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Hälso- och sjukvårdsberedningarnas 
verksamhetsrapport 2015
Hälso- och sjukvårdsberedningarna
Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska öka full-
mäktiges kunskaper om medborgarnas behov, till-
gång till och konsumtion av hälso- och sjukvård.
Beredningarnas arbete syftar till att förse fullmäkti-
ges ledamöter med kunskaper som bidrar till bättre 
beslutsunderlag och i förlängningen en mer effektiv 
och behovsanpassad hälso- och sjukvård. 

Nord, syd, mitt och öst
Landstinget i Norrbotten har fyra hälso- och sjuk-
vårdsberedningar som tillsammans täcker hela länet.
Nord: Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala. 
Syd: Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. 
Mitt: Luleå och Boden. 
Öst: Övertorneå, Haparanda, Kalix och Överkalix. 

Uppdraget 2015
Landstingsfullmäktige beslutade den 19-20 novem-
ber 2014 att ge hälso- och sjukvårdsberedningarna 
följande uppdrag för arbetsåret 2015: 

Jämlik hälsa för barn och ungdomar
Den framtida folkhälsoutvecklingen är i hög grad 
beroende av att barn och unga tillförsäkras en god 
hälsa, goda levnadsvanor och levnadsförhållanden. 
Ett nedsatt hälsotillstånd redan i livets början kan få 
betydelse för individens hela framtid.

• Är hälsan hos barn och ungdomar lika över länet?

•  Vilka faktorer kan vara orsak till eventuella olik-
heter?

• Vilka faktorer ökar hälsan?

•  Hur ska framtida sjukdomstillstånd förebyggas 
tidigt?

Metod
Beredningsåret består av följande moment: 

• Fastställande av verksamhetsplan. 

• Kunskapsuppbyggnad. 

• Dialog. 

• Analys.  

• Verksamhetsrapport. 

Kunskapsuppbyggnad
Beredningarna har tagit del av fakta om befolk-
ningen och det aktuella uppdragsområdet vid en 
inledande kunskapsuppbyggnad samt löpande under 
arbetets gång. 

Dialog
Beredningarna har använt sig av många olika dia-
logmetoder, främst med fokus på barn och ungdo-
mar och utifrån de frågor som ställdes i uppdraget. 
Exempelvis har beredningarna arrangerat öppna 
föreläsningar med efterföljande workshop, där 
ledamöterna delade upp sig i stationer för att prata 
en och en eller i mindre grupper med ungdomar. 
Samtal med skolungdomar, allmänhet, föreningar, 
arbetsplatser och marknadsbesökare har genomförts. 
Det finns en stor samstämmighet i dialogdokumen-
tationerna från samtliga beredningar vilket gett en 
samlad bild av läget i länet. 

Analys
De fyra beredningarna har utgått ifrån samma 
kunskapsuppbyggnad och faktaunderlag och sedan 
lyssnat på medborgarnas synpunkter för att kunna 
analysera vad det finns för behov när det gäller barn 
och ungdomars jämlika hälsa. 
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Analysen har utförts i två steg. Varje beredning har 
gjort en egen analys för sitt beredningsområde. Med 
syfte att stärka länsperspektivet har alla berednings-
ledamöter därefter samlats för att i tvärgrupper 
analysera behovsskillnader och likheter mellan 
beredningsområdena. 

Verksamhetsrapport
Hälso- och sjukvårdsberedningarna lämnar en ge-
mensam verksamhetsrapport. 

Disposition av  
verksamhetsrapporten
Fakta
Verksamhetsrapporten inleds med fakta kring barn 
och ungdomars jämlika hälsa i Norrbotten. Samma 
fakta har legat till grund för det samtalsstöd som be-
redningarnas ledamöter utgått ifrån vid dialogerna. 

Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapporten är uppdelad i fyra kapitel 
som följer frågorna i uppdraget. Respektive kapi-
tel avslutas med en beskrivning av medborgarnas 
behov utifrån frågan. 
När rapporten hänvisar till beredningarnas iakttagel-
ser avser det den analys beredningarna gjort av de 
synpunkter medborgarna framfört i dialogen. 

Ekonomisk redovisning
Årsbudget Utfall Resultat

4 405 000 kronor 1 764 000 kronor 2 640 000 kronor

Redovisningen avser perioden november 2014 - september 
2015. Beredningens verksamhetsår innefattar även oktober 
2015. 

