs 2. I gymnasiet intensivkonsumerar
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var tredje flicka och var femte pojke alkohol och mer än var tionde flicka och pojke har använt
narkotika.
Det är vanligare att flickor röker och dricker alkohol än att pojkar gör det. Det är också vanligare
bland flickorna i årskurs 2 i gymnasiet att intensivkonsumera alkohol än bland pojkar.
Bland pojkar är det vanligare att snusa och att ha haft en tidig tobaksdebut än bland flickor. När
det gäller intensivkonsumtion av alkohol anger pojkarna i årskurs 9 i större utsträckning än flickor
att det görs. Pojkarna i årskurs 9 svarar också i större utsträckning att de har använt narkotika.
Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet med olika drogvanor,
2018

Källa: CAN drogvaneenkät
Drogvanemönster i årskurs 9
Resultaten i årets undersökning visar att elever i årskurs 9 minskar sina drogvanor. Undantaget är
narkotikaanvändningen.
I jämförelse med resultatet från drogvaneundersökningen 2016 så minskar användningen av
droger bland flickor. Rökningen minskar med 7 procentenheter, snus minskar med 4
procentenheter, tobaksdebut minus 5 procentenheter, alkoholkonsumtion minus 8
procentenheter, intensivkonsumtion av alkohol minskar med 2 procentenheter. Vidare minskar
tidig berusningsnivå med 3 procentenheter och sist men inte minst minskar användandet av
narkotika med 3 procentenheter.
Bland pojkarna minskar rökningen med 3 procentenheter men även användningen av snus
minskar med 2 procentenheter.
Användningen av narkotika ökar med 4 procentenheter bland pojkar sedan undersökningen
2016.
I jämförelse med riket är det vanligare att gotländska pojkar i årskurs 9 snusar, dricker alkohol
och intensivkonsumerar alkohol. Det är däremot mindre vanligt att flickor på Gotland har använt
narkotika jämfört med flickor i riket.
Drogvanemönster i årskurs 2 på gymnasiet
Vi har ingen jämförelse med tidigare undersökning för årskurs 2 i gymnasiet. Jämför vi årets
resultat med riket så är det vanligare på Gotland att flickor röker och det är även vanligare att
både pojkar och flickor snusar. Det är också vanligare, än i riket, att flickor på Gotland dricker
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alkohol men också intensivkonsumerar alkohol i högre grad. Även narkotikaanvändningen är
högre för flickor på Gotland medan resultatet för pojkar ligger i nivå med riket.
Pojkar på Gotland intensivkonsumerar alkohol i lägre grad än pojkar nationellt.
Levnadsvanor är ojämlikt fördelade
Såväl nationellt som på Gotland visar statistik att levnadsvanor är ojämlikt fördelade i
befolkningen. I statistiken för Gotland har analys gjorts utifrån kön, ålder, socioekonomi och
bostadsort. Nationellt finns statistik och rapporter som visar att risk för levnadsvanor som inte
främjar hälsa är vanligare bland personer med funktionsnedsättning och andra minoritetsgrupper,
t ex hbtq+-personer.
Levnadsvanor utifrån kön
Det är vanligare att män äter lite frukt och grönsaker, har riskbruk av alkohol och snusar än att
kvinnor gör det. Det är vanligare att kvinnor har låg fysisk aktivitet än att män har det.
Levnadsvanor utifrån ålder (Gotland)
Fysisk aktivitet minskar med stigande ålder.
Daglig rökning är vanligast bland personer i åldern 45-65 år.
Daglig snusning är vanligast bland personer i åldern 30-44 år.
Riskbruk av alkohol är vanligare bland yngre än bland äldre personer.
Över tid har det blivit vanligare bland 16-29 åringar med riskbruk av alkohol. Det har blivit
vanligare att 30-44 åringar har stillasittande fritid, snusar och har riskbruk av alkohol men mindre
vanligt att de röker. Personer i åldern 45-64 år har mer riskbruk av alkohol nu än tidigare.
Personer i åldern 65-84 år äter mindre frukt och grönsaker nu är tidigare.
Levnadsvanor utifrån socioekonomi
Fysisk aktivitet ökar med stigande hushållsekonomi. Lågt intag av frukt och grönsaker och
rökning minskar med ökad utbildningslängd eller stigande hushållsinkomst.. Daglig snusning är
vanligare bland personer med gymnasial utbildning än bland personer med förgymnasial eller
eftergymnasial utbildning. Riskbruk av alkohol är vanligare bland personer med gymnasial
utbildning än bland personer med förgymnasial eller eftergymnasial utbildning. Riskbruk av
alkohol ökar med ökad hushållsinkomst.
Levnadsvanor utifrån bostadsort
Litet intag av frukt och grönsaker är mindre vanligt bland personer i Visby än bland personer på
södra eller norra Gotland.
Den förändring som ses över tid är att riskbruk av alkohol har ökat bland personer i Visby och på
norra Gotland.
Åtgärder för att ge förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor, på Gotland
Inom hälso- och sjukvården pågår implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention
och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor bland annat genom levnadsvanemottagningar på
vårdcentralerna, rökfrihet inför operation, levnadsvanesamtal på MVC och BVC, satsning på
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levnadsvanor inom psykiatrin och på fysisk aktivitet på recept (FAR). Även i andra förvaltningar
sker arbete för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor. Exempels arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen för att möjliggöra aktiva val för ökad
fysisk rörelse genom utegym och näridrottsplatser runt om på Gotland. Socialförvaltningen
arbetar med hälsofrämjande gruppbostäder och med ensamhet bland äldre. I skolan görs arbete
för ökad fysisk aktivitet på skoltid. Fritidshem och ungdomsgårdar arbetar för att ta bort fasta
datorer och inriktar sig på att elever behöver göra aktiva val som främjar rörelse. I Region
Gotland finns ett övergripande nätverk för mat och hälsa och en mat- och måltidspolicy.
Metodutveckling har gjorts inom mat och fysisk rörelse inom omsorgen. Merparten av
grundskolorna arbetar med fysisk rörelse utöver idrottsämnet. Region Gotland samverkar med
bland annat polis och länsstyrelse för att minska alkohol-, narkotika- och tobaksanvändning på
ön.
Nedan följer resultatet för de indikatorer som handlar om levnadsvanor, som finns med i öppna
jämförelser folkhälsa 2019.

