Ledningskontoret
Enheten för folkhälsa och välfärd

Folkhälsopolitiskt
program uppföljning
Författare Veronica Hermann
Handlingstyp Uppföljning
Datum 2015-04-22
Ärendenr RS2014/581
Version 4.0 151020

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Innehåll
Folkhälsopolitiskt program - uppföljning............................... 5
Sammanfattning .......................................................................................................5
Inledning ...................................................................................................................6

Del 1 Bakgrund ....................................................................... 7
Hälsans bestämningsfaktorer ..................................................................................7
Metod- uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet ..................................... 9
Uppföljning av övergripande mål ........................................................................... 9
Uppföljning av delmål ........................................................................................... 9
Sammanfattande modell av mål och delmål som följs upp i rapporten ....................... 9
Uppföljning av hur det folkhälsopolitiska programmet fungerat och
vilka aktiviteter som genomförts .......................................................................... 10
Data från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor ................................................. 10

Del 2 Övergripande mål – Folkhälsan på Gotland ............... 12
Hälsoutfall ...............................................................................................................12
Hälsa i befolkningen 16-84 år .............................................................................. 12
Hälsa bland barn och ungdomar .......................................................................... 16
Sammanfattning hälsoutfall ................................................................................. 18
Jämlikhet i hälsa .....................................................................................................19
Utveckling av jämlik hälsa över tid ....................................................................... 23
Skillnader i jämlik hälsa på Gotland i jämförelse med riket ...................................... 24
Sammanfattning jämlikhet i hälsa ........................................................................ 24
Självmord ................................................................................................................24
Kommentar självmord ......................................................................................... 27
Resultat övergripande mål .....................................................................................27

Del 3 Målområde Delaktighet och inflytande....................... 28
Delmål Möjlighet till delaktighet och inflytande....................................................28
Valdeltagande .................................................................................................... 28
Resultat delmål Möjligheter till delaktighet och inflytande ....................................... 31
Delmål Jämställdhet ...............................................................................................32
Resultat delmål jämställdhet ................................................................................ 32
Delmål Hög sysselsättning, minskande långtidsarbetslöshet och
sjunkande ohälsotal i sjukförsäkringen .................................................................33
Sysselsättning .................................................................................................... 33
Ohälsotal ........................................................................................................... 34
Samarbete för utbildning/arbete .......................................................................... 35
Resultat delmål Sysselsättning ............................................................................. 35
Delmål FN:s konvention om barns rättigheter.......................................................36
Resultat delmål FN:s konvention om barns rättigheter ........................................... 36
Tillit .........................................................................................................................37
Kommentar tillit ................................................................................................. 39

Uppföljning

Ärendenr RS

Version 4.0 151020 2015-04-22

2 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Del 4 Målområde Livsmiljö och levnadsvanor...................... 40
Delmål Levnadsvanor .............................................................................................40
Levnadsvanor i befolkningen 16-84 år .................................................................. 40
Levnadsvanor – flickor och pojkar i årskurs 9 ........................................................ 43
Sexuell hälsa ...................................................................................................... 46
Sammanfattning levnadsvanor ............................................................................. 47
Jämlikhet i levnadsvanor ..................................................................................... 48
Sammanfattning jämlikhet i levnadsvanor ............................................................. 57
Resultat delmål Levnadsvanor ............................................................................. 57
Delmål Goda levnadsvillkor ....................................................................................57
Resultat Goda levnadsvillkor ................................................................................ 58
Delmål Föräldraskap ...............................................................................................58
Resultat delmål föräldraskap ............................................................................... 59
Delmål Tobaksfria arbetsplatser ............................................................................59
Resultat delmål Tobaksfria arbetsplatser ............................................................... 59
Delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård .........................................................60
Resultat delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård ............................................. 60
Delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte .............60
Resultat delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte ....... 60
Delmål Miskning av skador och olycksfall .............................................................60
Fallskador bland äldre ......................................................................................... 62
Kommentar olyckor ............................................................................................ 63
Resultat Delmål Miskning av skador och olycksfall ................................................. 63
Trygghet ..................................................................................................................64
Kommentar trygghet........................................................................................... 66
Oro för arbete .........................................................................................................67
Kommentar oro för arbete ................................................................................... 69

Del 5 Uppföljning av hur programmet fungerat
och genomförda aktiviteter.................................................. 70
Verksamheternas syn på det folkhälsopolitiska programmet ...............................70
Framtida styrning av folkhälsoarbetet ................................................................... 70
Prioriterade områden i framtiden ......................................................................... 71
Genomförda aktiviteter ..........................................................................................72
Möjligheter till delaktighet och inflytande .............................................................. 72
Jämställdhet ...................................................................................................... 73
Sysselsättning .................................................................................................... 73
Barn och ungas rättigheter .................................................................................. 73
Hälsosamma levnadsvanor .................................................................................. 74
Tryggare Gotland ............................................................................................... 75
Självmordsförebyggande arbete........................................................................... 76
Levnadsvillkor för HBTQ-personer* ....................................................................... 76
Socialt perspektiv i samhällsplanering ................................................................... 76
Möjlighet att förena arbete och föräldraskap ......................................................... 76
Hälsoorienterad hälso- och sjukvård ..................................................................... 76
Förebygga olyckor .............................................................................................. 77
Sammanfattning hur programmet fungerat ........................................................... 77

Uppföljning

Ärendenr RS

Version 4.0 151020 2015-04-22

3 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Del 6 Nationellt folkhälsoarbete .......................................... 78
Kommentar nationellt folkhälsoarbete .................................................................. 79

Del 7 Resultatdiskussion ...................................................... 80
Hälsan i befolkningen på Gotland i jämförelse med riket .....................................80
Hälsan i befolkningen på Gotland utifrån förutsättningar ....................................80
Orsaker till att folkhälsan är bättre än förväntat .................................................... 82
Folkhälsopolitiska programmets påverkan på folkhälsan .....................................82
Påverkan på delaktighet och inflytande ................................................................ 82
Påverkan på livsmiljö och levnadsvanor ................................................................ 83
Åtgärder i framtiden för att förbättra hälsan i befolkningen ................................84
Folkhälsan behöver förbättras generellt ................................................................ 84
Vissa bestämningsfaktorer behöver uppmärksammas ............................................ 84
Skillnader i hälsa behöver minskas ....................................................................... 84
Bilden av folkhälsan på Gotland behöver vara tydlig .............................................. 84
Stärka sociala faktorer ........................................................................................ 85
Styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet i framtiden ........................................ 85
Källförteckning........................................................................................................86

Uppföljning

Ärendenr RS

Version 4.0 151020 2015-04-22

4 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Folkhälsopolitiskt program uppföljning
Sammanfattning
Den här rapporten följer upp Gotlands folkhälsopolitiska program. Syftet är att visa
måluppfyllelse och vilken effekt det folkhälsopolitiska programmet haft. Resultatet
visar att hälsan i befolkningen på Gotland inte avsevärt skiljer sig mot hälsan i
befolkningen nationellt. Hälsoutfallet har förbättrats till viss del i grupper som har
sämst hälsoutfall.
Det finns ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor på Gotland. Skillnaderna i hälsa
och levnadsvanor relaterade till socioekonomiska faktorer har minskat och är i vissa
avseenden mindre på Gotland än i riket. Målet under programperioden att
Hälsoklyftorna minskar och är mindre än i riket är delvis uppfyllt.
På Gotland finns några förhållanden i befolkningen som kan antas ha stort
inflytande på folkhälsan: ålder och socioekonomiska faktorer. Medelåldern på
Gotland är högre än i riket. Förekomst av sjukdomar ökar vid stigande ålder.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan social position och hälsa. På
Gotland är andelen personer med lång utbildning mindre jämfört med riket och
medianinkomsten är lägre. Utifrån detta kan hälsan förväntas vara något mindre bra
på Gotland än i riket.
Analys av hälsoutfall i relation till förutsättningar i befolkningen visar att hälsan är
bättre än förväntat. Det kan bero på att skillnader i hälsa mellan olika grupper, till
viss del är mindre på Gotland. Det kan även bero på sociala faktorer. Studier visar att
socialt deltagande, möjlighet till inflytande och delaktighet samt känsla av att ha
kontroll över livet har positiv inverkan på hälsan. På Gotland upplever människor
tillit och trygghet i betydligt högre grad än i riket. Andelen personer med låg
socioekonomisk position som upplever hög stressnivå, oro för att förlora arbetet och
som har lågt socialt deltagande är lägre på Gotland än i riket.
Målet att självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ska vara över riksgenomsnittet har
dock inte nåtts med ett undantag: psykiskt välbefinnande bland kvinnor. Målet att
antal självmord minskar är inte heller uppnått. Förekomsten av självmord ligger på
samma nivå som tidigare.
Inom Region Gotland har aktiviteter genomförts som har bidragit till uppfyllelse
av delmålen. I verksamheterna upplevs dock inte kopplingen som tydlig mellan
genomfört arbete och det folkhälsopolitiska programmet. Verksamheterna efterfrågar
tydliga mål och samordning för folkhälsoarbetet. Åtgärder och uppföljning önskas
inom respektive verksamhet i ordinarie processer för ledning och styrning. Vidare
efterfrågas regelbunden övregripande uppföljning från ledningskontoret.
Rapporten tydliggör framtida utmaningarna att förbättra folkhälsan generellt i
befolkningen, minska skillnader i hälsa, påverka bestämningsfaktorer som bedöms
vara särkilt viktiga samt att visa en rättvisande bild av folkhälsan.
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Inledning
Syftet med denna rapport är att följa upp Gotlands Folkhälsopolitiska program.
Rapporten är indelad i sju delar:
Del 1: Bakgrund
Del 2: Uppföljning av övergripande mål
Del 3: Uppföljning av delmål inom målområde Delaktighet och inflytande
Del 4: Uppföljning av delmål inom målområde Livsmiljö och levnadsvanor
Del 5: Uppföljning av hur programmet fungerat och genomförda aktiviteter
Del 6: Nationellt folkhälsoarbete
Del 7: Resultatdiskussion
Till rapporten hör ett antal tabeller med detaljerad statistik samt en teknisk
beskrivning. För den som önskar snabb överblick rekommenderas att läsa de stycken
som är sammanfattningar, kommentarer och sammanställning av resultat och den
avslutande resultatdiskussionen.
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Del 1 Bakgrund
Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision 2025 har som ett av fem
övergripande mål att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Nationellt finns 11
målområden för folkhälsoarbetet som formulerats i regeringsproposition år 20081,2.
Utifrån de nationella målområdena prioriterades ett antal delmål för folkhälsan på
Gotland i ett folkhälsopolitiskt program 20093. Programmet innehåller delmål och
aktiviteter för programperioden 2009-2013.
Programmet fortsätter att gälla tilldess att uppföljning är genomförd och politiskt
beslut är fattat om nytt styrdokument för folkhälsoarbetet. Den här rapporten visar
uppföljning till och med år 2014.

Hälsans bestämningsfaktorer
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor. De sammanfattas ofta inom begreppet hälsans
bestämningsfaktorer4,5. Det vill säga faktorer som påverkar människors förutsättningar
och förmågor till ett liv med god hälsa.
Exempel på hälsans bestämningsfaktorer presenteras ofta i en bild som visar dem i olika
nivåer. I bilden visas socialt stöd och levnadsvanor närmast människan. Möjligheten
till socialt stöd och hälsofrämjande levnadsvanor påverkas i sin tur av faktorer i
livsmiljö som i bilden visas med exemplen arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik,
utbildning o.s.v. Faktorer i livsmiljön påverkas i sin tur av levnadsvillkor. Det är det
yttersta lagret i bilden. Exempel på levnadsvillkor är samhällsekonomiska strategier
och miljö.
Figur 1 Översikt av hälsans bestämningsfaktorer

5

Bild hämtad från Öppna jämförelser Folkhälsa 2014 , sidan 18, som utgår från Dahlgren G och
Whitehead M, 1991 men är modifierad av Folkhälsomyndigheten.
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På senare år har sociala faktorer i levnadsvillkor och livsmiljö uppmärksammats.
Forskning visar att det finns ett samband mellan social position och hälsa, den så
kallade sociala gradienten6,7. Ju högre social position desto bättre hälsa. Faktorer som
påverkar social status är exempelvis yrkestillhörighet, utbildningslängd och inkomst.
Studier visar att den sociala gradienten påverkar så att risken att dö i förtid och
sjukligheten är större bland människor med låg social position även om hänsyn tas till
vilka levnadsvanor människor har. 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.
Bilden nedan ger en illustration av förhållandet mellan social position och hälsa.
Figur 2 Den sociala gradienten - samband mellan social position och hälsa

Bild modifierad utifrån rapport Malmös väg mot en hållbar framtid
7
– hälsa, välfärd och rättvisa , sidan 27.