I budgeten finns det utrymme för 17 arvoden och 
17 dagars ersättning för förlorad arbetsinkomst till 
samtliga ledamöter. Årets överskott beror främst 
på att få ledamöter erhållit ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Det har sin förklaring i att många 
ledamöter är pensionärer och att många aktiviteter 
genomförts på kvällar och helger. Vidare har få 
ledamöter förbrukat samtliga arvoden inom uppdra-
gets omfattning. 
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Fakta om barn och  
ungdomars hälsa i Norrbotten
Här presenterar hälso- och sjukvårdsberedningarna 
korta fakta om barn och ungas hälsa i Norrbot-
ten. Samma fakta har varit en del av ledamöternas 
kunskapsuppbyggnad och även legat till grund 
för beredningarnas samtalsstöd. Faktauppgifterna 
kommer från undersökningen Skolbarns hälsa och 
levnadsvanor 2013/20141. 

Unga i Norrbotten
I Norrbotten finns ungefär 45 000 barn i åldern 0 till 
17 år. Större delen finns vid kusten. Cirka vart tju-
gonde av dessa barn är födda i ett annat land vilket 
är lägre än i övriga Sverige. Ungefär vart tionde barn 
i Norrbotten har minst en förälder från annat land. 

Upplevd hälsa
Årskurs fyra
I medeltal uppger 94,7 procent av flickorna och 95,9 
procent av pojkarna att de mår bra eller mycket bra. 
Det finns inga uppgifter från Arjeplog, Jokkmokk, 
Överkalix och Övertorneå.

Flickor
Högsta noteringarna finns i Kalix (98,8)  
och Gällivare (98,4). 
Lägsta noteringarna finns i Piteå (91,6)  
och Haparanda (91,3). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Gällivare (100)  
och Kalix (97,6). 
Lägsta noteringarna finns i Älvsbyn (93,9)  
och i Boden (92,5). 

Gymnasiets första år
I medeltal uppger 78,1 procent av flickorna och 91,4 
procent av pojkarna att de mår bra eller mycket bra. 
Det finns inga uppgifter från Älvsbyn, Arjeplog, 
Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå och Pajala. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Gällivare (88,9)  
och Kiruna (86,0). 
Lägsta noteringarna finns i Boden (70,8)  
och Arvidsjaur (70,5). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Gällivare (95,2)  
och Luleå (93,8). 
Lägsta noteringarna finns i Haparanda (88,3)  
samt Boden (88,0) och Arvidsjaur (82,8). 

Trivsel i skolan
Årskurs sju
I medeltal uppger 88,7 procent av flickorna och 90,4 
procent av pojkarna att de trivs bra eller mycket bra 
i skolan. Det finns inga uppgifter från Arjeplog och 
Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Boden (94,2)  
och Piteå (94,0). 
Lägsta noteringarna finns i Övertorneå (79,6)  
och Kalix (90,0).

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Jokkmokk (98,0)  
samt Luleå (93,0). 
Lägsta noteringarna finns i Kiruna (75,5),  
Haparanda (89,0) och Pajala (89,0). 

1  http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Hur-mar-vi-i-lanet/Hur-samlar-vi-kunskap/Halsosamtal-i-skolan/ 
Rapporter-Halsosamtal-i-skolan/
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Gymnasiets första år
I medeltal uppger 90,8 procent av flickorna och 94,2 
procent av pojkarna att de trivs bra eller mycket bra i  
skolan. Det finns inga uppgifter från Älvsbyn, Arje-
plog, Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå och Pajala. 

Stillasittande
Årskurs sju
I medeltal uppger 12,9 procent av flickorna och 15,5 
procent av pojkarna att de sällan eller aldrig utövar 
någon fysisk aktivitet på fritiden. Medeltalet ökar 
något för båda könen till gymnasiets första år. Det 
finns inga uppgifter från Arjeplog, Arvidsjaur och 
Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Gällivare (19,0)  
och Älvsbyn (17,0). 
Lägsta noteringarna finns i Jokkmokk (8,0)  
och Övertorneå (5,6).

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Kiruna (21,4)  
samt Gällivare (19,4) och Piteå (19,1). 
Lägsta noteringarna finns i Kalix (10,5)  
och Älvsbyn (8,0). 

Övervikt och fetma
Årskurs sju
I medeltal har 18,4 procent av flickorna och 26,2 
procent av pojkarna övervikt eller fetma. Det  
finns inga uppgifter från Arjeplog, Arvidsjaur  
och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Övertorneå (26,4)  
och Haparanda (25,7). 
Lägsta noteringarna finns i Boden (15,0)  
och Kiruna (14,8). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Älvsbyn (37,9)  
och Gällivare (37,1). 
Lägsta noteringarna finns i Boden (22,3)  
och Kalix (18,4). 