4.6.1 Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag,
andel (%)
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 39%
Kvinnor riket ÖJ-19: 44%
Män Gotland ÖJ-19: 39%
Män riket ÖJ-19: 50%
Kommentar: På Gotland är andelen kvinnor och män som är stillasittande mer än 7 timmar per
dag lika stor. Nationellt är det skillnad mellan könen där män rör sig mindre än vad kvinnor gör.
På Gotland är både kvinnor och män mindre stillasittande än i riket.
Stillasittande fritid minskar med stigande hushållsinkomst.
Över tid har stillasittande fritid ökat bland personer 30-44 år och bland personer med
eftergymnasial utbildning.

4.6.2 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel
(%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.

Kvinnor Gotland ÖJ-19: 68%
Kvinnor riket ÖJ-19: 64%
Män Gotland ÖJ-19: 62%
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Män riket ÖJ-19: 64%
Kommentar: Det är vanligare på Gotland att kvinnor rör sig minst 150 minuter/vecka än att
män gör det. Den fysiska aktiviteten hos män på Gotland är i nivå med riket medan kvinnor på
Gotland rör sig mer än vad kvinnor i riket gör.
Låg fysisk aktivitet är mindre vanligt bland personer 16-29 år än bland personer i andra åldrar.
Låg fysisk aktivitet är mindre vanligt bland personer med hög hushållsinkomst än bland personer
med medel eller låg hushållsinkomst.
Över tid har fysisk aktiviteten minskat på Gotland bland personer med gymnasial utbildning.
Fysisk aktivitet har däremot blivit vanligare bland personer med förgymnasial utbildning eller
med låg hushållsinkomst.