I rapporten definieras kort utbildningslängd, yrkestillhörighet inom arbetaryrke eller
låg disponibel hushållsinkomst som låg social position. Det benämns i rapporten
även som låg socioekonomisk position.
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Metod- uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet
Vid uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet har kvantitativ metod används
genom analys av data från nationella databaser, enkätundersökningar och lokal
statistik. Vid jämförelser med riket används genomsnittliga värdet för samtliga län,
om inte annat anges.
Kvalitativ metod har använts genom att intervjuer8 har genomförts, som ett
stickprov, med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, IOGT-NTO, Gotlands Idrottsförbund och
Länsstyrelsen. Kompletterande samtal har genomförts med medarbetare i
förvaltningarna. Uppgifter har hämtats från årsrapporter och balanserade styrkort.
Uppföljning av övergripande mål

I rapporten följs först de övergripande målen upp: Gotlänningarna har bra hälsa och mår
bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad . Det görs genom analys av
folkhälsodata från nationella databaser, statistik från Region Gotland, data från
befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor och elevundersökning i årskurs 9.
De indikatorer som används för hälsoutfall är: självskattad hälsa och tandhälsa,
psykiskt välbefinnande, upplevelse av stress, dagar med ohälsa samt förekomst av
övervikt och fetma. Dessa hälsoutfall jämförs med resultat i riket och med tidigare
resultat på Gotland. Hälsoutfallen analyseras även utifrån kön, ålder,
socioekonomiska faktorer och geografi.
I uppföljningen av det övergripande målet ingår resultat angående självmord och
självmordsförsök.
Uppföljning av delmål

Uppföljning av delmålen bygger på kvantitativa data och intervjuer med
representanter i verksamheterna.
För uppföljning av levnadsvanor har följande indikatorer använts: fysisk aktivitet,
stillasittande fritid, intag av frukt och grönsaker, socialt deltagande, rökning,
snusning, riskbruk av alkohol, användning av narkotika, förekomst av klamydia och
tonårsaborter.
Utöver de bestämningsfaktorer för hälsa som lyfts fram i delmålen i det
folkhälsopolitiska programmet visas även resultat för upplevelse av tillit, trygghet och
oro för att förlora arbetet.
Sammanfattande modell av mål och delmål som följs upp i rapporten

De bestämningsfaktorer för hälsa som följs upp i rapporten är de som lyfts fram i det
folkhälsopolitiska programmet.
Bilden nedan visar målområden, bestämningsfaktorer för hälsa och indikatorer för
hälsoutfall som används vid uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet.
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Figur 3 Bestämningsfaktorer för hälsa och indikatorer för hälsoutfall som ingår
i det folkhälsopolitiska programmet

Uppföljning av hur det folkhälsopolitiska programmet fungerat och
vilka aktiviteter som genomförts

Den del av uppföljningen som handlar om hur programmet fungerat och om
genomförda aktiviteter bygger på intervjuer och dokumentation i balanserade
styrkort, bokslut och årsredovisningar.
Data från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor

Stora delar av resultatet i rapporten bygger på data från befolkningsenkäten Hälsa på
lika villkor. Enkäten genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag
av Folkhälsomyndigheten. I denna rapport har uppgifter från Hälsa på lika villkor
bearbetats till 3-årsmedelvärden. Medelvärdet för åren 2009-2011 används för att ge
en bild av resultaten i början av programperioden och medelvärdet för åren 20122014 för att ge en nulägesbild.
De resultat från Hälsa på lika villkor som visas i Öppna jämförelser folkhälsa 2014
och på Folkhälsomyndighetens hemsida med 4-års medelvärden har inte använts.
Det beror på att de har med resultat från år innan 2009 då antalet enkäter från
Gotland var för litet för att ge tillförlitligt regionalt resultat.
Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor ger resultat i form av hur stor andel av
befolkningen som svarat att de exempelvis uppfattar sin hälsa på ett visst sätt eller
har vissa levnadsvanor. Statistiska centralbyrån (SCB) har korrigerat resultaten utifrån
bortfall.
Vid analys av resultatet jämförs skillnader i andelar mellan t.ex. nu och tidigare,
mellan Gotlands befolkning och riket och mellan olika grupper. Definition har gjorts
av vilken procentuell differens som det är meningsfullt att fokusera på. Urban Janlert,
professor i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, har konsulterats för frågor om
metod.
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I rapporten definieras skillnad som en differens med 3 procentenheter med
avrundning utan decimaler efter att differens beräknats. Om andelen svarande
t.ex. var 14,10% vid ett tillfälle men senare 6,7% blir den procentuella
förändringen en differens på 7,4%. Avrundat blir det 7%. Eftersom det är över
tre procentenheter anges det som en skillnad.
I fall då andelen som svarat på ett visst sätt är mindre än 5% definieras skillnad
som en differens med 1 procentenhet.
När skillnad inte kan fastställas utifrån definitionen ovan redovisas det som att
det inte är skillnad eller uttryckt som att andelen ”är i nivå med” jämfört resultat.
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Del 2 Övergripande mål
– Folkhälsan på Gotland

Under programperioden har uppföljning av folkhälsan gjorts bland annat genom
årliga nationella enkätundersökningar. Några resultat från befolkningsenkäten Hälsa
på lika villkor har presenterats i regionens årsredovisningar. Resultat från enkät om
levnadsvanor årskurs 9 har sammanställts och presenterats för barn- och
utbildningsförvaltningen. Mer omfattande analyser av resultaten och bearbetning
utifrån ålder och socioekonomiska faktorer har inte gjorts. Resultat från nationella
folkhälsorapporter har använts men specifika folkhälsorapporter för Gotland har inte
sammanställts. Under programperioden har inte tillgång till specialiserad statistisk
och epidemiologisk kunskap funnits i Region Gotland.

Hälsoutfall
Hälsa i befolkningen 16-84 år

De indikatorer som används för hälsoutfall från befolkningsenkäten Hälsa på lika
villkor är: självskattad hälsa och tandhälsa, psykiskt välbefinnande, upplevelse av
stress, dagar med ohälsa, förekomst av övervikt och fetma.
• Självskattad hälsa mäts genom svar på frågan: Hur bedömer du ditt hälsotillstånd?
Svarsalternativen är: 1)Mycket bra, 2) Bra, 3) Någorlunda, 4) Dåligt, 5) Mycket
dåligt. Resultat som presenteras för bra hälsa innefattar både savrsalternativ 1
och 2.
• Självskattad tandhälsa mäts genom svar på frågan: Hur tycker du att din tandhälsa är?
Svarsalternativen är 1) Mycket bra, 2) Ganska bra, 3) Varken bra eller dålig, 4)
Ganska dålig, 5) Mycket dålig.
• Psykiskt välbefinnande beräknas genom att personerna svarat på flera frågor som
sammantaget bildar frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire)
som mäter psykiska reaktioner på påfrestningar. Det blir en indikator för psykiskt
välbefinnande men inte för psykisk ohälsa.
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Upplevelse av stress mäts utifrån frågan Känner du dig för närvarande stressad? Resultatet
visar andelen personer som svarat att de är ganska mycket eller mycket stressade.
• Dagar med ohälsa mäts genom frågan Hur många dagar den senaste 30-dagarsperioden
hindrade dålig kroppslig eller psykisk hälsa din arbetsförmåga eller dina dagliga aktiviteter? I
diagrammen visas den andel personer som svarat att de haft 15 eller fler dagar
med ohälsa.
*1
.
• Övervikt och Fetma beräknas genom BMI utifrån längd och vikt. För barn mellan
2-18 år används isoBMI med beräknade värden för övervikt och fetma enligt
tabell framtagen av International Obesity Task Force.
I diagrammen visas andel personer med hälsoutfall som inte är önskvärda. Ju lägre
andel desto bättre är resultatet.
•

Hälsan på Gotland i befolkningen som helhet skiljer sig inte tydligt från hälsan i
befolkningen nationellt. Den skillnad som ses är att fler personer på Gotland jämfört
med i riket, upplever sin hälsa som någorlunda.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 4 Andel personer med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Delas resultaten upp för kvinnor och män syns inte heller stora skillnader i jämfört
med riket. På Gotland är det vanligare än i riket att kvinnor har övervikt. Däremot är
det mindre vanligt att kvinnor på Gotland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Det Det
*

BMI9 för vuxna beräknas som (vikt i kilo)/(längd i meter x längd i meter). BMI 18,5-24,9 motsvarar normalvikt, BMI 25-29,9
motsvarar övervikt, BMI från 30 motsvarar fetma.
För barn mellan 2-18 år används isoBMI10 med beräknade värden för övervikt och fetma enligt tabell framtagen av International
Obesity Task Force.
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Det är vanligare på Gotland än i riket att män skattar sin hälsa som någorlunda.
Andelen män som upplever många dagar med ohälsa är något större på Gotland än i
riket.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 5 Andel kvinnor med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år

Figur 6 Andel män med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Män upplever sin hälsa som bra i högre grad än kvinnor. Färre män på Gotland än i
riket rapporterar bra hälsa. Det beror på att fler rapporterar sin hälsa som någorlunda
på Gotland än i riket. Det är lika vanligt på Gotland som i riket att män och kvinnor
upplever sin hälsa som dålig.
För detaljerad statistik se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 7 Andel kvinnor mellan 16-84 år som
rapporterar sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig

Figur 8 Andel män mellan 16-84 år som
rapporterar sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTVECKLING AV HÄLSA ÖVER TID

Trenden i riket är att fler människor upplever bättre hälsa än tidigare5. På Gotland ses
också förbättringar vid jämförelse av resultat för åren 2009-2011och 2012-2014. Fler
kvinnor skattar sin hälsa som bra jämfört med tidigare.
På Gotland har andelen män med övervikt ökat under programperioden.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 2.
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Hälsa bland barn och ungdomar

Det är vanligare att pojkar än flickor, i årskurs 9, skattar sin hälsa som bra. Flickor
upplever i högre grad hälsan som dålig eller varken bra eller dålig. Det är ingen skillnad i
hur ungdomar skattar sin hälsa på Gotland jämfört med i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 3.
Figur 9 Andel elever i årskurs 9 på Gotland som rapporterar att de
är nöjda, m issnöjda eller varken nöjd eller m issnöjd med sin hälsa

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
ÖVERVIKT OCH FETMA

Bland 4-åringarna på Gotland har fler flickor än pojkar övervikt, 9 procent av
flickorna och 6 procent av pojkarna. Knappt 3 procent av 4-åringarna har fetma. Det
är vanligare med övervikt bland äldre barn än bland yngre. I 10- 11-årsåldern har vart
femte barn övervikt och vart 20:e barn fetma.
Utvecklingen över tid är svårbedömd eftersom det är variation mellan åren och
underlaget antalet pojkar och flickor är litet. Andelen 4-åriga flickor med övervikt
eller fetma har först ökat i början av programperioden för att sedan åter igen minska.
Andelen 4-åriga pojkar med fetma eller övervikt har ökat efter en tydlig minskning
för några år sedan.
Andelen 10-11-åriga flickor och pojkar med övervikt eller fetma var mindre år 2014
än år 2010.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 4 och 5.
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Figur 10 Andel 4-åringa flickor på Gotland
med övervikt och fetma

Figur 11 Andel 4-åringa pojkar på Gotland
med övervikt och fetma

Källa: Barnhälsovården, Region Gotland.

Figur 12 Andel flickor på Gotland med övervikt
och fetma i åldern 10-11 år

Källa: Elevhälsan, Region Gotland.
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Figur 13 Andel pojkar på Gotland med övervikt och fetma
i åldern 10-11 år

Källa: Elevhälsan, Region Gotland.

Sammanfattning hälsoutfall

Hälsan i befolkningen på Gotland avviker inte avsevärt från hälsan i befolkningen
nationellt.
SKILLNADER SOM SES I JÄMFÖRELSE MED RIKET ÄR ATT:

Män på Gotland skattar sin hälsa som någorlunda i högre grad.
• Övervikt är vanligare bland kvinnor på Gotland.
• Upplevelse av många dagar med ohälsa är vanligare bland män på Gotland
• Nedsatt psykiskt välbefinnande är mindre vanligt bland kvinnor på Gotland.
•

FÖRÄNDRINGAR AV HÄLSOUTFALL PÅ GOTLAND UNDER PROGRAMPERIODEN:

Kvinnor upplever hälsan bättre än tidigare.
• Övervikt har blivit vanligare bland män.
• Andelen 10-11-åringar som har övervikt eller fetma har minskat.
•
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Jämlikhet i hälsa
Jämlikhet definieras som grad av likhet mellan olika grupper11. Jämställdhet avser grad
av likhet mellan kvinnor och män och ingår som en del inom begreppet jämlikhet.
Ojämlik hälsa kan uttryckas som skillnader i hälsa som med nuvarande kunskapsnivå är
påverkbara och som kan finnas i en eller flera av hälsans aspekter mellan kvinnor, män, flickor och
pojkar eller har samband med sociala och ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå,
social status, geografiska faktorer och andra faktorer12 .
Öppna jämförelser folkhälsa visar att det finns en ojämlikhet i hälsa i Sverige5 som
överensstämmer med den sociala gradienten*2 Exempelvis påverkas självrapporterad
hälsa av utbildningslängd och ekonomiska förhållanden. Det finns även ojämlikhet i
hälsa mellan könen, där kvinnor rapporterar sämre hälsa än män. Även geografiska
faktorer påverkar hälsan i Sverige. Generellt upplever människor bättre hälsa i större
samhällen eller samhällen med pendlingsavstånd till stora samhällen. Studier visar att
hälsan är sämre bland homosexuella, bisexuella och transpersoner13 och bland
personer med funktionsnedsättningar14.
För analys av hur jämlikt hälsan är fördelad på Gotland har hälsoutfallet i Hälsa på
lika villkor beräknats utifrån två av diskrimineringsgrunderna**3: ålder och kön. Analys
utifrån övriga diskrimineringsgrunderna är inte möjliga att göra på grund av för litet
underlag. Resultatet har dock även analyserats utifrån utbildningsnivå,
yrkestillhörighet, disponibel hushållsinkomst och geografi.
KÖN

Följande skillnader har identifierats mellan kvinnor och män på Gotland:
• Upplevelse av hälsan som bra är vanligare bland män.
• Nedsatt psykiskt välbefinnande och upplevelse av hög stress är vanligare bland
kvinnor.
• Övervikt är vanligare bland män.
• Övervikt och fetma är vanligare bland 4-åriga flickor än bland pojkar.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 1 och 4.
ÅLDER

Jämförelse har gjorts mellan åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år
och 65-84 år.
Följande skillnader har identifierats mellan olika åldersgrupper på Gotland:
• Hälsa och tandhälsa skattas sämre vid ökad ålder.
• Förekomst av många dagar med ohälsa ökar med åldern.
• Övervikt och fetma ökar med åldern.