Ledsen eller nedstämd
Årskurs sju
I medeltal uppger 7,7 procent av flickorna och 1,9 
procent av pojkarna att de ofta eller alltid känner 
sig ledsen eller nedstämd. Medeltalet fördubblas till 
gymnasiets första år och ökningen är något större 
för pojkarna. Det finns inga uppgifter från Arjeplog, 
Arvidsjaur och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Övertorneå (18,5)  
och Jokkmokk (16,0). 
Lägsta noteringarna finns i Pajala (4,1)  
och Gällivare (1,6). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Gällivare (3,2)  
och Övertorneå (2,9). 
Lägsta noteringarna finns i Kiruna (1,0)  
och Älvsbyn (0,0). 

Värktabletter
Årskurs sju
I medeltal uppger 7,2 procent av flickorna och 1,9 
procent av pojkarna att de tar värktabletter minst 
några gånger per vecka. Det finns inga uppgifter 
från Arjeplog och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Kiruna (12,9)  
och Älvsbyn (9,4). 
Lägsta noteringarna finns i Gällivare (4,8)  
och Övertorneå (3,7).
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Pojkar
Högsta noteringarna finns i Haparanda (7,3)  
samt Älvsbyn (6,9). 
Lägsta noteringarna finns i Boden (1,0)  
samt Kalix och Pajala (0,0). 

Gymnasiets första år
I medeltal uppger 10,1 procent av flickorna och 2,6 
procent av pojkarna att de tar värktabletter minst 
några gånger per vecka. Det finns inga uppgifter 
från Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Överkalix, 
Övertorneå och Pajala. 

God sömn
Årskurs sju
I medeltal uppger 80,1 procent av flickorna och 85,4 
procent av pojkarna att de ofta eller alltid sover bra. 
Det finns inga uppgifter från Arjeplog, Arvidsjaur 
och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Kalix (85,7)  
och Jokkmokk (84,0). 
Lägsta noteringarna finns i Kiruna (71,8)  
och Haparanda (70,5).

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Jokkmokk (91,8)  
samt Kalix (90,8). 
Lägsta noteringarna finns i Kiruna (81,6)  
samt Pajala (75,3). 

Gymnasiets första år
I medeltal uppger 74,8 procent av flickorna och 80,0 
procent av pojkarna att de ofta eller alltid sover bra. 
Det finns inga uppgifter från Arjeplog och Överkalix. 

Alkohol
Årskurs sju
I medeltal uppger 10,2 procent av flickorna och 10,9 
procent av pojkarna att de provat dricka alkohol. 
Det finns inga uppgifter från Arjeplog och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Haparanda (19,3)  
och Jokkmokk (16,0). 
Lägsta noteringarna finns i Gällivare (7,9)  
och Boden (7,4). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Övertorneå (24,6)  
samt Haparanda (23,2). 
Lägsta noteringarna finns i Kalix (6,6)  
samt Älvsbyn (5,7). 

Gymnasiets första år
I medeltal uppger 59,5 procent av flickorna och 57,8 
procent av pojkarna att de provat dricka alkohol. 
Det finns inga uppgifter från Älvsbyn, Arjeplog, 
Överkalix, Övertorneå och Pajala. 

Narkotika
Årskurs sju
I medeltal uppger 97,5 procent av flickorna och 96,6 
procent av pojkarna att de skulle tacka nej om de 
blev erbjudna narkotika. Det finns inga uppgifter 
från Arjeplog och Överkalix. 

Flickor
Högsta noteringarna finns i Kalix (98,6)  
och Luleå (98,7). 
Lägsta noteringarna finns i Haparanda (93,2)  
och Jokkmokk (92,0). 

Pojkar
Högsta noteringarna finns i Piteå (98,7)  
samt Jokkmokk (98,0). 
Lägsta noteringarna finns i Pajala (93,2)  
samt Gällivare (91,9). 

Gymnasiets första år
I medeltal uppger 92,7 procent av båda könen att  
de skulle tacka nej om de blev erbjudna narkotika. 
Samtidigt uppger 2,6 procent av flickorna och 3,6 
procent av pojkarna att de provat narkotika. Det 
finns inga uppgifter från Älvsbyn, Arjeplog,  
Jokkmokk, Övertorneå och Pajala.



