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Säkerställa att den folkhälsopolitiska strategin bidrar till jämlik hälsa 

för barn och unga i länet och att samverkan med andra aktörer 

tydliggörs 



Processen ägs av Norrbottens 

folkhälsopolitiska råd 

Agneta Granström (MP), Region Norrbotten 

tel: 070-305 52 58, ordförande 

Anders Öberg (S), Region Norrbotten 

tel: 070-609 3563 

Helena Öhlund (S), Älvsbyn 

tel: 0929-171 11 

Birgitta Larsson (S), Gällivare 

tel: 072-5988475 

Anita Sköld (M), Pajala 

tel: 070-699 50 17 

Karin Börjesson, avdelningschef länsstyrelsen 

tel: 010-2255260 
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Syfte 

Stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete i 

Norrbotten för att utjämna skillnader i hälsa och 

förbättra folkhälsan i länet.  

 

Kommuner 

Näringsliv/arbetsliv 

Ideburen sektor 

 

Statliga företrädare 

Regionala företrädare 



Norrbotten folkhälsostrategi 
Ett verktyg för att samordna insatser och underlätta samverkan mellan 

sektorer och organisationer 

 

2. Gemensam målbild 

3. Egenskaper som kännetecknar ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete 

4. Vem gör vad i länets folkhälsoarbete - 

roller 

 

1. Gemensam lägesbild 

Innehåll 



På vilket sätt finns samverkan med...  
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I framtagningen... I genomförandet... 



På vilket sätt bidrar strategin till en 

mer jämlik hälsa... 

HBT  Annan 

etnisk 

bakgrund 
Funktionsnedsatta 

Kort 

utbildade  

Genomsnittliga 

hälsoläget i 

Norrbotten 



8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kompetenser, kunskaper och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

Utgår från nationella målområden  
- med betydelse för en mer jämlik hälsa 

* Enligt förslag, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 



En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
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En förbättrad och mer jämlik och 

jämställd hälsa i Norrbotten 

Det tidiga livets villkor 

Kompetenser, kunskaper och utbildning 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

Inkomster och försörjningsmöjligheter 

Boende och närmiljö 

Levnadsvanor 

Kontroll, inflytande och delaktighet 

Nationella områden med 

betydelse för den jämlika 

hälsan* 

Regionalt definierade 

”länsspecifika perspektiv” 

med betydelse för den 

Norrbottniska hälsan 

Prioriterade områden i Norrbotten 

* Enligt förslag, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 



Norrbottens folkhälsomål 

Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och 

jämställd hälsa 

Delmål: 

1. Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt 

2. Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och 

jämställda 

3. Normer och värderingar som främjar en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa ska 

stärkas 

4. Kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa 

Genomsnittliga 

hälsoläget i 

Norrbotten 

Diskrimineringsgrunder 

- Sexuell läggning 

- Kön 

- Födelseland 

Kommun Socioekonomi 

- utbildningsnivå 

- ålder 



Beskriver folkhälsoarbete som sluter 

klyftor 



Vill du veta mer om arbetet? 

 

 

 

Lämna dem innan 30 november  

https://webbenkat.nll.se/evasys/online.php?p=FHS2018 

 

Tack för att du tar dig tid! 

Med vänliga hälsningar 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd 

 

Har du synpunker på innehållet? 

www.norrbotten.se/fhs 

https://webbenkat.nll.se/evasys/online.php?p=FHS2018