*2 Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position.
**3 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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Nedsatt psykiskt välbefinnande och stress är vanligare i yngre åldrar och minskar
med stigande ålder.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 6.

•

EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN ÅLDER

Figur 14 Andel personer på Gotland som rapporterar
sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig , vid olika åldrar.

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 15 Andel personer på Gotland som rapporterar
många dagar med ohälsa, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 16 Andel personer på Gotland med
nedsatt psykiskt välbefinnande, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTBILDNINGSNIVÅ

Jämförelse har gjorts mellan personer med förgymnasial-, gymnasial- och
eftergymnasial utbildning.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till utbildningsnivå:
• Upplevd hälsa som bra är vanligare bland personer med längre utbildning
• Upplevd tandhälsa som dålig är vanligare hos personer med kort utbildning.
• Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 7.
EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN UTBILDNINGSNIVÅ

Figur 17 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa
bra, någorlunda eller dålig , vid olika utbildningsnivå

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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YRKESTILLHÖRIGHET

Jämförelse har gjorts mellan arbetare, tjänstemän och företagare/lantbrukare.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till yrkestillhörighet:
• Upplevelse av hälsan som bra än vanligare bland tjänstemän.
• Förekomst av fetma och många dagar med ohälsa är vanligare bland personer med
arbetaryrken.
• Övervikt är vanligare bland företagare/lantbrukare.
• Nedsatt psykiskt välbefinnande är mindre vanligt bland företagare/lantbrukare.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 8.
Figur 18 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa
bra, någorlunda eller dålig , vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
DISPONIBEL HUSHÅLLSINKOMST

Jämförelse har gjorts mellan personer i hushåll med låg, medel och hög disponibel
hushållsinkomst.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till disponibel
hushållsinkomst:
• Upplevelse av hälsan som bra är vanligare med stigande hushållsinkomst.
• Tandhälsan upplevs bättre med ökande hushållsinkomst.
• Förekomst av många dagar med ohälsa är vanligare bland personer med låg
hushållsinkomst.
• Övervikt är vanligare men fetma mindre vanligt vid hög hushållsinkomst.
• Nedsatt psykiskt välbefinnande och hög stressnivå är vanligare bland personer
med låg hushållsinkomst.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 9.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN HUSHÅLLSINKOMST

Figur 19 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa som
bra, någorlunda eller dålig , vid olika hushållsinkomst

Figur 20 Andel personer på Gotland med nedsatt
psykiskt välbefinnande, vid olika hushållsinkomst

Källa figur 19 och 20: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
GEOGRAFI

Jämförelse har gjorts mellan personer bosatta på norra Gotland, i Visby och på södra
Gotland.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterat till geografi:
• Upplevelse av hälsan som bra är vanligare bland personer i Visby.
• Upplevelse av hög stressnivå är mindre vanligt bland personer på södra Gotland.
• Fetma är vanligare bland personer på södra Gotland än på norra Gotland. Det är
minst förekommande bland personer i Visby.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 10.
Utveckling av jämlik hälsa över tid

Under programperioden ses en del förbättringar i hälsoutfall i befolkningen på
Gotland som påverkar jämlikhet i hälsa.
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•
•
•
•
•
•

Upplevd hälsa har förbättrats för personer med låg inkomst och för personer med
arbetaryrken.
Färre personer med låg hushållsinkomst upplever dålig tandhälsa nu än tidigare.
Upplevelse av hög stressnivå bland personer med låg inkomst har minskat.
Fler personer med lång utbildning och personer med hög hushållsinkomst
upplever sin hälsa sämre än tidigare.
Hög stressnivå och nedsatt psykiskt välbefinnande har blivit vanligare bland
tjänstemän och personer med hög hushållsinkomst.
Det har blivit vanligare med upplevelse av många dagar med ohälsa bland äldre.

För detaljer se tabellbilaga, tabell 11-14.
Skillnader i jämlik hälsa på Gotland i jämförelse med riket

Vid jämförelse mellan grupper på Gotland och i riket ses följande skillnader på
Gotland som påverkar jämlikhet i hälsa:
• Färre unga och personer med kort utbildning upplever sin hälsa som dålig.
• Färre unga, personer med kort utbildning och personer med låg inkomst har
nedsatt psykiskt välbefinnande.
• Färre personer med kort utbildning och personer med låg hushållsinkomst
upplever hög stressnivå.
• Fler personer med lång utbildning, tjänstemän, företagare/ lantbrukare och
personer med låg eller hög hushållsinkomst upplever hälsan som någorlunda.
• Fler tjänstemän upplever hälsan som dålig.
• Fler tjänstemän och företagare/lantbrukare och personer i åldern 65-85 år
rapporterar många dagar med ohälsa.
• Fler unga har övervikt och fetma.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 6-10.
Sammanfattning jämlikhet i hälsa

Jämförelse inom grupper för kön, ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och
hushållsinkomst visar att det finns ojämlikhet i hälsa på Gotland.
Under programperioden har förbättringar skett av hälsoutfall i grupper med låg
socioekonomisk position. Det har medfört att ojämlikheten i hälsa har minskat.
Det finns i vissa avseenden mindre skillnader i hälsa relaterat till
socioekonomiska faktorer, på Gotland jämfört med riket.

Självmord
Antalet självmord på Gotland varierar mellan åren och totalbefolkningen är liten. Det
gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket.
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De senaste 5 åren har mellan 6 och14 personer per år tagit sitt liv på Gotland. Någon
tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor, både på Gotland och i
riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 15 och 16.
Figur 21 Antal självmord på Gotland

Källa: Socialstyrelsen.

Vid jämförelse med riket räknas antalet om till antal per 100 000 invånare.
Förekomsten av självmord bland män på Gotland ligger vid sådan jämförelse högre
än i riket. När det gäller kvinnor har det varierat mellan åren om antalet självmord
varit högre eller lägre i nationell jämförelse.
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Figur 22 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare

Källa: Socialstyrelsen.

Antalet kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus för självmordsförsök
har ökat på Gotland under de senaste åren. I snitt har 22 män och 27 kvinnor per år
vårdats på sjukhus efter självmordsförsök. Antalet män som vårdads på sjukhus efter
självmordsförsök är högre på Gotland i jämförelse med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 17.
Figur 23 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats
på sjukhus efter självmordsförsök

Källa: Socialstyrelsen.
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Kommentar självmord

Antalet självmord på Gotland är mellan 6-14 per år. Cirka 50 personer vårdas
varje år på sjukhus efter självmordsförsök och en ökning ses över tid. För
självmorden ses varken trend av minskning eller ökning över tid. Antalet
självmordsförsök har däremot ökat senaste åren. Självmord är vanligare bland
män på Gotland jämfört med riket. Det är även vanligare på Gotland att män
vårdas på sjukhus för självmordsförsök.

Resultat övergripande mål
Hälsoutvecklingen har följts över tid bland annat genom årlig befolkningsenkät
och regelbundna elevenkäter. Resultaten har inte tidigare analyserats utifrån
socioekonomi. Resultat från nationella folkhälsorapporter har använts,
folkhälsorapporter för Gotland har inte tagits fram.
Hälsan i befolkningen på Gotland skiljer sig inte avsevärt mot hälsan i
befolkningen nationellt. Fler personer på Gotland upplever sin hälsa som
någorlunda istället för bra, men andelen personer som upplever hälsan som dålig är
i nivå med riket. Det är vanligare med övervikt bland kvinnor på Gotland jämfört
med riket. Det psykiska välbefinnandet är bättre bland kvinnor på Gotland än
nationellt. Det är vanligare med upplevelse av många dagar med ohälsa bland
män på Gotland än i riket.
Upplevd hälsa har under programperioden förbättrats bland kvinnor på Gotland.
Det finns ojämlikhet i hälsa utifrån socioekonomiska faktorer. Skillnaderna
mellan olika grupper har minskat till viss del under programperioden. Till viss del
är ojämlikheten i hälsa mindre på Gotland än i riket.
Förekomsten av självmord ligger på samma nivå som tidigare medan antalet
personer som vårdats på sjukhus efter självmordsförsök har ökat.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

Regelbundna folkhälsorapporter görs och analyseras. Hälsoutvecklingen följs för barn,
ungdomar, vuxna och äldre. Analyser görs för kön, utbildning och socioekonomiska
faktorer. Delvis uppnått
• Befolkningen mår bäst i landet och att självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande under
programtiden ska förändras till att vara över riksgenomsnittet. Ej uppnått
• Hälsoklyftorna minskar och är mindre än i riket. Delvis uppnått
• Under programperioden minskar antal självmord. Ej uppnått
•
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Del 3 Målområde Delaktighet
och inflytande

Delmål Möjlighet till delaktighet och inflytande
Valdeltagande

Valdeltagande i kommun- och riksdagsval har ökat under programperioden.
Deltagandet på Gotland är något högre än i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 18.
Figur 24 Andel röstberättigade personer som deltagit i val

Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Valdeltagandet har ökat mer bland distrikt med tidigare lågt deltagande än i gruppen
distrikt där deltagandet tidigare var högt.
För detaljerade siffror, se tabellbilaga, tabell 19.
MEDBORGARFÖRSLAG

Det finns möjlighet för medborgare att lämna medborgarförslag. Under
programperioden har antalet inlämnade medborgarförslag minskat. Statistik kan inte
tas fram specifikt för antalet förslag lämnade från barn och unga eller utifrån kön.
Figur 25 Antal inlämnade medborgarförslag på Gotland

Källa: Region Gotland.
NÖJDINFLYTANDEINDEX

Region Gotland deltar årligen i medborgarenkät via Statistiska centralbyrån (SCB).
Från enkäten sammanställs nöjdinflytandeindex utifrån följande frågor:
• Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och
verksamheter?
• Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och
inflytande?
• Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och
inflytande kommer i din kommun?
Nöjdinflytandeindex på Gotland så väl som medelresultatet för deltagande
kommuner är lågt. Gotlands resultat låg år 2014 på 36 av 100. Det är strax under
värdet 40, som enligt SCB är satt som gräns för godkänt resultat. Det är dock en
förbättring sedan tidigare.
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Figur 26 Resultat av nöjdinflytande index i medborgarenkät
på skala 1-100, där 100 är bästa resultat

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
BRUKAR-/KUNDUNDERSÖKNINGAR

Region Gotland gör regelbundna brukar-/kundundersökningar. I dem ingår
uppföljning av inflytande och delaktighet. I årsredovisningar framkommer att
resultaten till största delen är goda men att vissa förbättringar behöver göras.
Uppföljning har inte redovisats systematiskt i förvaltningarnas bokslut.
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Resultat delmål Möjligheter till delaktighet och inflytande

Valdeltagandet har ökat över tid både i val till riksdag och regionfullmäktige.
Ökningen är större i gruppen valdistrikt med lågt deltagande än bland övriga
distrikt.
Resultatet för Gotland i nöjdinflytandeindex ligger under snittet för deltagande
kommuner och strax under gränsen för godkänt . Förbättring har skett i senaste
mätningen. Antalet medborgarförslag som lämnats av barn och ungdomar kan
inte redovisas. Totalt har antalet medborgarförslag minskat under
programperioden.
Brukare/kunder ger bra betyg om delaktighet och inflytande inom flera
verksamheter. Det finns dock utrymme för förbättringar.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Valdeltagandet i kommun och riksdagsval ökar i förhållande till föregående val.
Deltagandet ökar mest i valkretsar med lägst deltagande. Uppnått

Medborgarförslag till kommunfullmäktige. Andel förslag lämnade av barn och ungdomar
under 18 år ökar årligen. Kan inte följas upp
• Medborgarna ger Gotlands kommun ett betyg som överstiger genomsnittet i SCB:s
nöjdinflytandeindex. Ej uppnått
• Brukare av kommunalt finansierade tjänster ger verksamheterna goda betyg avseende
möjligheter till delaktighet och inflytande i förvaltningarnas egna uppföljningar. Samtliga
nämnder når sina mål för brukjarinflytande. Delvis uppnått
•
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Delmål Jämställdhet
Största delen av föräldrapenningen tas ut av kvinnor, både i riket och på Gotland. På
Gotland har uttaget av föräldrapenningen ökat bland män sedan 2012, något mer än i
riket.
För detaljerade siffror, se tabellbilaga, tabell 20.
Figur 27 Andel av föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män

Källa: Försäkringskassan.

Resultat delmål jämställdhet

Andelen män som tar ut föräldrapenning har ökat under programperioden och
andelen är högre på Gotland än i riket. Statistiska centralbyrån (SCB) har inte
sammanställt jämställdhetsindex under programperioden.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Gotlands placering i SCB:s Jämställdhetsindex förbättras till en av de tre bästa länen i
landet. Kan inte följas upp
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Delmål Hög sysselsättning, minskande långtidsarbetslöshet
och sjunkande ohälsotal i sjukförsäkringen
Sysselsättning

Andelen kvinnor och män med förvärvsarbete har ökat något mellan år 2009 och
2013, både på Gotland och nationellt. Hälften av kvinnorna och drygt hälften av
männen, från 16 år, förvärvsarbetar på Gotland. I riket är andelen något högre både
för kvinnor och för män. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen ökade
något på Gotland mellan slutet av 2013 och 201415.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 21.
Figur 28 Andel förvärvsarbetande kvinnor i befolkningen, från 16 år

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Figur 29 Andel förvärvsarbetande män i befolkningen, från 16 år

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
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Bland kvinnor och män på Gotland har 4 procent varit arbetslösa längre än 6
månader. Det är i nivå med riket. Andelen långtidsarbetslösa personer har ökat sedan
2009, både på Gotland och i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 22.
Ohälsotal

Ohälsotalet visar antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadepenning,
rehabiliteringspenning och aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.
Ohälsotalet beräknas genom att summa av utbetalda dagar divideras med antal
personer i befolkningen i åldern 16-64 år. Ohälsotalet på Gotland ligger något högre
än i riket, både för män och för kvinnor. Gotland följer rikets trend med nedgång
sedan 2009 och utplaning sedan 2012.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 23.
Figur 30 Ohälsotal - Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen i snitt per
person i befolkningen

Källa: Försäkringskassan.