4.6.3 Deltagartillfällen i idrottsföreningar landsting, antal/inv. 13-20 år
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 26,3 antal/inv.
Kvinnor riket ÖJ19: 23,6 antal/inv.
Män Gotland ÖJ-19: 40,0 antal/inv.
Män riket ÖJ-19: 36,9 antal/inv.
Kommentar: Pojkar/män deltar mer i idrottsföreningar än vad flickor/kvinnor gör. På Gotland
är deltagandet större i idrottsföreningar än i riket, både för flickor/kvinnor och bland
pojkar/män. Deltagande i föreningsliv liksom fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor som kommer
att ha positiv påverkan på folkhälsan i framtiden.

4.6.4 Invånare 16-84 år som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag, andel
(%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 30%
Kvinnor riket ÖJ-19: 30%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 32%

Män Gotland ÖJ-19: 15%
Män riket ÖJ-19: 15%

Män Gotland ÖJ-14: 15%

Kommentar: Kvinnor äter mer frukt och grönsaker än vad män gör. Det är lika vanligt att
kvinnor och män på Gotland äter frukt och grönsaker 3 gånger per dag som det är i riket.
Personer på Gotland med längre utbildningslängd äter mer frukt och grönsaker än personer med
kortare utbildningslängd. Litet intag av frukt och grönsaker är mindre vanligt bland personer i
Visby än bland personer på södra eller norra Gotland.
Över tid ses ingen förändring av intag av frukt och grönsaker när resultatet visar utifrån kvinnor
och män. Vid djupare analys ser vi att gotlänningarna äter minder frukt och grönsaker; både de
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som har låg, medel eller hög inkomst. Vi ser även minskning bland personer i åldern 45-84 år och
bland personer med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

4.6.5 Invånare som röker dagligen, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 10%
Kvinnor riket ÖJ-19: 9%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 13%

Män Gotland ÖJ-19: 8%
Män riket ÖJ-19: 8%

Män Gotland ÖJ-14: 12%

Kommentar: Kvinnor och män röker lika mycket. Rökningen bland kvinnor och män på
Gotland är i nivå med riket. Daglig rökning är vanligare bland personer 45-64 år än bland
personer i andra åldrar. Daglig rökning minskar med ökad utbildningslängd. Daglig rökning är
vanligare bland personer med låg hushållsinkomst än bland personer med medel eller hög
hushållsinkomst
Över tid har rökning minskat både bland kvinnor och bland män på Gotland. Rökning har
minskat bland personer i åldern 30-44 år och bland personer med eftergymnasial utbildning,
bland personer med låg hushållsinkomst.
Minskad rökning ses också hos flickor och pojkar i årskurs 9 på Gotland.

4.6.6 Kvinnor som röker eller snusar efter graviditetsvecka 8-12, andel
(%)
Gotland ÖJ-19: 6,7%
Riket ÖJ-19: 5,9

Gotland ÖJ-14: 9,2%

Kommentar: Andelen blivande mödrar på Gotland som röker vid inskrivningen på MVC har
minskat fler år i följd. Andelen gravida som röker i vecka 8-12 är nu i stort sett lika stor på
Gotland som i riket.
På MVC arbetar de sedan många år med tobaksförebyggande åtgärder och tidiga hälsosamtal.
Motiverande samtal är en metod som används inom hälso- och sjukvården. Remittering kan även
göras vid behov till tobaksavvänjare på sjukhuset eller i primärvården.