8

Är hälsan hos barn och  
ungdomar lika över länet?
En stor del av det faktamaterial som beredningarna  
tagit del av och den dialog som beredningarna  
genomfört visar att hälsan för barn och ungdomar  
i Norrbotten inte är jämlik. 
Trots skillnaderna i länet har dialogen visat att barn 
och ungdomar på de flesta orter i länet mår bra och 
trivs där de bor. Många trivs bra i skolan och känner 
att de har kompisar de känner sig trygga med. 
De flesta unga upplever hinder när det gäller kom-
munikationer, utbud och resurser oavsett vilken  
del av länet de kommer ifrån. 
Dialogen visar stora skillnader i jämlikhet inom  
en rad områden: 
•  Barn och ungdomar lever under olika socioeko-

nomiska förutsättningar och efterfrågar generellt 
mer tid och uppmärksamhet från vuxenvärlden. 

•  Avstånd och tillgänglighet påverkar jämlikheten 
för unga när det gäller allt ifrån hälso- och sjuk-
vårdens verksamheter till utbud och aktiviteter i 
hemkommunen.

•  Beredningarna upplever att flickor och pojkar 
hanterar stress, skola, fritid och framtidsfunde-
ringar på väldigt olika sätt. 

•  Många unga upplever att segregering finns i såväl 
glesbygd som tätort.

•  I vissa geografiska områden i Norrbotten oroas 
unga av rasism. 

•  Många ungdomar menar att idrotten premieras 
framför andra aktiviteter. 

•  Glesbygdens ungdomar upplever inte att de har 
samma tillgång till utbud och lokaler som unga i 
tätorten. 

Hälso- och sjukvård
Tillgången till hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar varierar mellan orterna i länet. Det gäller 
exempelvis möjligheten att besöka en hälsocentral 
eller tandvård men även barn- och ungdomsmottag-
ning, psykolog, skolsköterska och kurator. 
Beredningarna har uppfattat att det finns en ojämlik 
tillgång till exempelvis barnläkare i länet. Även 
informationen som föräldrarna får från mödra- och 
barnavårdscentral skiljer sig åt beroende på i vilken 
del av länet man bor. 

Glesbygd och tätort
Många ungdomar på små orter ser det som en fördel 
att växa upp i en liten ort eller på glesbygden där de 
upplever trygghet jämfört med att växa upp i en tät-
ort. På mindre orter kan det vara tillåtande att vara 
annorlunda. Samtidigt kan det finnas nackdelar med 
att ”alla vet allt om alla”. 
En del ungdomar menar att de är mer utsatta i 
glesbygden. Det finns mindre möjligheter att byta 
umgängeskrets om man känner sig utsatt. 
Det upplevs vara enklare att vara barn längre tid 
på mindre orter. Samtidigt är utbudet av aktiviteter 
mindre. Detta påverkar möjligheten att delta vid 
meningsfulla och hälsosamma fritidsaktiviteter. 
Många tror att det är bättre på någon annan plats i 
länet. Unga i glesbygd har uppfattningen att det är 
bättre i städerna. Ungdomar i städer tror att det är 
bättre i små orter. 
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Psykisk hälsa
Det finns en ökad psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar i länet som även varierar mellan kommu-
nerna. Depression och stress är exempel på problem 
som växer. Andra ökande problemområden är en-
samhet, utanförskap och problem med inkludering. 
Fakta visar att psykisk ohälsa ökar mest bland  
flickor. Flickorna känner sig pressade när det gäller 
allt ifrån prestation till utseende och känner en oro 
för hur man ska klara sig i framtiden. Detta kan till 
viss del variera mellan orterna i länet. 
Beredningarna upplever att det finns ett stort mörker- 
tal när det gäller pojkar i Norrbotten då deras stress 
och psykiska ohälsa inte synliggörs på samma sätt 
som flickornas. 
Både flickor och pojkar tror och upplever att flickor 
mår sämre generellt. Det handlar om upplevd press 
i skolan och på fritiden men även outtalade krav i 
såväl sociala som traditionella media. 
Många medborgare menar att psykisk ohälsa inte är 
ett individuellt problem utan ett samhällsproblem. 
Barnen ska inte skuldbeläggas utan här måste  
vuxenvärlden ta ett större ansvar. 

Beredningarnas slutsatser
•	 	Det	finns	ett	behov	av	att	landstingets	före- 

byggande och vårdande insatser anpassas  
efter barn och ungdomars förutsättningar på 
respektive ort. 

•	 	Det	finns	ett	behov	av	samordnad	och	jämlik	
information från hälso- och sjukvården när det 
till exempel gäller information från mödra- och 
barnavårdscentralerna. 
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Vilka faktorer kan vara 
orsak till eventuella olikheter?