Ett annat sätt att mäta dagar med ohälsa är att hämta svar från HLV på frågan Hur
många dagar den senaste 30-dagarsperioden hindrade dålig kroppslig eller psykisk hälsa din
arbetsförmåga eller dina dagliga vanor?
Resultatet visar att ungefär var tjugonde man och kvinna rapporterar mellan 8-14
dagar med ohälsa per månad. Var åttonde man och kvinna upplever många dagar,
mellan 15-30 per månad, med begränsning på grund av hälsan. Det är vanligare bland
män på Gotland än bland män i riket. Några förändringar kan inte ses under
programperioden.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 24.
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Samarbete för utbildning/arbete

Regionen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har gemensamt arbetat genom
Finsam för att stödja människor med specifika behov att få sysselsättning. Årligen
har gemensamma prioriteringar gjorts och delmål har fastställts. Dessa mål har
uppnåtts enligt Finsams årsredovisningar16.
Resultat delmål Sysselsättning

Andelen kvinnor och män med sysselsättning på Gotland är lägre än i riket men
långtidsarbetslösheten är i nivå med riket.
Ohälsotalet är högre på Gotland än i riket, både för kvinnor och män men har
minskat under programperioden. Andelen personer som upplever många dagar
med ohälsa är oförändrad under programperioden och i nivå med riket.
Finsams arbete har fungerat för samordning av insatser för rehabilitering.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

Sysselsättningen uppgår till minst samma nivå som genomsnittet i riket för såväl kvinnor
som män. Ej uppnått
• Ohälsotalet i sjukförsäkringen ligger under riksgenomsnittet och fortsätter att minska bland
både kvinnor och män. Ej uppnått
• Kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan når genom finansiell
samordning gemensamt satta mål för att lotsa individer till utbildning
och/eller arbete. Uppnått
•
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Delmål FN:s konvention om barns rättigheter
Regionövergripande arbete med barnkonsekvensanalyser påbörjades år 2012.
Koncept för utbildning och mall för konsekvensbedömning är framtagen och inlagd i
regionens ärendehanteringssystem. Samtliga nämnder har fått utbildning.
Medarbetare som ofta förbereder ärenden inför nämnd – till exempel handläggare,
nämndsekreterare och chefer - har fått utbildning i barnkonsekvensbedömningar.
Utbildning har genomförts i följandeförvaltningar: kultur- och fritidsförvaltningen,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontoret.
Utbildning återstår ännu att genomföra för hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
I samtliga förvaltningar där barn- och unga är tydliga brukare/kunder finns system
för att ta tillvara deras åsikter.
Resultat delmål FN:s konvention om barns rättigheter

Modell för barnkonsekvensanalys är framtagen och används i vissa nämnder.
I förvaltningarna finns system för att ta tillvara barn och ungas åsikter om
verksamheten.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden prövas en modell för att analysera konsekvenser för barn och unga
inför strategiskt viktiga frågor som berör dem. Analyser dokumenteras och vägs in i
kommunala beslutsprocesser. Detta kan ske inom ramen för hållbarhetsbedömningar.
Uppnått
• Systematiska arbetsformer för att ta del av barns och ungdomars åsikter om
verksamheter som berör dem tillämpas i alla verksamheter där barn och unga
är brukare, kunder eller medborgare. Arbetet dokumenteras i
årsredovisningar. Uppnått
•
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Tillit
Tillit till andra människor är en bestämningsfaktor för hälsa som lyfts fram i de
nationella målområdena för folkhälsoarbetet. Det är inte med som en faktor i
målområdet Delaktighet och inflytande i Gotlands folkhälsopolitiska program. Faktorn
tas ändå med för att ge underlag till diskussionen om resultat utifrån det
övergripande målet.
I Hälsa på lika villkor finns frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta
människor? Svarsalternativen är ja eller nej. På Gotland uppger var femte man och
kvinna att de inte litar på andra människor. Gotland är ett av de län där minst andel
personer uppger att de inte litar på andra. Jämfört med riket är andelen personer som
inte litar på andra mindre i alla grupper som analyserats utifrån ålder, utbildningsnivå,
yrkestillhörighet och disponibel hushållsinkomst.
Både på Gotland och i riket upplever yngre personer och personer med låg
socioekonomisk position mindre tillit till andra. På Gotland är klyftan för upplevelse
av tillit mindre än i riket.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 25.
Figur 31 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 32 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 33 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika utbildningsnivå

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 34 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Kommentar tillit

Tilliten till andra människor ökar med ökad socioekonomisk position.
Skillnaderna i upplevelse av tillit, mellan olika grupper, är mindre på Gotland än i
riket. Färre personer med låg socioekonomisk position upplever bristande tillit på
Gotland. Tilliten är över lag högre i befolkningen på Gotland.
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Del 4 Målområde Livsmiljö och
levnadsvanor

Delmål Levnadsvanor
Levnadsvanor i befolkningen 16-84 år

De indikatorer som använts för levnadsvanor från Hälsa på lika villkor är:
stillasittande fritid, låg fysisk aktivitet, litet intag av frukt och grönsaker, lågt socialt
deltagande, daglig rökning, daglig snusning, riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
•
•
•
•
•
•

Stillasittande fritid definieras som mindre än 2 timmars rörelse på fritiden per vecka.
Låg fysisk aktivitet definieras som fysisk aktivitet på fritiden som motsvarar mindre
än 30 minuter per dag.
Litet intag av frukt och grönsaker definieras som konsumtion av frukt och eller
grönsaker 1-3 gånger per dag.
Lågt socialt deltagande definieras som närvaro vid en social aktivitet eller ingen alls
under ett år.
Riskbruk av alkohol beräknas utifrån hur ofta och hur mycket alkohol som intas
enligt speciell beräkning, se teknisk beskrivning.
Bruk av hasch definieras som användning av hasch senaste året.

Levnadsvanorna i befolkningen som helhet, skiljer sig inte i någon större
utsträckning mellan Gotland och riket. De skillnader som ses är att fler personer på
Gotland äter lite frukt och grönsaker och färre har använt hasch senaste året. I övrigt
är andelen personer med levnadsvanor som inte främjar hälsa i nivå med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26.
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Figur 35 Andel personer med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

När resultaten delas upp för kvinnor och män syns inte heller stora skillnader i
nationell jämförelse. Kvinnor och män äter mindre frukt och grönsaker på Gotland
än i riket. I jämförelse med riket är det vanligare att män på Gotland snusar dagligen
men mindre vanligt att män har använt hasch.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26.
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Figur 36 Andel kvinnor med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 37 Andel män med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Vid analys av resultaten för män och kvinnor på Gotland jämfört med i början av
programperioden framkommer små skillnader över tid. Det har blivit vanligare att
män äter lite frukt och grönsaker. Bruket av hasch har ökat bland kvinnor men
minskat bland män.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 27.
Levnadsvanor – flickor och pojkar i årskurs 9

De indikatorer som används för levnadsvanor från elevenkäter i årskurs 9 är: daglig
rökning, rökning, daglig snusning, snusning, konsumtion och intensivkonsumtion av
alkohol och bruk av narkotika.
• Rökning definieras som någon form av rökning, dagligen eller vid vissa tillfällen.
• Snusning definieras som någon form av snusning, dagligen eller vid vissa tillfällen.
• Konsumtion av alkohol innebär att någon gång ha druckit alkohol.
• Intensivkonsumtion av alkohol innebär att 1 gång per månad eller oftare ha druckit 1
flaska vin eller motsvarande vid ett och samma tillfälle.
• Bruk av narkotika definieras som att någon gång använt narkotika.
Jämförelser med riket visar att det är vanligare att flickor och pojkar snusar på
Gotland. Däremot snusar färre pojkar dagligen på Gotland.
Det är lika vanligt att flickor och pojkar röker på Gotland som i riket men däremot är
det färre ungdomar på Gotland som röker dagligen.
Det är vanligare att både flickor och pojkar på Gotland dricker alkohol och att pojkar
intensivkonsumerar alkohol jämfört med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 28.
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Figur 38 Andel flickor i årskurs 9 med olika levnadsvanor

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.

Figur 39 Andel pojkar i årskurs 9 med olika levnadsvanor

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.
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Figur 40 Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som dricker alkohol

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.
UTVECKLIG AV LEVNADSVANOR UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden har andelen flickor och pojkar med ohälsosamma
levnadsvanor minskat betydligt. Störst skillnader ses i minskning av
alkoholkonsumtion.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 29.
Figur 41 Andel flickor i årskurs 9 på Gotland med olika levnadsvanor,
år 2014 jämfört med år 2010

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
och Region Gotland.
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Figur 42 Andel pojkar i årskurs 9 på Gotland med olika levnadsvanor,
år 2014 jämfört med år 2010

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
och Region Gotland.

Sexuell hälsa
ABORTER

Gotland har under hela programperioden haft höga aborttal jämfört med riket.
Antalet tonårsaborter minskade i början av programperioden men har sedan ökat
något igen.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 30.
Figur 43 Antal aborter på Gotland, bland kvinnor
i åldern 13- 19 år

Källa: Hälso- och sjukvården, Region Gotland.
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KLAMYDIA

Förekomsten av klamydia har under hela programperioden varit hög på Gotland i
nationell jämförelse Bland personer i åldern 15-20 år har antalet fall ökat mellan år
2013 och 2014 medan antalet fall minskat betydligt i åldersgrupperna över 20 år.
Totalt sett minskade antalet fall med en tredjedel mellan år 2013 och 2014. Antalet
fall bland kvinnor på Gotland var i nivå med riket år 2014. Det var däremot mindre
vanligt med klamydia bland män på Gotland jämfört med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 31.
Figur 44 Antal fall av klamydia bland kvinnor och män,
omräknat per 100 000 invånare

Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Gotland.

Sammanfattning levnadsvanor

Några skillnader i levnadsvanor ses mellan befolkningen på Gotland jämfört med
riket. På Gotland äter befolkningen mindre frukt och grönsaker än nationellt. På
Gotland är det vanligare med snusning bland män men mindre vanligt att män
brukar hasch. Fler flickor och pojkar i årskurs 9 snusar och dricker alkohol i
nationell jämförelse. Förekomsten av tonårsaborter är hög på Gotland jämfört
med riksgenomsnittet.
Under programperioden ses vissa förändringar i levnadsvanor. Konsumtionen av
frukt och grönsaker har minskat i befolkningen. Bruk av tobak och alkohol har
minskat bland ungdomar. Bruk av narkotika har minskat bland män och bland
pojkar men ökat bland kvinnor.
Antal fall av klamydia har minskat betydligt under senaste året. Antalet
tonårsaborter har ökat igen efter några års minskning.
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Jämlikhet i levnadsvanor

Förekomst av levnadsvanor har analyserats utifrån kön, ålder, utbildningsnivå,
yrkestillhörighet, disponibel hushållsinkomst och geografi.
KÖN

Följande skillnader har identifierats mellan kvinnor och män på Gotland:
• Det är vanligare bland män med: låg konsumtion av frukt och grönsaker, lågt
socialt deltagande, daglig snusning, riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
• Flickor röker och dricker alkohol i högre grad än pojkar.
• Pojkar snusar och intensivkonsumerar alkohol i högre grad än flickor.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26 och 28.
EXEMPEL PÅ OJÄMSTÄLLDHET I LEVNADSVANOR

Figur 45 Andel kvinnor och män som äter lite frukt och grönsaker

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 46 Andel kvinnor och män med riskkonsumtion av alkohol

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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ÅLDER

Jämförelse har gjorts mellan åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år. 45-64 år
och 65-84 år.
Följande skillnader har identifierats mellan olika åldersgrupper på Gotland:
• Yngre rör sig mer men äter mindre frukt och grönsaker.
• Sociala deltagandet minskar med åldern.
• Rökning förekommer i högre utsträckning i åldern 45-65 år.
• Snusning är vanligast i åldern 30-44 år och minst förekommande bland personer
mellan 65-84 år.
• Riskkonsumtion av alkohol och användning av hasch minskar med ökad ålder.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 32.
EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN ÅLDER

Figur 47 Andel personer på Gotland som äter lite frukt och
grönsaker, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 48 Andel personer på Gotland med lågt
socialt deltagande, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 49 Andel personer på Gotland som röker respektive
snusar dagligen, vid olika åldrar

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTBILDNING

Jämförelse har gjorts mellan personer med förgymnasial-, gymnasial- och
eftergymnasial utbildning.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till utbildningsnivå:
• Det är vanligare med konsumtion av frukt och grönsaker och mindre vanligt med
daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol bland personer med lång
utbildning.
• Snusning är mindre vanligt bland personer med förgymnasial utbildning.
• Bruk av hasch är vanligare bland personer med förgymnasial utbildning.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 33.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN UTBILDNINGSNIVÅ

Figur 50 Andel personer på Gotland som röker respektive
snusar dagligen, vid olika utbildningsnivå

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
YRKESTILLHÖRIGHET

Jämförelse har gjorts mellan arbetare, tjänstemän och företagare/lantbrukare.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till yrkestillhörighet:
• Stillasittande fritid, låg fysisk aktivitet, daglig rökning, riskbruk av alkohol och
bruka av hasch är vanligare bland personer med arbetaryrken.
• Tjänstemän äter mer frukt och grönsaker och har mer socialt deltagande än
företagare/lantbrukare. Minst andel frukt och grönsaker och socialt deltagande
har personer med arbetaryrken.
• Stillasittande fritid är mindre vanligt bland tjänstemän.
• Bruk av hasch är minst förekommande bland tjänstemän.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 34.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN YRKESTILLHÖRIGHET.