4.6.7 Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)
Vid värdering av resultat från befolkningsenkäten HLV, hälsa på lika villkor måste små skillnader
i procentenheter tolkas med försiktighet. Vid analys inom Region Gotland antas skillnad på
mindre än 3 procentenheter troligen inte visar en verklig skillnad utan skillnad p.g.a. slumpen.
Det är ett statistiskt antagande utifrån mängden enkäter som analyseras. Även en skillnad på 3
procentenheter kan ibland antas bero på slumpen efter beräkning med konfidensintervall.
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Kvinnor Gotland ÖJ-19: 14%
Kvinnor riket ÖJ-19: 13%

Kvinnor Gotland ÖJ-14: 12%

Män Gotland ÖJ-19: 22%
Män riket ÖJ-19: 19%

Män Gotland ÖJ-14: 18%

Kommentar: Det är vanligare att män har riskbruk av alkohol än att kvinnor har det. Det är lika
vanligt att kvinnor och män på Gotland har riskbruk av alkohol som det är i riket.
På Gotland är riskbruk av alkohol vanligare bland personer 16-29 år än bland personer 30-64 år.
Det är även vanligare bland personer med gymnasial utbildning än bland personer med
förgymnasial eller eftergymnasial utbildning. Riskbruk av alkohol ökar med ökad hushållsinkomst.
Riskbruk av alkohol har över tid blivit vanligare på Gotland bland män, personer i åldern 16-64
år, personer med eftergymnasial utbildning och bland personer med hög hushållsinkomst och
bland personer bosatta i Visby eller på norra Gotland. Däremot ses minskning bland personer
med låg hushållsinkomst.

4.6.8 Klamydiafall i åldern 15-24 år, antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-19: 2716 antal/100 000 inv.
Kvinnor Gotland ÖJ-14: 3442 antal/100 000 inv.
Kvinnor riket ÖJ-19: 2315 antal/100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-19: 1212 antal/100 000 inv.
Män Gotland ÖJ-14: 2148 antal/100 000 inv.
Män riket ÖJ-19: 1240 antal/100 000 inv.
Kommentar: Det är vanligare att kvinnor har klamydia än att män har det. Det är även vanligare
bland yngre än bland äldre personer. Antalet klamydiafall på Gotland minskade mellan 2013 och
2014 och har sedan legat kvar på en lägre nivå än tidigare. Det går inte att säga vad det beror på
men det kan till viss del påverkats av STI-mottagning och möjlighet att beställa klamydiatest via
nätet och enträget arbete att få ungdomar att använda kondom och testa sig för klamydia.
Totala antalet klamydiafall på Gotland har sedan 2014 legat bland de regioner som haft lägst
klamydiatal. Statistiken i öppna jämförelser 2019 visar inte totala antalet klamydiafall utan antalet
bland personer i åldern 15-24 år som fick klamydia år 2017. Bland män är fallen på Gotland av
klamydia i den åldern färre än i riket. Bland kvinnor är fallen fler. Skillnad i statistiken mellan åren
kan se ut att vara stor när det räknas om per 100 000 invånare. Vid analys av faktiskt antal fall är
klamydiaförekomsten fortfarande på lägre nivå än 2013.

4.6.9 Täckningsgrad gynekologisk cellprovskontroll, andel (%)
Gotland ÖJ-19: 81,9%
Riket ÖJ-19: 82,9%

Gotland ÖJ-14: 76,4%

Kommentar: Sveriges nationella cancerstrategi anger en målsättning på 85% täckningsgrad för
gynekologisk cellprovtagning. En hög täckningsgrad för den gynekologiska cellprovtagningen är
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helt nödvändig för att kunna förebygga livmoderhalscancer i den kvinnliga befolkningen.
Resultaten på Gotland är under rekommenderad nivå. För att öka deltagandet avskaffades 2014
avgiften för cellprov enligt screeningprogrammet på Gotland. Sedan dess syns en ökning av
täckningsgraden och är nu en procentenhet lägre än snittet i riket.
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Tabellbilaga hälsa i befolkningen Region

Källa Kolada
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