Beredningarna kan konstatera att barn och ungas 
välmående ofta är beroende av ett flertal faktorer. 

Familjeförhållanden och nätverk
Beredningarna noterar att familjernas ekonomi  
och socioekonomiska status påverkar levnadsför- 
hållandena för unga i hög grad. Variationer i länet 
och inom kommunerna upplevs ibland som stora. 
Antalet hem där barn och unga lever under svåra 
hemförhållanden ökar. Många barn och ungdomar 
känner sig osynliga för fysiskt och/eller psykiskt 
frånvarande föräldrar. 
Att känna tillhörighet med familj och vänner är vik-
tigt. Många unga efterfrågar ansvar hemma så  
de känner sig viktiga och behövda. 

Könsskillnader
Beredningarna har uppfattat att flickor och pojkar 
hanterar stress, skola, fritid och framtidsfunderingar 
på olika sätt. Pojkar upplevs generellt som mer  
trygga eller oberörda. Flickor upplevs som mer 
oroliga och stressade. Samtidigt är den allmänna 
uppfattningen att flickorna generellt har lättare än 
pojkarna att kunna prata om sina problem. 
Både flickor och pojkar verkar ha en förståelse  
för att rent hormonella förändringar i kroppen i  
tonåren kan vara orsaken till att man mår sämre 
vissa perioder. 
På mindre orter och i glesbygd har beredningarna 
noterat att framför allt flickorna känner en stor oro 
över att inte få jobb i framtiden och därför satsar på 
att få bra betyg för att kunna flytta. 

Fritid
Utbud i glesbygd kontra tätort upplevs väldigt olika 
när det exempelvis gäller kommunikationer, mötes-
platser och utbudet av aktiviteter. 

Kommunikation
Det finns en stor brist på kollektivtrafik på mindre 
orter men även mellan olika orter. Tillgång till kom-
munikationer påverkar i allra högsta grad möjlig- 
heten att träffa vänner och delta vid olika aktiviteter. 
Föräldrar har olika förutsättningar att vara delaktiga 
i sina barns fritidsaktiviteter, till exempel att köra 
till och från aktiviteter. 

Utbud
Utbudet av aktiviteter varierar mycket från  
kommun till kommun. Det finns ett större utbud av 
fritidsaktiviteter i större kommuner. Ändå upplevs 
glesbygden ha en större andel aktiva ungdomar. 
Mycket hänger också på föräldrarnas engagemang 
och tillgång till ledare. 
På många orter upplever unga att idrott och fri-
tidsaktiviteter fortfarande mest utgår från pojkarnas 
villkor, både när det gäller ekonomiskt bidrag till 
olika idrotter från exempelvis kommuner men också 
att pojkarnas aktiviteter prioriteras när det handlar 
om lokaler och träningstider. Särskilt tydligt upp-
levs detta på mindre orter i glesbygden. På en del 
orter får träningstider för barn och unga stå tillbaka 
för elitidrotten. 
Generellt anses att det inte finns tillräckligt med 
spontana aktivitetsplatser och träffpunkter för barn 
och unga oavsett bostadsort. Fler avgiftsfria mötes-
platser efterlyses där man heller inte behöver köpa 
något eller där man kan ägna sig åt mer kreativa fri-
tidsaktiviteter såsom konst, dans, musik, teater eller  
brädspel. Unga trivs med att göra de som de är bra på. 
Några ungdomar anser att alla pengar och lokaler  
satsas på de idrotts-intresserade ungdomarna. 
Många upplever att de kommunala stöden går till 
traditionella och lokalt etablerade idrotter. ”Idrott är 
fint, dator är fult”. 
Fritidsaktiviteter är ofta dyra. Barn och unga har 
olika möjligheter att delta utifrån föräldrarnas  
ekonomiska situation. 
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Polarisering
Beredningarna har noterat en form av polarisering. 
De barn och ungdomar som är aktiva tenderar att 
vara väldigt aktiva medan de mindre aktiva sällan 
deltar vid några aktiviteter alls. 

Utanförskap
Socioekonomi spelar en stor roll i känslan av utan- 
förskap bland unga. Ekonomiska förutsättningar 
behövs för att kunna delta i vissa sammanhang och 
aktiviteter. 
Att vara anträffbar större delen av dygnet, ha  
tillgång till internetuppkoppling och rätt teknik  
har blivit allt viktigare för att inte bli exkluderad  
i sociala sammanhang. 
På många orter upplever ungdomar att segregering 
och rasism förekommer i allt större utsträckning 
såväl i skolan som på fritiden. Även segregering 
mellan glesbygd och tätort samt mellan mindre orter 
förekommer. På många håll känner unga oro över 
detta och upplever att det är ett mönster som är svårt 
att bryta. 