Figur 51 Andel personer på Gotland med stillasittande fritid
respektive låg fysisk aktivitet, vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 52 Andel personer på Gotland som äter lite frukt
och grönsaker, vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 53 Andel personer på Gotland med lågt socialt
deltagande, vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
HUSHÅLLSINKOMST

Jämförelse har gjorts mellan personer i hushåll med låg-, medel- och hög disponibel
hushållsinkomst.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till disponibel
hushållsinkomst:
• Stillasittande fritid och låg fysisk aktivitet är mindre vanligt vid hög
hushållsinkomst.
• Socialt deltagande ökar med stigande hushållsinkomst.
• Lågt intag av frukt och grönsaker och daglig rökning är vanligare bland personer
med låg hushållsinkomst.
• Snusning är mindre vanligt vid låg hushållsinkomst.
• Bruk av hasch är vanligare bland personer med låg och hög hushållsinkomst.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 35.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN HUSHÅLLSINKOMST

Figur 54 Andel personer på Gotland med stillasittande fritid
respektive låg fysisk aktivitet, vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 55 Andel personer på Gotland med lågt intag av
frukt och grönsaker, vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 56 Andel personer på Gotland med riskbruk av
alkohol, vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
GEOGRAFISKA FAKTORER

Jämförelse har gjorts mellan personer bosatta på norra Gotland, i Visby och på södra
Gotland.
Följande skillnader har identifierats relaterat till geografi:
• Rökning är vanligare bland personer bosatta på norra och södra Gotland jämfört
med personer i Visby.
• Bruk av hasch är mindre vanligt bland personer på norra Gotland än personer
bosatta på andra delar av Gotland.
• Socialt deltagande är högre bland personer bosatta i Visby än på norra och södra
Gotland. Lägst socialt deltagande har personer bosatta på norra Gotland.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 36.
Figur 57 Andel personer med lågt socialt deltagande, på olika delar av Gotland

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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UTVECKLING AV JÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden ses mindre ojämlikhet i levnadsvanor, exempelvis genom
att:
• Fysisk aktivitet har ökat bland personer med kort utbildning och bland personer
med låg hushållsinkomst.
• Daglig rökning, daglig snusning och riskbruk av alkohol har minskat bland
personer med låg hushållsinkomst.
• Riskbruk av alkohol har minskat bland personer med eftergymnasial utbildning.
• Bruk av hasch har minskat bland personer med eftergymnasial utbildning och
bland personer med låg eller hög hushållsinkomst.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 37.
SKILLNADER MELLAN GOTLAND OCH RIKET FÖR JÄMLIKHET I LEVNADSVANOR

Följande skillnader, som påverkar jämlikhet i levnadsvanor, ses på Gotland i
jämförelse med riket:
•
•
•
•
•
•

Skillnad i fysisk aktivitet på fritiden beroende på utbildningsnivå finns inte.
Färre personer med låg social position har låg fysisk aktivitet och lågt socialt
deltagande.
Färre personer med hög social position och personer med låg hushållsinkomst har
riskbruk av alkohol.
Fler unga och personer med eftergymnasial utbildning snusar dagligen.
Fler tjänstemän röker dagligen.
På Gotland har fler män än kvinnor lågt socialt deltagande. Det är en skillnad som
inte finns i riket.

För detaljer se tabellbilaga, tabell 32-36.
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Sammanfattning jämlikhet i levnadsvanor

Det finns skillnader i levnadsvanor på Gotland som påverkas av
socioekonomiska faktorer och av ålder. Levnadsvanor som inte främjar hälsa är
vanligare bland personer med låg socioekonomisk position. Under
programperioden har jämlikhet i levnadsvanor ökat. Det har blivit mindre vanligt
att personer med låg socioekonomisk position har stillasittande fritid, låg fysisk
aktivitet, snusar dagligen, har riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
Jämfört med riket ses till viss del mindre ojämlikhet i levnadsvanor. Fysisk
aktivitet och socialt deltagande är vanligare bland personer med låg
socioekonomisk position på Gotland än i riket. Riskbruk av alkohol är mindre
vanligt på Gotland bland personer med låg hushållsinkomst. Det är även färre
personer med hög social position på Gotland som har riskbruk av alkohol
jämfört med riket. Det är däremot vanligare att tjänstmän röker och att unga och
personer med lång utbildning snusar.
Resultat delmål Levnadsvanor

Resultatet visar vissa förändringar i levnadsvanor i befolkningen på Gotland
under programperioden. Intaget av frukt och grönsaker har minskat. Rökning
och bruk av alkohol har minskat bland ungdomar. Bruket av narkotika har
minskat bland män och bland pojkar men ökat bland kvinnor. I slutet av
programperioden ses ett trendbrott genom färre klamydiafall.
I jämförelse med riket äter befolkningen på Gotland mindre frukt och grönsaker.
Det är vanligare med tonårsaborter och med rökning och snusning bland
ungdomar. Bruk av hasch bland män och andel klamydiafall bland män är lägre
än i riket.
På Gotland ses till viss del mindre skillnader i levnadsvanor mellan grupper med
olika socioekonomisk position än det gör nationellt.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden ökar hälsosamma levnadsvanor (deltagande i kultur och social
gemenskap, fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, trygg och säker sexualitet) och ligger
vid programperiodens slut över riksgenomsnittet. Delvis uppfyllt
• Riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol, tobaksbruk och narkotikaanvändning
minskar och ligger under riksgenomsnittet. Mätningar görs bland barn och ungdomar,
vuxna och äldre under programperioden. Delvis uppfyllt
•

Delmål Goda levnadsvillkor
Under programperioden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram system och
strukturer för arbetet med hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala och
ekologiska aspekter . Det innebär att all fysisk samhällsplanering ställer krav på en
god och hälsosam livsmiljö. I planarbetet beskrivs konsekvenser ur samtliga tre
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aspekter. Social hållbarhet innefattar beskrivningar som tydliggör perspektiven
trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. En metod som har
implementerats under programperioden som beskriver det sociala perspektivet
ytterligare är sociotopkartering. En sådan kartläggning sammanfattar vilka platser
(grönområden, stråk, mötesplatser etc.) som människor nyttjar, deras nåbarhet,
tillgänglighet och vilka värden i kvalitet, som platsen har.
Resultat Goda levnadsvillkor
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Under programperioden prövas en modell för att analysera konsekvenser för hållbar
utveckling ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv inför strategiskt viktiga beslut.
Analyser vägs in i och dokumenteras i beslutsunderlag. Analyser görs utifrån bägge könen
med särskild uppmärksamhet på barns, ungdomars och äldres behov. Målet är uppfyllt

Delmål Föräldraskap
Medarbetare i Region Gotland skattar årligen möjlighet att kombinera arbete och
föräldraskap på en 5-gradig skala där 5 är det bästa värdet. Från år 2013 är målet
uppnått för både kvinnor och män, med 4,0 eller mer
För detaljer se tabellbilaga, tabell 38.
Figur 58 Möjlighet att förena arbete och föräldraskap i Region Gotland,
medelvärde på skala 1-5

Källa: Medarbetarenkät Region Gotland.
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Resultat delmål föräldraskap

Möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap mäts varje år i
medarbetarenkät i Region Gotland. Någon motsvarande fråga finns inte
nationellt i Statistiska centralbyråns medborgarenkät.
Från 2012 är målet med medelvärde 4,0 uppnått för kvinnor och från 2013 både
för kvinnor och för män.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

I kommunens medarbetarundersökning ges lägst betyget 4,0 för möjligheten att kombinera
arbete och föräldraskap. Uppnått
• I samarbete med SCB utvecklas en motsvarande fråga i kommunens regelbundna
medborgarundersökningar. Inte uppnått
•

Delmål Tobaksfria arbetsplatser
På Gotland anger 7 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsätts
för passiv rökning på arbetet. Det är i nivå med riket.
Det är vanligare med passiv rökning på arbetet bland män, unga, bland personer med
lång utbildning och personer med arbetaryrken.
Förändring under programperioden visar att det blivit vanligare på Gotland med
passiv rökning bland män men mindre vanligt bland kvinnor. Det har även minskat
bland personer i åldern 30-44 år och bland personer med arbetaryrken och med hög
inkomst.
Jämfört med i början av programperioden utsätts nu fler unga, personer med låg
inkomst och företagare/lantbrukare för passiv rökning på arbetet.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 39.
Resultat delmål Tobaksfria arbetsplatser

Det är lika vanligt på Gotland som i riket att personer utsätts för passiv rökning
på arbetet. Under programperioden har andelen personer som utsätts ökat i vissa
grupper medan det minskat i andra. Totalt i befolkningen är det dock lika vanligt
som i början av programperioden.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Andelen som utsätts för tobaksrök på arbetsplatsen minskar och ligger under
riksnivå. Ej uppnått
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Delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen används hälsovinstmätningar inom några
verksamheter. Skattningsinstrumentet EQ5D*4 används regelbundet för att mäta
livskvalitet inom exempelvis ortopedi och rehabilitering. I primärvården har det även
använts i samband med förbättringsarbete. Även andra skattningsinstrument används
i hälso- och sjukvården för att mäta hälsovinster.
Resultat delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Hälsovinstmätningar görs regelbundet i några verksamheter i hälso- och
sjukvården. Det har även gjorts i samband med enstaka förändringsarbeten.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Hälsovinstmätningar med en utvärderad mätmetod sker årligen inom minst en
verksamhet inom hälso- och sjukvården. Uppnått

Delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i
hälsofrämjande syfte
När det det folkhälsopolitiska programmet skrevs var tanken att föreningar som i
vanliga fall inte har fysisk aktivitet som huvudsyfte skulle erbjuda aktivitet som
komplement, exempelvis promenadgrupper. Hur det fungerat har inte varit möjligt
att följa upp.
Resultat delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i
hälsofrämjande syfte
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Antalet föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte ökar. Kan inte
följas upp.

Delmål Miskning av skador och olycksfall
Antalet kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus för olyckor och skador
har ökat under programperioden.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 40.

* validerat frågeformulär för att mäta generell hälsorelaterad livskvalitet
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Figur 59 Antal personer på Gotland som vårdats på sjukhus
på grund av skador och olycksfall

Källa: Socialstyrelsen.

Det är vanligare på Gotland än i riket att kvinnor och män vårdats på sjukhus för
skador och olycksfall. Störst skillnad, jämfört med riket, finns i åldersgruppen 0-19 år
men syns även bland personer i åldern 20-65 år. Däremot är det färre personer från
65 år som vårdats på sjukhus för skador och olyckor.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 41.
Figur 60 Antal kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av skador och
olycksfall, i olika åldrar, omräknat till antal per 100 000 invånare

Källa: Socialstyrelsen.
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Figur 61 Antal män som vårdats på sjukhus på grund av skador
och olycksfall, i olika åldrar, omräknat till antal per 100 000 invånare

Källa: Socialstyrelsen.

De barn och ungdomar som läggs in på vårdavdelning pågrund av skador och
olyckor har oftast råkat ut för fall. Främsta inläggningsorsaken är skallskada,
exempelvis hjärnskakning.
Bland vuxna görs flest inläggningar vid skador och olyckor till följd av fall och
transportolyckor. Fallolyckorna beror till största delen på halka, snavning och
snubbling. Transportolyckorna domineras av bil- och cykelolyckor, mc-olyckor och
andra ospecificerade olyckor.
I befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor finns frågan: Har du de senaste tre månaderna
råkat ut för olycksfall som lett till att du sökt sjukvård eller tandvård? Analys av resultatet
visar att olycksfall är vanligare bland unga personer, bland personer med kort
utbildning, personer med arbetaryrken och bland personer med låg hushållsinkomst.
Befolkningen på Gotland rapporterar att de råkar ut för olyckor i samma grad som
befolkningen i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 42.
Fallskador bland äldre

Det är vanligare att kvinnor än män vårdas på sjukhus för fallskada. Under
programperioden har antalet kvinnor, i åldern från 65 år, som vårdas på sjukhus för
fallskada minskat. Jämfört med riket är det mindre vanligt att kvinnor på Gotland
vårdas för fallskada. Bland män är det nästan lika vanligt på Gotland som i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 43.
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Figur 62 Antal fallolyckor som krävt vård på sjukhus, bland
personer 65 år och äldre, omräknat per 100 000 invånare

Källa: Socialstyrelsen.

