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Vad är folkhälsa? 

Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens 

egna val, livsstil och sociala förhållanden men också samhällets utformning så som miljön i 

omgivningen, möjlighet till delaktighet i samhället och andra strukturella faktorer, se Figur 1. 

En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en 

jämlik hälsa i befolkningen. Att arbeta med folkhälsa innebär att arbeta för att minska 

klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. 

 

Figur 1. Visar en helhetsbild över hälsans bestämningsfaktorer, omarbetad efter Dahlgren & Whitehead, 1992. 
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Folkhälsa i Sverige 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utöver det övergripande 

målet finns det elva målområden för folkhälsoarbetet; 

1. Delaktighet och inflytande i samhället  

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barn och ungas uppväxtvillkor  

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

7. Skydd mot smittspridning  

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet  

10. Matvanor och livsmedel  

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

Folkhälsoarbetet kräver ett tvärsektoriellt samarbete med flera aktörer i samhället, såväl 

offentliga, privata och frivilliga är viktiga aktörer i arbetet något som tydligt illustreras i Figur 

1. 

Folkhälsa i Färgelanda 2017 

Arbetet med folkhälsa i Färgelanda kommun styrs utifrån ett avtal med Västra Götaland 

regions norra hälso- och sjukvårdsnämnd. Utifrån de nationella målområdena för folkhälsan 

har Västra Götalands region och norra hälso- och sjukvårdsnämnden skapat en policy, 

handlingsplan och egna mål och inriktningar för folkhälsoarbetet. 

Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår från de lokala behoven i kommunen men tar 

stöd i Västra Götaland regionen och norra hälso- och sjukvårdsnämndens dokument Samling 

för social hållbarhet och Mål och inriktning 2017-2019 samt de nationella målområdena för 

folkhälsan. 

Folkhälsoarbetet i Färgelanda utgår även från kommunens Mål och resursplan 2017, de 

områden som prioriteras i folkhälsoarbetet 2017 går i linje med den politiska viljeriktning och 

de prioriterade områden och verksamhetsmål som nämns där. I kommunens Mål och 

resursplan 2017 står det att en god folkhälsa är grunden för ett gott samhälle samt att god 

uppväxt, god utbildning och ökat arbetsdeltagande är grunden för en god folkhälsa. 

Folkhälsoarbetet utgår ifrån en strategisk nivå och prioriterade insatsområden. De prioriterade 

insatsområdena för folkhälsoarbetet i Färgelanda Kommun 2017 är; barn och ungas 

uppväxtvillkor, levnadsvanor samt jämställda och jämlika livsvillkor. 
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Dessa tre insatsområden är sektorsövergripande och kräver tvärsektoriellt arbete. 

Folkhälsorådet poängterar vikten av att folkhälsoarbetet integreras i kommunens samtliga 

sektorer och den politiska agendan. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Det finns samband mellan barns uppväxtvillkor och hälsa. Barn som växer upp i familjer med 

ekonomiska svårigheter och i otrygga miljöer har högre sannolikhet för sjukdom och osunda 

levnadsvanor. Insatser för att skapa en trygg och god uppväxtmiljö redan i tidig ålder är 

oerhört betydelsefulla. Detta har poängterats i de nationella målområdena för folkhälsan samt 

på regional och lokal nivå. Västra Götalandsregionen samt Norra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden lyfter upp barn och ungas uppväxt villkor i Samling för social hållbarhet 

och Mål och inriktning 2017-2019. Barn och ungas uppväxtvillkor och dess betydelse för 

folkhälsan lyfts i Färgelanda kommuns Mål och resursplan 2017. 

Mål: 

Antal elever med godkända betyg i åk 9 ska öka 

Färgelanda kommun har jämfört med riket ett lågt antal elever som går ut med godkända 

betyg och gymnasiebehörighet i årskurs 9. 

Exempel på aktörer: Ett sektorsövergripande arbete är viktigt, skolan ska inte stå som ensam 

aktör i detta även om de är huvudaktören. Exempel på andra aktörer är individ och 

familjeomsorgen samt kultur och fritid. Dessa aktörer är viktiga då de möter elever på fritiden 

och i hemmet vilket ger möjlighet att fånga upp de i behov av extra stöd. Även aktörer som 

ligger utanför kommunens verksamhet så som ungdomsmottagningen är viktiga i detta arbete. 

Stärka föräldrarollen 

Relationen till föräldrarna är central och en trygg anknytning till föräldrar är viktigt för en god 

psykisk hälsa senare i livet. 

Exempel på aktörer: Viktiga aktörer i detta arbete är Familjecentralen, mödravårdscentralen 

och barnavårdscentralen. Men även ett samarbete mellan sektorerna omsorg och barn och 

utbildning är viktigt för att fånga upp barn och föräldrar som kan vara i behov av extra stöd. 

Trygga och säkra miljöer 

Alla barn har rätt att vistas i miljöer som är trygga, säkra och tillgängliga för dem. Detta mål 

riktar in sig på miljöer där barn befinner sig i vardagen så som; skola och fritid, exempelvis 

fritidsgården, föreningar, lekplatser och cykelvägar. Detta innefattar bland annat att lekplatser 

ska vara väl underhållna och att cykelvägar ska vara väl upplysta. Det är inte bara den fysiska 

miljön som innefattas i detta mål utan även den sociala, att barn upplever trygghet från vuxna 

i skolan och på fritidsaktiviteter. 