Skolan
Många ungdomar uppger att de känner sig stressade 
av studier och läxor. Ungdomarna upplever att de 
får dåligt stöd från lärare och andra vuxna i skolan. 
Vuxna måste lyssna och agera i större utsträckning. 
Ungdomar upplever också dålig uppföljning av 
problem som man tagit upp med sin lärare. Eleverna 
tycker att lärarna är konflikträdda. 
Många unga känner att det är av största vikt att 
ha tillgång till och kontakt med skolsköterska och 
kurator i skolan. Tillgången till den typen av stöd 
upplevs som dåligt. De allra flesta uppger dock att 
de har kompisar att vända sig till om de behöver 
prata. 

Mat i skolan
Skolmaten har under uppdraget varit mycket  
omdiskuterat. Ungdomar anser att maten i skolan  
är väldigt viktig för att man ska trivas och orka med 
sina skoldagar. På flera orter upplever ungdomarna 

stora brister i skolmaten. Ett mer varierat utbud 
efterfrågas nästan genomgående av eleverna i länet. 
Skolorna påverkar till viss del ungdomarnas fru-
kostvanor genom att vissa skolor serverar frukost 
medan andra inte gör det.

Alkohol och droger
Ungdomarna upplever det lätt att få tag i alkohol och 
droger oavsett var man bor i länet. Användningen 
av narkotika ökar och det finns en större tolerans 
bland unga. På vissa orter förekommer grupptryck i 
skolan kring att använda alkohol och droger. 
Information och utbildning om alkohol och droger 
efterfrågas av både ungdomar och vuxna. Tydlig 
och tidig samt återkommande information är en 
framgångsfaktor. 
Det förekommer allt fler förskrivningar av narkotika- 
klassade läkemedel till barn och unga, vilket många 
upplever negativt. 

Energidryck
Beredningarna upplever att användandet av  
energidrycker bland unga har ökat. 

Skärmtid
Bland de barn och ungdomar som beredningarna 
mött finns olika uppfattningar om man tycker sig 
spendera för mycket tid framför olika bildskärmar. 
Det finns även olika syn på om man tycker skärmtid 
är ett problem. Allt mer skolarbete bedrivs på skärm 
och en stor del av skärmtiden finns i skolan.
En del anser att deras skärmtid går ut över skol- 
arbetet, fritiden, umgänge med vänner och sömnen 
på ett negativt sätt. Här ser beredningarna även en 
hälsorisk med mycket stillasittande. 
Samtidigt finns en tolerans och acceptans kring 
användandet av bildskärmar på olika sätt. Tekniken 
kan användas på många sätt såväl i skolan som på 
fritiden. 
Många ungdomar ser internet främst som en kun-
skapskälla. Samtidigt finns ett behov av information 
och utbildning om barn och ungas utsatta situation 
på internet. 
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Mobbing
En del ungdomar upplever utbredd mobbing, kränk-
ning och diskriminering i skolan och under fritiden. 
Det finns också ett stort tryck i sociala medier bland 
unga där även näthatet etablerat sig. Det förekom-
mer även exkludering på grund av olika tillgång till 
teknik. 
Många unga menar att det blir ”mer drama kring 
små saker” i de sociala medierna. En text man  
skrivit finns kvar längre än det muntliga ordet. 

Bekräftelse
Beredningarna upplever att det behövs en större 
bekräftelse av barn och unga från vuxenvärlden. 

Beredningarnas slutsatser
•	 	Det	finns	behov	av	en	översyn	av	förskrivningen	

av narkotikaklassade läkemedel till barn och 
unga i Norrbotten.

•	 	Det	finns	ett	stort	behov	av	utbildning	och	 
information kring riskerna med alkohol-  
och narkotikabruk. 

•	 En	jämlik	utveckling	av	kollektivtrafiken	behövs.	
•  Landstinget måste bidra till att sprida kunskap 

och medverka vid informationsinsatser för  
att motverka mobbing och andra typer av  
kränkningar. 