Kommentar olyckor

Vård på sjukhus på grund av skador och olyckor är vanligare på Gotland än i
riket. Det kan ha flera olika orsaker. Det skulle kunna bero på att fler personer
råkar ut för olyckor på Gotland, att de olyckor som sker är allvarligare eller att
rutiner för inläggning på sjukhus vid olycksfall är annorlunda på Gotland.
När det gäller barn är det troligt att en del av skillnaden jämfört med riket beror
på inläggningsrutiner. På Gotland är det relativt vanligt att barn läggs in på
vårdavdelning efter fall med slag mot huvudet, för senare ställningstagande till
eventuell röntgenundersökning.
Någon tydlig orsak till hög andel slutenvård för olycksfall bland vuxna kan inte
ses. Möjligen skulle graden av skador kunna vara allvarligare med tanke på att
Hälsa på lika villkor visar att förekomsten av olyckor är lika hög på Gotland som i
riket. En stor del av inläggningarna beror på transportolyckor, där cykel, bil, Mc
och annan trafikolycka dominerar.
En positiv utveckling är att fallskadorna bland äldre kvinnor har minskat under
programperioden.
Resultat Delmål Miskning av skador och olycksfall

Antalet personer som vårdats på sjukhus på grund av olyckor har ökat något
under programperioden. Det är vanligare på Gotland än i riket med sjukhusvård
på grund av skador i alla åldersgrupper utom bland kvinnor över 65 år.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

•

Skador som kräver sluten vård minskar till en nivå som ligger lägre än riksgenomsnittet för
bägge könen. Ej uppnått
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Trygghet
Trygghet är inte med som en bestämningsfaktor för hälsa i målområdet Livsmiljö och
levnadsvanor i det folkhälsopolitiska programmet. Faktorn tas med här för att ge
ytterligare underlag till diskussionen om resultatet av det övergripande målet.
Resultatet för befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor på Gotland visar att 24 procent
av kvinnorna och 4 procent av männen svarar ja på frågan: Händer det att du avstår från
att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?
Upplevelse av otryggheten är vanligare bland personer i åldern 16-29 år och 65-85 år
än i övriga åldersgrupper. Det är även vanligare bland personer som bor i Visby än
på andra delar av Gotland. Det är mindre vanligt bland företagare/lantbrukare och
bland personer med hög hushållsinkomst.
Gotland tillhör de län där befolkningen är mest trygga. Jämfört med riket är andelen
personer som upplever otrygghet mindre i de flesta grupper som analyserats utifrån
ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och disponibel hushållsinkomst. På Gotland
är det mindre skillnad i upplevelse av trygghet mellan olika åldersgrupper och utifrån
socioekonomiska faktorer än i riket.
Jämfört med programperiodens början är andelen personer som känner sig otrygga
tydligt mindre i de flesta grupper som analyserats.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 44.
Figur 63 Andel kvinnor och män som upplever otrygghet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 64 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika ålder

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 65 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika utbildningsnivå

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 66 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 67 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Kommentar trygghet

Färre personer på Gotland upplever otrygghet än i riket. Upplevelsen av trygghet
är inte jämlikt fördelad i befolkningen. Betydligt fler kvinnor är otrygga jämfört
med män och det finns även skillnader utifrån socioekonomiska faktorer och
ålder. Skillnaderna är mindre på Gotland än i riket.
Förbättringar ses över tid i alla grupper som analyserats, men störst i de grupper
som upplever mest otrygghet. Det gör att upplevelse av trygghet blivit mer jämlik
i befolkningen under programperioden.
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Oro för arbete
Oro för att förlora arbetet är med som en bestämningsfaktor i de nationella
målområdena för folkhälsa. Den är inte med i Gotlands folkhälsopolitiska program
under målområdet Livsmiljö och levnadsvanor. Den tas med här för att ge ytterligare
underlag till diskussionen om resultatet av det övergripande målet.
I befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor på Gotland anger 16 procent av kvinnorna
och 11 procent av männen att de är oroliga för att förlora sitt arbete inom ett år.
Oron är större bland personer i åldern 30-44 år, än i övriga åldrar.
Det är vanligare att personer med arbetaryrken är oroliga för att förlora arbetet än att
tjänstemän är det. Företagare/lantbrukare upplever minst oro för att förlora arbetet.
Andelen personer med förgymnasial utbildning som upplever oro för arbetet är
mindre än andelen personer med längre utbildning.
Jämfört med riket avviker mönstret på Gotland. Den skillnad som ses på Gotland
med mindre oro bland personer med förgymnasial utbildning finns inte i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 45.
Figur 68 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika ålder

Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 69 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika utbildningsnivå

Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 70 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika yrkestillhörighet

Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 71 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika hushållsinkomst

Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Kommentar oro för arbete

Oro för att förlora arbetet minskar med ökad ålder. Det finns även samband
mellan socioekonomisk position och oro för att förlora arbetet. På Gotland är
skillnaderna mellan olika grupper mindre än i riket.
På Gotland är det mindre vanligt att personer med förgymnasial utbildning
känner oro för att förlora arbetet än att personer med längre utbildning gör det.
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Del 5 Uppföljning av hur
programmet fungerat och
genomförda aktiviteter
Verksamheternas syn på det folkhälsopolitiska programmet
Utifrån det övergripande målet om folkhälsa i Vision 2025 finns ett antal
framgångsfaktorer inlagda i Region Gotlands koncernövergripande balanserade
styrkort. I nämndernas styrkort finns aktiviteter och prioriterade utvecklingsområden.
Som styrning och stöd för nämndernas arbete har det folkhälsopolitiska programmet
tagits fram.
Intervjuer har genomförts med representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen,
Hushållningssällskapet, Gotlands idrottsförbund och IOGT-NTO i frågor som rör
det folkhälsopolitiska programmet som styrdokument. Det framkommer att
programmet inte uppfattas som ett tydligt styrdokument i verksamheterna. De mål
verksamheterna styr efter är de som kommuniceras från ledningen i respektive
verksamhet, t.ex. genom balanserade styrkort. Myndigheter och organisationer
utanför Region Gotland uppfattar det folkhälsopolitiska programmet som ett internt
dokument inom regionen. Viss medvetenhet finns i verksamheterna om programmet.
Upplevelsen är att mycket arbete gjorts under programperioden, som påverkar
folkhälsan, men att det inte är genomfört för att det står i programmet.
Det uppfattas som positivt att det finns övergripande mål och prioriteringar för
folkhälsoarbetet men att det behöver kommuniceras och integreras tydligare i
verksamheterna. Det har varit bra med arbete i nätverksgrupper över
organisationsgränser och när det finns tydligt stöd från ledningskontoret. Ibland har
folkhälsoarbetet i verksamheten hämmats av bristande resurser i form av pengar, ITstöd, kompetens, motivation och samordning.
Framtida styrning av folkhälsoarbetet

För framtidens folkhälsoarbete anses en viktig framgångsfaktor vara att övergripande
mål/program stöds av respektive ledning i verksamheterna och att det utformas
lokala rutiner för arbetet. Det är viktigt att folkhälsofrågorna integreras i
verksamheternas befintliga styrsystem. En av de intervjuade personerna uttryckte det
som att ”folkhälsoarbetet behöver ske mindre i sitt eget spår och mer i befintliga strukturer, istället
för att tjugo personer jobbar med folkhälsa på Gotland kan alla göra det”.
Det efterfrågas en prioritering från politiken bland vilka program som ska finnas och
hur de viktas mot varandra. Det upplevs som att det finns för många program och
policys att ta hänsyn till. De har svårt att komma in i den dagliga styrningen.
Övergripande prioriteringar och satsningar behöver vara av rimlig storlek och
synkroniserade med övrig verksamhetsplanering inom och mellan förvaltningar i
Region Gotland och externa organisationer. Omvärldsbevakning av nationella
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satsningar efterlyses så att de kan ingå i de prioriterade områden för folkhälsoarbetet
som beslutas av politikerna.
Förståelse finns för att mycket av arbete kan göras inom befintliga ramar, men det
framhålls att ibland kan specifikt avsatta resurser underlätta.
När nytt program ska tas fram efterfrågas bredare förankring i verksamheterna. Ett
sätt som nämns är att bjuda in till workshops där de berörda aktörerna arbetar
tillsammans kring ett mål, som resulterar i ett åtgärdsdokument. Det finns önskan
om tydligt stöd från ledningskontoret för att öka samarbetet med externa aktörer och
mellan förvaltningar i Region Gotland. Om några områden bryts ner från
visionsmålen att arbeta med kan ledningskontoret hjälpa till att identifiera vilka
interna och externa aktörer som behöver samverka. Ett välfärdsråd för ledning och
samordning av folkhälsofrågor nämns som en möjlighet för ökat samarbete.
Verksamheterna efterfrågar även i framtiden att ledningskontoret leder
nätverksgrupperna kring olika fokusområden. Det gör att uppdraget inom de
områdena blir tydligt och leder till insikt i varandras verksamheter. Samordning kan
göras för att utnyttja resurser på bästa sätt, t.ex. kring utbildningar.
Vidare föreslås tydligare kommunikation i framtiden kring framtaget program, både
till allmänheten och inom verksamheterna. Det framhålls som viktigt att
ledningskontoret kommunicerar kring prioriterade folkhälsofrågor i nämnder,
ledningsgrupper, bland externa aktörer och till medborgare.
Strukturerad och kontinuerlig uppföljning av programmets mål efterfrågas från
verksamheterna. Uppföljning av folkhälsoarbetet bör ske regelbundet inom
verksamheternas befintliga processer för uppföljning. Utöver det efterfrågas
sammanställning av resultat på övergripande nivå, via ledningskontoret. Det bör
göras regelbundet istället för efter flera år, för att frågorna ska hållas levande. I
samband med uppföljningar behöver ledningskontoret ta fram folkhälsodata som
förankras i verksamheterna. Kommunikation om resultat till brukare/kunder och
befolkning kan förbättras från verksamheterna, ledningskontoret och från externa
aktörer.
Prioriterade områden i framtiden

Verksamheterna ser det som viktigt att prioritera arbete för hälsa bland barn och
ungdomar, bland annat genom riktade insatser gentemot föräldrarna. Förskolebarn
nämns som en specifikt viktig grupp och att stimulera till fysisk aktivitet och
utevistelse. Det framförs behov av ökad hälsoprofil i skolan och ökat samarbete
mellan skola och ungdomsgårdar. Förslag ges på ökad kompetens i skolan för MI
(motiverande samtal).
Önskan finns om ökat samarbete och nya metoder i arbetet kring hälsosamma
levnadsvanor. Exempelvis ser Gotlands idrottsförbund att det finns möjlighet att öka
samarbetet utifrån fysisk aktivitet på recept (FaR). Förslag finns på att lyfta fram
friskvård för medarbetare som en prioriterad folkhälsofråga inom Region Gotland.
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Påverkan på levnadsvillkor anses vara viktigt. Exempel som ges är:
• Minska arbetslösheten
• Sysselsättning för unga vuxna utan kontakt med Arbetsförmedlingen eller
socialtjänsten.
• Tillgänglighet för alla
• Fysisk planering
• Ökad samverkan kring integration, t.ex. genom regiongemensam styrgrupp för
arbetet kring ensamkommande flyktingbarn.
Även arbete för demokrati och inflytande anses vara viktigt framöver. Tydlig
uppföljning av folkhälsan efterfrågas och kommunikation kring resultat och åtgärder.

Genomförda aktiviteter
I grunduppdragen både inom Region Gotland, hos andra myndigheter och i
organisationer i civilsamhället ingår uppdrag som påverkar folkhälsan. Nedan ges
exempel på sådant som gjorts under programperioden inom Region Gotland, som
direkt kan kopplas till de bestämningsfaktorer som lyfts fram i det folkhälsopolitiska
programmet.

Möjligheter till delaktighet och inflytande

I samtliga förvaltningar har synpunkter inhämtats regelbundet från brukare/kunder.
Det är olika hur tydligt resultat och åtgärder följts upp i delårsrapporter och bokslut.
Under programperioden har flera åtgärder genomförts på övergripande nivå i Region
Gotland för att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Hemsidan
har utvecklats liksom system för att lämna synpunkter, säg vad du tycker. Utveckling
har även skett av kommunikation via sociala medier, exempelvis Facebook, YouTube
och bloggar. Varje år görs medborgarundersökning och regionen deltar i
självskattning, via Sveriges Kommuner och Landsting, som ger ett delaktighetsindex.
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Jämställdhet

Arbete pågår med att jämställdhetsintegrera övergripande lednings- och styrprocesser
inom Region Gotland*5. Medvetenheten om jämställdhetsperspektivet har ökat i
regionen. Konsekvensanalys utifrån jämställdhet är vanligare nu än vid
programperiodens början. Stöd och utbildning kring jämställdhet har erbjudits till
förvaltningarna från ledningskontoret. I kultur- och fritidsförvaltningen och i
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår strukturerat arbete med
jämställdhetsintegrering.
Lönekartläggningar har genomförts för att identifiera osakliga löneskillnader på
grund av kön. Politiskt har därefter satsning gjorts i samband med lönerevisioner för
att minska skillnaderna.
Sysselsättning

Inom Finsams arbete har flera olika projekt genomförts sedan starten 2009. Flera
projekt har varit inriktade mot unga vuxna med någon form av nedsättning,
exempelvis med funktionsnedsättning, Aspergers syndrom, intellektuell
funktionsnedsättning eller atypisk autism. Projektet Unga kvinnor har permanentats
inom JobbSam. Det är en verksamhet som startades upp 2013 där medarbetare från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan är samlokaliserade med gemensam verksamhetsledare. Syftet är att
stödja personer, 16-64 år, som är i behov av stöd från minst två av Finsams parter
för att nå målet med egen försörjning genom arbete eller studier. Ett annat projekt
som permanentats, efter uppstart via Finsam, är ungdomskraft som nu ingår i
regionens arbetsmarknadsenhet.
Ett avtal har skrivits mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen om
praktikplatser. En ny arbetsmarknadsenhet har bildats inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för att vara länk mellan Arbetsförmedlingen och
regionens verksamheter i matchning av praktikplatser.
Inom Region Gotland finns även sedan 2013 arbetsmarknadsforum med syfte att
samordna frågor kring arbetsmarknad. Under 2014 har ett arbetsmarknadspolitiskt
program tagits fram i det forumet.
Barn och ungas rättigheter

Arbete har gjorts i förvaltningarna för att ta del av barn och ungdomars åsikter. I
flera av verksamheterna ingår det som en del av grunduppdraget. Exempel är i
samband med insatser inom socialtjänst och sjukvård; planering och uppföljning i
skola, elevhälsa och ungdomsverksamhet inom kultur och fritid. Regelbundna
brukarenkäter har genomförts inom skola, barnpsykiatri och i kultur- och
fritidsförvaltningen. I flera verksamheter har barn och ungdomar kunnat lämna
förslag i förslagslådor.