Exempel på aktörer: När det gäller den fysiska miljön är sektor samhällsbyggnad 

huvudaktören. 
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För att säkerställa en trygg miljö på fritiden uppmanas föreningar att arbeta med värderingar 

och ledarrollen, en viktig aktör för att stärka detta arbete från kommunen är sektor kultur och 

fritid. 

Goda levnadsvanor 

Levnadsvanor har betydelse för människors ohälsa och risk för sjukdom. Många levnadsvanor 

skapas redan i ung ålder, vilket gör att målet om barn och ungas uppväxtvillkor återkommer 

till viss del i detta område. 

Främjandet av goda levnadsvanor och prevention av alkohol, narkotia och tobak är något som 

lyfts av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Mål och inriktning 2017-2019 samt i de 

nationella målområdena för folkhälsan. 

Mål: 

Minska antalet personer som brukar alkohol, narkotika och tobak 

Hos kommunens individ och familjeomsorg samt inom barn och utbildning finns det idag en 

oro gällande narkotika hos barn och unga. 

Via medborgarenkäter som genomförts under 2016 av kommunpolisen och kommunens 

säkerhetssamordnare har det framkommit medborgarna önskar preventionsinsatser inom 

alkohol och narkotika. 

Exempel på aktörer: Exempel på viktiga aktörer i detta arbete är Familjecentralen, skolan 

samt individ och familjeomsorgen. Ett exempel på en viktig samordnande aktör, förutom 

folkhälsorådet är det lokala brottsförebyggande rådet där flera sektorer inom kommunen 

medverkar. 

Antalet fysiskt aktiva ska öka 

Fysisk aktivitet har en förebyggande effekt för depression och andra typer av sjukdom och 

ohälsa. 

Exempel på aktörer: Viktiga aktörer i detta arbete är sektor samhällsbyggnad, vilka har 

möjlighet att arbeta för en ökad tillgänglighet för fysisk aktivitet i samhället via exempelvis 

gång- och cykelbanor, skolgård samt lekparker. Även kultur och fritid är en viktig aktör för att 

stödja de föreningar som arbetar med detta. 

Jämställda och jämlika livsvillkor 

Förutsättningarna för en god hälsa skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen och 

mellan könen. Att livsvillkoren är jämställda och jämlika har betydelse för hälsoutfallet och 

för en hållbar utveckling i samhället. Insatser kan behöva anpassas för att kunna nås och 

tillgodoräknas av alla grupper i befolkningen. 

Det övergripande nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
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Västra Götalandsregionen lyfter i Mål och inriktning 2017-2019 samt Social samling för 

social hållbarhet att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Människors lika värde med 

samma rättigheter och skyldigheter är något som fastställs i kommunens Mål och resursplan 

2017. 

Mål: 

Ökat arbetsdeltagande och en tillgänglig arbetsmarknad 

Att ha ett arbete ökar den ekonomiska tryggheten och den sociala tillvaron, två viktiga 

faktorer för folkhälsan. I kommunens Mål och resursplan 2017 lyfts det fram att kommunen 

vill arbeta med att öka förutsättningarna på arbetsmarknaden för de som idag är långt ifrån 

den. Även i de nationella målområdena för folkhälsan lyfts det fram att arbetslivet måste 

utformas så att det finns plats även för dem som har en begränsning i sin arbetsförmåga. 

Exempel på aktörer: Insatser som arbetar för detta kräver samverkan mellan olika aktörer i 

samhället och sektorer i kommunen, exempel på viktiga aktörer från samhället är 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men även lokala företag. 

Ökat socialt deltagande 

Den sociala tillhörigheten är viktig, inte minst för individer som av olika anledningar står 

utanför samhället, exempelvis nyanlända, personer med funktionsnedsättningar, ungdomar, 

äldre och personer i en ekonomiskt utsatt situation. Att arbeta för att främja deras deltagande 

och känsla av tillhörighet i samhället är viktigt. 

Exempel på aktörer: Förslag på aktör i detta är sektor kultur och fritid, vilket är en viktig 

aktör för att tillsammans med förenings- och kulturlivet i kommunen arbeta för ett utbud för 

alla och för att stärka tillgängligheten målgruppen. 

Ökat psykiskt välbefinnande 

Den psykiska ohälsan är ett av de nya folkhälsoproblemen i Sverige. Det finns en skillnad i 

den psykiska hälsa mellan olika grupper där ohälsan är högre och mer förekommande bland 

såväl äldre och unga vuxna, särskilt bland kvinnor är den psykiska ohälsan mer 

förekommande. Även nyanlända är en grupp där den psykiska ohälsan är hög. 

Att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa lyfts på nationell nivå genom "Strategi för statens 

insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa" och i Norra hälso- och sjukvårdsnämndens 

dokument ”Mål och inriktning 2017-2019”. 

Exempel på aktörer: Flera aktörer är viktiga i detta arbete, exempelvis elevhälsan, 

ungdomsmottagningen, Familjecentralen och primärvården. Även personal i andra 

verksamheter som möter de som befinner sig i riskzonen är betydelsefulla aktörer. 