•	 	Det	finns	ett	behov	av	information	och	utbildning	
om barn och ungas utsatta situation på internet. 
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Vilka faktorer ökar hälsan?
Beredningarna har redan konstaterat att hälsan 
inte är jämlik för barn och ungdomar i Norrbotten. 
Ledamöterna har i förra kapitlet även varit inne på 
olika orsaker till ojämlik hälsa. Faktorer som ökar 
hälsan skulle i sådant fall vara raka motsatsen. Som 
en sammanfattning, utan inbördes ordning, listar  
beredningarna här några faktorer för god hälsa 
bland barn och ungdomar: 
•  Trygghet och goda hemförhållanden såväl socialt 

som ekonomiskt. 
•  Att samhällets olika instanser som exempelvis 

kommun och landsting tidigt uppmärksammar 
signaler på fysisk och psykisk ohälsa och sätter 
in lämpliga åtgärder eller finns tillgängliga vid 
behov. 

•  Hälsofrämjande livsstil när det gäller kost,  
motion och sömn. 

•  Vänner, känsla av tillhörighet och att känna sig 
behövd. 

•  Sund studiemiljö och stöttning i studierna både 
hemma och i skolan. 

• Närvarande vuxna som goda förebilder. 
•  Utbud och möjlighet att delta vid meningsfulla 

fritidsaktiviteter. 
•  Tillförsikt inför framtiden och en positiv  

framtidstro. 
•  Inkludering som fungerar så att alla får vara en  

del av samhället. 
•  Tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog  

och samtalsstöd. 

Beredningarnas slutsatser
•  Det är viktigt att hälso- och sjukvården tar barn  

och ungas hälsa på allvar. 
•  Landstinget måste samordna sina hälsoinformations-

insatser med kommunerna och skolhälsovården.
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Hur ska framtida sjukdomstillstånd  
förebyggas tidigt?

Landstinget
De medborgare beredningarna mött anser att 
landstinget har en viktig informerande roll när det 
gäller att synliggöra hälsofrågor för allmänheten. 
Det handlar bland annat om att upplysa och påverka 
barn och ungdomar men även vuxna till en sund och 
sjukdomsförebyggande livsstil. 
Det är också viktigt att barn och ungdomar vet  
vart man ska vända sig för att söka hjälp, men  
även övriga familjemedlemmar behöver få samma  
information. 
Vidare måste det finnas en god tillgänglighet.  
Det gäller såväl hälso- och sjukvården som skol-
sköterskor, kuratorer, ungdomsmottagningar och 
liknande. 
De barn och ungdomar som söker hjälp måste tas på 
allvar och bemötas med respekt. Beredningarna har 
uppfattat att ungdomarna ibland upplever att de inte 
blir tagna på allvar när de uppsöker primärvården 
för att till exempel få hjälp med psykisk ohälsa. Det 
är viktigt att hälso- och sjukvården fångar upp tidiga 
signaler på ohälsa. 
Vårdmötet måste vara anpassat efter de ungas för-
utsättningar. I vissa fall är det till exempel svårt för 
unga att prata om sina problem med vårdpersonal 
av ett annat kön. I vissa skolor måste unga gå till 
kuratorn och skolsköterskan via lärarrummet så att 
alla ser. 

Föräldrautbildning
På orter med föräldrautbildning har beredningarna 
sett att det gett goda resultat. Utbildningarna har 
innehållit allt ifrån information om livsstilsfrågor 
till upplysning om rollfördelning mellan exempelvis 
skola, föräldrar samt hälso- och sjukvården. Vidare 
har en del familjer fått hjälp med att bli stärkta i 
föräldrarollen och i kommunikationen med barn. 
Det är en utmaning för hälso- och sjukvården att nå 
de familjer som behöver hjälp och stöttning. 

Trygga vuxna leder oftast till trygga barn. Vuxna  
är också viktiga förebilder för barn i allt ifrån upp-
trädande till livsstil. Samhället utvecklas snabbt och 
det skapar behov hos vuxna att få information om 
exempelvis droger och dess effekter samt utveck-
lingen på internet. 

Samverkan
Arbetet med barn och ungdomars hälsa handlar 
även om samverkan mellan kommun och landsting. 
Det går inte att arbeta med dessa frågor som en iso-
lerad företeelse inom varje område. Beredningarna 
kan konstatera att samverkan måste ske på närmare 
nivå än samordningsförbund och länsstyrgrupper för 
att det ska ge resultat. Det måste helt enkelt hända 
mer i den dagliga verksamheten. 

Aktiviteter
Barn och ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter är 
en faktor för framtida hälsa. Önskeläget är ett brett 
utbud av aktiviteter som alla har råd med samt goda 
kommunikationer till och från aktiviteterna. 
Här anser beredningarna att det finns mycket att lära 
av åtgärder som exempelvis Sportoteket där alla får 
låna sportutrustning kostnadsfritt. 