5

*Jämställdhetsintegrering innebär att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet
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Exempel på specifika åtgärder som gjorts är samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och skolorna för att öka möjligheten för barn och
ungdomar att vara delaktiga i planarbetet. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har
det under programperioden funnits ett antal olika grupper för delaktighet som
exempel ungdomsstyrelse. I socialförvaltningen har pilotprojekt påbörjats med
uppföljning av delaktighet med hjälp av läsplatta.
Fråga om konsekvenser för flickor och pojkar har integrerats i regionens mall för
tjänsteskrivelser.
BarnSam har bildats för samverkan mellan förvaltningarna, kring insatser för barn
och ungdomar. Bland annat har en webbsida, ”Saga Gotland”, utformats för att öka
barn och ungas kunskap om möjlighet till stöd vid olika problem. Systematiskt arbete
har gjorts för utveckling av samordnad individuell plan (SIP), för barn och unga i
behov av sammansatt stöd från flera verksamheter.
Hälsosamma levnadsvanor
MAT OCH FYSISK AKTIVITET

Arbete har genomförts för att främja fysisk aktivitet samt bra mat och måltider, inom
flera förvaltningar och i samarbete med externa aktörer. Generellt riktade insatser till
befolkningen har gjorts bland annat genom utbildningar och ökad möjligheten till
fysisk aktivitet. Exempelvis har utegym byggts upp i Visby, plast-is har skapats i S:t
Karins ruin, Hälsans stig har underhållits i Visby, Hemse och Fårösund och cykelvägar
har byggts ut.
Riktade insatser har genomförts för att underlätta hälsosamma levnadsvanor i
specifika grupper, bland annat:
• utplacering av parkbänkar på promenadstråk för personer som behöver paus vid
promenad
• metodutveckling för att främja bra mat- och rörelsevanor i daglig verksamhet och
gruppbostäder
• nutritionshandbok har tagits fram för särskilda boenden inom äldreomsorgen
• prova på mässa för fysisk aktivitet och kultur med inriktning på personer med
funktionsnedsättning
För gruppen barn och unga har insatser gjorts genom bland annat:
• kartläggning av livsmedelsutbudet i skolcafeterior, fritidshemsverksamheten,
förskola och på ungdomsgårdar; utbudet av sötsaker på ungdomsgårdar har
minskats eller tagits bort
• föräldrautbildning till föräldrar med överviktiga barn
• arbete med fysisk aktivitet utöver idrottsämnet i grundskolorna
• rutiner för datoranvändning på fritidshem
• ökat samarbete mellan skolorna och Gotlands Idrottsförbund
• fysisk aktivitet på recept (FaR) har börjat skrivas ut till patienter i sjukvården
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Ökad samordning inom regionen har skett genom bildandet av ett
regionövergripande nätverk för mat och hälsa och ett för fysisk aktivitet. En
regiongemensam mat- och måltidspolicy och riktlinjer för hälsofrämjande mellanmål
har tagits fram. Länsstyrelsen, Region Gotland och idrottsrörelsen har ökat
samarbetet i olika projekt.
TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET

Ungdomsmottagningen har förstärkts och utifrån genusperspektiv rekryterades en
manlig medarbetare.
En STI-mottagning*6 har öppnats med verksamheter kring sexuellt överförbara
infektioner som ett komplement till ungdomsmottagning, mödrahälsovård och
primärvård för att öka tillgängligheten för bland annat män och transpersoner.
Möjlighet att beställa klamydiaprov via webben har införts. Inom kvinnosjukvården
pågår målmedvetet arbete för att minska antalet oönskade tonårsaborter, bland annat
genom fokus på rätt preventivmedel till unga kvinnor. Ökad subventionering av
preventivmedel har införts.
ARBETE FÖR ATT MINSKA ALKOHOL, NARKOTIKA, TOBAK

Generella insatser som genomförts är bland annat föreläsningar för befolkningen och
medarbetare i regionen. Rökfri arbetstid är införd inom Region Gotland.
Riktade insatser har gjorts genom bland annat rökfri operation, möjligheten att få
försörjningsstöd för rökavvänjning och utbildning av diplomerade tobaksavvänjare.
Samordning mellan förvaltningarna i Region Gotland och Länsstyrelsen har ökat
genom inrättandet av ett nätverk kring arbetet med tobaksprevention.
Arbete speciellt riktat mot ungdomar har gjorts genom rökfria skolgårdar,
tobakspolicy för gymnasiet samt tydliga rutiner för kommunikation mellan skolor
och föräldrar kring resultatet av regelbunden ANT-enkät (alkohol, narkotika, tobak) i
årskurs 9.
Arbete för att minska alkohol- och narkotikaanvändning har gjort inom ramen för
Tryggare Gotland.
Tryggare Gotland

Arbetet inom Tryggare Gotland, samarbete mellan Region Gotland, polisen och
Länsstyrelsen för lokal brottsförebyggande arbete, har intensifierats efter utvärdering
2010. Samarbete har skett i alkohol- och narkotikafrågor med bland annat riktade
utbildningar. Nya former för brottsförebyggande arbete har införts som exempelvis
0-klotter, förenklade rutiner och samarbete kring anmälan av klotter. Ett annat
exempel är Underbara ungdomar, som är ett samarbete med frivilligorganisationer
kring trender i samhället som medför risker/oro för ungdomars välbefinnande.

6

*STI står för sexuellt överförbara sjukdomar
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Trygghetsvandringar -samarbete mellan allmänhet, bostadsbolag, polisen och
regionen - har genomförts för att identifiera otrygga miljöer.
Särskild kartläggning om våld mot kvinnor, i olika åldersgrupper, har gjorts.
Självmordsförebyggande arbete

Genom arbetet i befintliga uppdrag i förvaltningarna har en del
självmordsförebyggande åtgärder genomförts. Exempel på det är arbete för att
förebygga psykisk ohälsa, vilket är den vanligaste bakomliggande orsaken till
självmord (13). Viss utbildning har genomförts i förvaltningarna, bland annat via
NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).
Någon gemensam utbildningssatsning har inte genomförts i regionen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för bland annat
omhändertagande av personer i samband med självmord och självmordsförsök.
Arbetet har framförallt skett inom barn- och ungdomspsykiatrin och
vuxenpsykiatrin.
Levnadsvillkor för HBTQ-personer*7

Inom Region Gotland har kompetensdagar med inriktning på HBTQ- frågor
genomförts. I förvaltningarna har riktad utbildning erbjudits. Region Gotland har
medverkat under den årligt återkommande veckan Gotland Pride. 2014 gjordes en
kartläggning av HBTQ- personers levnadsförhållanden på Gotland.
Socialt perspektiv i samhällsplanering

I samhällsbyggnadsförvaltningen har processer etablerats för att bevaka tre
dimensionerna av hållbarhet: miljö-, socialt- och ekologiskt perspektiv.
Sociotopkartering har införts som ett verktyg inom det sociala perspektivet.
Möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Under programperioden har frågan om att möjliggöra för medarbetarna att förena
arbete och föräldraskap lagts in i Region Gotlands jämställdhetsplan. Frågan tas upp i
samband med regionens chefsutbildningar.
Hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Sjukdomsförebyggande metoder enligt Socialstyrelsens direktiv, har implementerats i
hälso- och sjukvården. Antalet personer som tillfrågas om levnadsvanor har ökat
under programperioden. Öppna jämförelser Folkhälsa 20145 visar att Gotland är ett
av de län där flest personer diskuterat levnadsvanor med läkare på vårdcentral. På
samtliga vårdcentraler finns levnadsvanemottagningar och levnadsvanekoordinatorer,
för att stödja patienterna till ändrade levnadsvanor som främjar hälsa.
Utbildningssatsning på MI (motiverande samtal) har gjorts. Utökade hälsosamtal har
införts på MVC liksom rutiner för föräldrasamtal om levnadsvanor på BVC.

7

*homo-, bi- och transsexuella samt queerpersoner
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Ett hälsofrämjande sjukvårdsråd har bildats för att samordna det hälsofrämjande
arbetet. I hälso- och sjukvården finns en processledare som har deltagit i det
nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård, HSF-nätverket.
Förebygga olyckor

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har samarbetat för att förebygga fallolyckor
bland äldre, bland annat genom kampanjen Trill int ikull. Inom ramen för kampanjen
har det erbjudits föreläsningar om mat och läkemedel, sjukgymnaster/fysioterapeuter
har genomfört balanstester och lämnat träningsråd. Sjuksköterskor har också erbjudit
blodtrycksmätning och blodsockertagning. Kampanjmaterial har spridits och
marknadsföring har skett i syfte att medvetandegöra de äldre medborgarna och deras
närstående om risker med att falla och vad man kan göra för att minska riskerna.
Sammanfattning hur programmet fungerat

I nämndernas balanserade styrkort syns aktiviteter som har koppling till det
folkhälsopolitiska programmet. En mängd olika aktiviteter har genomförts som
har påverkan på de bestämningsfaktorer för hälsan som ingår i programmets
delmål. I verksamheterna upplevs dock inte kopplingen som tydlig mellan deras
genomförda arbete och det folkhälsopolitiska programmet.
I framtiden efterfrågas tydligare koppling mellan program och handlingsplaner,
förstärkt samarbete, kommunikation och uppföljning kring folkhälsoarbetet.
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Del 6 Nationellt folkhälsoarbete
Det nationella folkhälsomålet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen1.
Riksdagen har beslutat om 11 målområden för folkhälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barns och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Miljöer och produkter
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Skydd mot smittspridning
Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
I nationella uppföljningar av folkhälsopolitiken4,17 framhålls att folkhälsoarbetet på
lokal nivå behöver styras av mål eller inriktningsdokument. Det finns förbättringar
att göra för att tydliggöra delmål och beslut samt att öka fokus på uppföljning och
analys av resultat. Medarbetares inflytande och delaktighet behöver ökas angående
hur målen kan nås.
Nationellt förbättras hälsan i befolkningen men skillnaderna ökar mellan grupper
med olika livsvillkor och levnadsförhållanden5. Därför har fokus flyttats från
generella insatser för befolkningens levnadsvanor till frågor som rör hälsans
bestämningsfaktorer och anpassning av åtgärder utifrån specifika behov.
Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på ”lika till alla”, utan på att göra
skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men
de måste anpassas så att de bättre motsvarar människors behov12 sidan 3.
Förändringen i arbetssätt utgår till stor del från resultatet av den kommission om
sociala bestämningsfaktorer för hälsa som WHO tillsatte för några år sedan5, 18.
Rapporten från kommissionen, Closing the gap in a generation, har påverkat
folkhälsoarbetet i flera delar av landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
samlat intresserade kommuner och landsting i nätverket: samling för social
hållbarhet12. Med stöd av evidens har slutsatsen gjorts att det behövs fler
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för jämlik hälsa och effektivt
utnyttjande av resurser. Aktörer i samhället behöver öka samverkan. Den generella
välfärden behöver stärkas samtidigt som specifika åtgärder riktas till grupper som har
störst behov. Vikten av integrera jämlikhet i hälsa i all politik och ordinarie styrning
lyfts fram samt behovet av att analysera och bedöma effekterna av åtgärder.
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Fem rekommendationer12 ges till regioner, landsting och kommuner för arbetet att
minska skillnader i hälsa och att skapa social hållbarhet :
• Integrera jämlikhet i hälsa i alla politiska beslut och ordinarie styrning och ledning
• Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
• Ge alla barn och unga en bra start i livet
• Ge alla förutsättningar till egen försörjning
• Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger även förslag på 23 specificerade
åtgärder som är kopplade till de olika rekommendationerna.
Jämlikhetsperspektivet ger ytterligare en dimension till det ordinarie arbetet för att
främja hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut en vägledning för
jämlik styrning och ledning riktad till landsting, kommuner och regioner19. Det finns
även andra nationella rapporter som ger vägledning för arbetet för jämlik hälsa.
Nationellt stöd finns även för beräkning av kostnader för ojämlik hälsa20,21.
Hur styrdokument kring folkhälsoarbetet är utformade varierar mellan olika regioner,
kommuner och landsting. På flera håll i Sverige pågår arbete att ta fram tydliga
gemensamma mål och prioriterade områden som berör flera aktörer i samhället.
Utifrån det görs sedan handlingsplaner i verksamheterna.
Ett exempel är arbetet i Malmö för social hållbarhet7. Där har en kommission, med
utgångspunkt från utifrån WHO:s rapport, kommit fram till ett antal fokusområden.
Inom varje område finns mål och åtgärder formulerade.
Ett annat exempel är Luleå kommun som i vision 2050 för kommunens utveckling har
6 programområden22. I programmet ”alla lika” ingår delarna: forma samhället, hälsa på
lika villkor och satsning på barn och unga. I programmet finns även indikatorer för
uppföljning vilket sker övergripande en gång per mandatperiod och däremellan i
samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelser.
Kommentar nationellt folkhälsoarbete

Nationellt har inriktningen i folkhälsoarbetet förändrats under programperioden
från generella insatser till större fokus på ojämlikheter i hälsa med anpassade
insatser för specifika grupper. På flera håll i Sverige pågår arbetet för tydliga mål i
folkhälsoarbetet för samordning mellan olika aktörer. Målen bryts sedan ner till
handlingsplaner i verksamheterna.
I början av februari 2015 meddelade även regeringen att de har planer på att
tillsätta en kommission för jämlik hälsa för att få till en nationell kraftsamling i
frågan23.
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Del 7 Resultatdiskussion
Hälsan i befolkningen på Gotland i jämförelse med riket
Bilden av att befolkningen på Gotland över lag har sämre hälsa och mindre
hälsosamma levnadsvanor än nationellt får inte stöd i denna rapport. Målet för
programperioden att befolkningen mår bäst i landet är däremot inte uppnått med ett
undantag: psykiskt välbefinnande bland kvinnor. Målet att hälsoklyftorna minskar och är
mindre än i riket är uppfyllt till viss del.

Hälsan i befolkningen på Gotland utifrån förutsättningar
På Gotland finns några förhållanden i befolkningen som kan antas ha stort inflytande
på folkhälsan. En är ålder. Medelåldern på Gotland är högre än det nationella
genomsnittet. Andelen personer över 55 år är större och andelen personer under 45
år är mindre jämfört med riket som helhet. Förekomst av sjukdomar ökar vid
stigande ålder. Vid jämförelser av hälsan i befolkningen är det viktigt att ta med det i
beräkningen. Särskild hänsyn behöver också tas till socioekonomiska faktorer som
utbildningsnivå, yrkestillhörighet och inkomst. På Gotland är andelen personer med
längre utbildning mindre jämfört med i riket och medianinkomsten är lägre. Utifrån
den evidens som finns för ett tydligt samband mellan socioekonomisk position och
hälsa, genom den så kallade sociala gradienten*8, kan hälsan förväntas vara något
mindre bra på Gotland än nationellt.
För detaljer om ålder och socioekonomi i befolkningen, se tabellbilaga, tabell 46
och 47.
För jämförelse mellan resultat och förutsättningar i befolkningen har samtliga län
rangordnads utifrån ålder och socioekonomiska förutsättningar bland de personer
som besvarat Hälsa på lika villkor.
Det län som i jämförelse med övriga län antas ha bäst förutsättningar för god hälsa
hamnar på första plats i rangordningen. Det län som antas ha sämst förutsättningar
hamnar på 21:a plats. Gotlands placering är på 20:e plats, alltså bland de län som kan
antas ha störst utmaningar för att få god hälsa i befolkningen.
Motsvarande rangordning har sedan gjorts för hälsoutfall i länen. Det län som har
bäst förutsättningar för god hälsa bör även ha minst andel personer som exempelvis
skattar sin hälsa och tandhälsa som dålig. Det innebär att i rangordning av
hälsoutfallen förväntas Gotlands utfall vara på 20:e plats bland alla län.
Diagrammen nedan visar Gotlands plats i rangordningen. Den diagonala linjen visar
sambandet mellan förutsättningar och hälsoutfall. Om rangordningen av hälsoutfall
hamnar på motsvarande plats som i rangordningen av förutsättningar kommer
markeringen i diagrammet att placeras på linjen. Är hälsoutfallet bättre än förväntat
utifrån förutsättningar hamnar markeringen under strecket.
8

*Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position
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Av diagrammen, både för kvinnor och män, framkommer att resultaten i
rangordning av hälsoutfall ger Gotland bättre placering än 20:e plats för de flesta
indikatorerna.
Figur 72 Hälsoutfall för kvinnor på Gotland, i relation till plats 20
i rangordning av län utifrån förutsättningar för god hälsa i befolkningen

Markering under strecket indikerar bättre utfall än förväntat.

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 73 Hälsoutfall för män på Gotland, i relation till plats 20
i rangordning av län utifrån förutsättningar för god hälsa i befolkningen

Markering under strecket indikerar bättre utfall än förväntat.

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Orsaker till att folkhälsan är bättre än förväntat

Resultatet på Gotland är bättre än förväntat utifrån förutsättningar i befolkningen.
Frågan som infinner sig är varför hälsoutfallet inte konsekvent följer den sociala
gradienten*9 i hälsa.
Kan frågan besvaras ger det underlag för diskussion om vad som bör göras för att
ytterligare förbättra hälsan i befolkningen på Gotland.
En tänkbar förklaring är att dåligt hälsoutfall eller levnadsvanor som inte främjar
hälsa till viss del är mindre vanligt bland personer med låg socioekonomisk position
på Gotland än i riket. En annan förklaring kan vara att det sociala deltagandet bland
personer med låg socioekonomisk position är högre på Gotland.
Studier visar att socialt deltagande, möjlighet till inflytande och delaktighet samt
känsla av att ha kontroll över livet har positiv inverkan på hälsan.
På Gotland upplever människor även tillit och trygghet i högre grad än i riket.
Positiva skillnader ses i alla grupper som analyserats utifrån ålder, kön och
socioekonomisk position. Skillnaderna är störst jämfört med riket i de grupper som
upplever minst tillit och trygghet. Det innebär att upplevelse av trygghet är mer
jämlikt fördelad i befolkningen på Gotland än i riket.
Även faktorer som påverkar upplevelsen av kontroll i livet ser annorlunda ut på
Gotland än nationellt. Unga personer och personer med låg socioekonomisk position
rapporterar i mindre grad än i riket att de är oroliga för att förlora arbetet. Hög
stressnivå är också mindre vanligt bland personer med kort utbildning och personer
med låg hushållsinkomst.

Folkhälsopolitiska programmets påverkan på folkhälsan
Under programperioden har hälsoutfallet förbättrats specifikt i grupper som har
sämst hälsoutfall. Bland annat har självupplevda hälsa och psykiska välbefinnande
förbättrats bland kvinnor.
Viss förändring över tid som inte är önskvärd ses också. Exempelvis har antalet
personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök ökat liksom förekomst av
stress och nedsatt psykiskt välbefinnande bland tjänstemän.
Huruvida det folkhälsopolitiska programmet i sig påverkat hälsoutfallet eller inte är
svårt att fastställa. Rapporten visar förbättringar inom områden i programmet där
aktiviteter är genomförda. Samtidigt finns aktiviteter och delmål i programmet som
inte är uppnådda.
Påverkan på delaktighet och inflytande

Under programperioden har möjligheterna förbättrats för medborgarna att vara
delaktiga. Region Gotland har bland annat utvecklat kommunikationen via internet
och sociala medier. Valdeltagandet har ökat men någon tydlig ökning av
*

Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position
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medborgarnas värdering i nöjdinflytandeindex kan inte ses. Utrymme för ytterligare
förbättringar finns av bland annat återkoppling, möjlighet till att delta vid öppna
nämndmöten och att kommunicera med förtroendevalda via internet.
Andelen av föräldrapenningen som tas ut av män har ökat något samtidigt som bland
annat Region Gotland aktivt arbetat med jämställdhetsintegrering.
Sysselsättningen når inte målet i nivå med riket. Sysselsättningen har dock ökat och
ohälsotalet minskat samtidigt som arbete gjorts inom Finsam och en
arbetsmarknadsenhet bildats inom regionen.
Aktiviteter som lyfts fram i programmet för arbetet med FN:s konvention för barns
rättigheter är genomförda. Mål för dessa aktiviteter under programperioden är
uppfyllda.
Påverkan på livsmiljö och levnadsvanor

Delmålet att öka hälsosamma levnadsvanor är delvis uppfyllt. Insatser kring arbetet
med att främja hälsosamma levnadsvanor har gjorts och förbättringar ses. Många av
åtgärderna har riktats till speciella målgrupper. Det kan vara en förklaring till att
minskad ojämlikhet i levnadsvanor kan skönjas.
Under programperioden har arbete med att förebygga självmord gjorts. Till exempel
utbildning och insatser som påverkar förekomst av psykisk ohälsa. Tydlig
kraftsamling kring frågan har inte genomförts och antalet självmord har inte minskat.
Åtgärder för att pröva en modell för att analysera konsekvenser för hållbar utveckling
har genomförts i samhällsbyggnadsarbetet. Hänsyn har tagits till sociala aspekter som
bland annat prioriterar de grupper som har sämre förutsättningar att delta i samhället
på lika villkor. Befolkningens upplevelse av trygghet har tydligt förbättrats och blivit
mer jämlikt fördelad, samtidigt som socialt perspektiv varit i fokus inom den fysiska
planeringen och strukturerat arbetet genomförts inom Tryggare Gotland.
Målet för medarbetarnas skattning av möjlighet att kombinera arbete och
föräldraskap har uppnåtts. Vissa övergripande åtgärder har genomförts som möjligen
kan ha påverkat måluppfyllelsen.
Delmålet att minska passiv rökning på arbetsplatser har inte uppnåtts. De åtgärder
som gjorts bland annat inom Region Gotland har inte varit tillräckligt för att nå
målet.
Hälso- och sjukvården har uppnått delmålet att genomföra hälsovinstmätningar.
Under slutet av programperioden har fokus på hälsofrämjande arbete ökat inom
hälso- och sjukvården bland annat genom implementering av sjukdomsförebyggande
metoder och start av ett hälsofrämjande sjukvårdsråd.
Totalt antal personer i befolkningen som vårdats på sjukhus på grund av olyckor har
inte minskat under programperioden. Satsningen på att förebygga fallskador bland
äldre personer har haft effekt genom minskning av sjukhusvård på grund av
fallolyckor bland kvinnor.
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Åtgärder i framtiden för att förbättra hälsan i befolkningen
För att ytterligare förbättra hälsan till en nivå bättre än riksgenomsnittet finns en del
utmaningar.
Folkhälsan behöver förbättras generellt

Hälsan behöver förbättras generellt i befolkningen och inte enbart för de grupper
som har sämst hälsa.
Förutsättningarna för den del av befolkningen som skattar sin hälsa som någorlunda
behöver förändras så att de istället skattar hälsan som bra.
Vissa bestämningsfaktorer behöver uppmärksammas

Rapporten visar bland annat behov av fortsatt arbete för att öka: medborgarnas
delaktighet, sysselsättning, levnadsvanor som främjar hälsa och för att få tobaksfria
arbetsplatser. Behov finns även att fokusera på ytterligare bestämningsfaktorer än de
som hittills prioriterats. Både nationellt och lokalt nämns främjandet av barn och
ungas uppväxtvillkor som speciellt viktigt. Psykisk hälsa är också ett område som
behöver lyftas.
Skillnader i hälsa behöver minskas

Resultat i denna rapport visar att det finns ojämlikhet i hälsa på Gotland och hur den
fördelas inom olika grupper. För att minska ojämlikhet behöver de personer som har
bäst hälsa behålla nivån eller förbättra den samtidigt som de som har sämre hälsa
förbättrar hälsan i högre grad. Kompenserande åtgärder krävs för att påverka hälsans
bestämningsfaktorer för specifika grupper. Hänsyn till jämlikhetsperspektivet
behöver även tas i beslut och arbete kring samtliga bestämningsfaktorer.
Bilden av folkhälsan på Gotland behöver vara tydlig

Regelbunden uppföljning och analys av hälsan i befolkningen är viktig för välbetänkt
prioritering av åtgärder. En djupare bild av hälsan på Gotland ger även möjlighet att
utmana gamla sanningar. Samhällets självbild kan i sig påverka den status
befolkningen upplever sig ha i förhållande till andra delar i riket.
Tydliga indikatorer för uppföljning av för jämlik hälsa behöver tas fram. Vid
diskussioner om målnivåer kan instrumentet Hälsokalkylatorn användas för
beräkning av kostnader för ojämlikhet.
I hälso- och sjukvården finns intresse av djupare analys av förekomst av sjukdomar.
Områden som nämnts som särkilt intressanta är stroke, hjärtinfarkt, diabetes,
förslitning i höftleder samt psykisk ohälsa som exempelvis depression och
neuropsykiatriska diagnoser. Ett sätt är att använda så kallad indirekt survey. Då
hämtas uppgifter från nationell statistik, om sjukdomsförekomst i olika grupper,
exempelvis utifrån ålder. Beräkning görs av hur många personer det finns på Gotland
i respektive grupp för att få fram förväntat antal fall. Jämförelse görs sedan med
faktiskt antal fall. Då ses eventuellt en differens mellan förväntat antal fall och hur
många fall det är i verkligheten. I samband med arbetet med rapporten har inledande
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beräkningar gjorts för ett antal sjukdomar. Under 2015 planeras ett fortsatt
analysarbete tillsammans med hälso- och sjukvården.
Stärka sociala faktorer

Ett möjligt sätt att ytterligare påverka folkhälsan är att stärka sociala faktorer som
främjar hälsa: sociala relationer, socialt deltagande, upplevelse av trygghet, tillit och
upplevelse av kontroll på livet.
Styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet i framtiden

Både nationellt, i verksamheterna inom Region Gotland och bland externa aktörer
efterfrågas tydlig samordning av folkhälsoarbetet med gemensamma strategier och
mål samt strukturerad uppföljning. Verksamheterna uppfattar att framgångar i
framtida folkhälsoarbetet bör nås genom att nämnder och externa aktörer går i takt
utifrån gemensamma mål. Respektive verksamhet tar fram tydliga planer för
aktiviteter. Regelbunden uppföljning lyfts in i befintliga strukturer för ledning och
styrning. Utöver detta efterfrågas tätare övergripande uppföljning än enbart i slutet
av en programperiod. Det stämmer väl med de signaler som ges nationellt om hur
folkhälsoarbetet blir framgångsrikt.
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