Beredningarnas slutsatser
•  Landstinget måste ständigt aktualisera hälso- 

frågor i sin kommunikation med allmänheten. 
•  För en jämlik vård måste landstinget anpassa 

vårdmötet efter de ungas förutsättningar. 
•	 	Det	finns	ett	behov	av	att	landstinget	erbjuder	

jämlikt stöd för familjer i länet. 
•	 	Det	finns	ett	stort	behov	av	att	landstinget	för-

bättrar samverkan med och mellan kommunerna. 
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Beredningarnas samlade slutsatser
•	 	Det	finns	ett	behov	av	att	landstingets	förebyg-

gande och vårdande insatser anpassas efter barn 
och ungdomars förutsättningar på respektive ort. 

•	 	Det	finns	ett	behov	av	samordnad	och	jämlik	
information från hälso- och sjukvården när det 
till exempel gäller information från mödra- och 
barnavårdscentralerna. 

•	 	Det	finns	behov	av	en	översyn	av	förskrivningen	
av narkotikaklassade läkemedel till barn och 
unga i Norrbotten.

•	 	Det	finns	ett	stort	behov	av	utbildning	och	 
information kring riskerna med alkohol- och 
narkotikabruk. 

•	 En	jämlik	utveckling	av	kollektivtrafiken	behövs.	
•  Landstinget måste bidra till att sprida kunskap  

och medverka vid informationsinsatser för att mot-
verka mobbing och andra typer av kränkningar. 

•	 	Det	finns	ett	behov	av	information	och	utbildning	
om barn och ungas utsatta situation på internet. 

•  Det är viktigt att hälso- och sjukvården tar barn 
och ungas hälsa på allvar. 

•  Landstinget måste samordna sina hälsoinforma-
tionsinsatser med kommunerna och skolhälso- 
vården.

•  Landstinget måste ständigt aktualisera hälso- 
frågor i sin kommunikation med allmänheten. 

•  För en jämlik vård måste landstinget anpassa 
vårdmötet efter de ungas förutsättningar. 

•	 	Det	finns	ett	behov	av	att	landstinget	erbjuder	
jämlikt stöd för familjer i länet. 

•	 	Det	finns	ett	stort	behov	av	att	landstinget	för-
bättrar samverkan med och mellan kommunerna. 

Beredningarnas förslag
Hälso- och sjukvårdsberedningarna föreslår att 
landstingsfullmäktige beslutar uppdra åt landstings-
styrelsen:
•  Att föreslå åtgärder som tillgodoser de behov 

beredningarna uppmärksammat. 
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Bilaga: 
Brev från en flicka i Norrbotten
Samtliga hälso- och sjukvårdsberedningar har under 
arbetsåret anordnat föreläsningar om ungas verklig-
het på internet med hjälp av en inhyrd föreläsare. 
Vid varje tillfälle har en eller flera personer kommit 
fram till föreläsaren efteråt för att prata om vad de 
varit med om.  

En flicka lämnade nedanstående brev till beredning-
arna eftersom hon vill att fler ska få ta del av hennes 
berättelse. Händelserna i brevet utspelade sig för 
några år sedan. 
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En berättelse ur verkligheten
Jag har en historia som jag gärna delar med mig av, men jag vill såklart vara anonym. 
Jag delar med mig av min historia till andra för jag vill att unga tjejer och killar ska förstå 
allvaret i vad de gör och vilka konsekvenser det kan få. Jag vill hjälpa andra så att de ska 
slippa vara med om samma sak som jag har varit med om. Allt det jag gått igenom och 
den situation jag har satt mig i kan riskera att socialnämnden tar mig hemifrån,  
omhändertar mig.

När jag var yngre blev jag mobbad i skolan. Jag var tvungen att ha lapp för ena ögat för 
att träna det andra ögat och så hade jag glasögon. Min styvmamma och pappa bråkade 
varje dag, vissa dagar flög det saker och vissa dagar kom polisen. De skaffade flera barn 
eller rättare sagt 3 stycken. Jag syntes inte, jag fick ingen uppmärksamhet så då valde jag 
att fixa uppmärksamhet själv, på mitt eget sätt kan man säga. Jag visade mig (avklädd) 
på nätet, det var på Kik, Chatroulette, Omegle och Snapchat. På Kik skrev jag med över 
500 stycken killar/män/gubbar. Jag hade ingen aning om vem de var men jag brydde mig 
inte heller. De sa till mig att jag var fin, vacker och så vidare - jag fick uppmärksamhet. 

Mitt i allt detta var min mamma tillsammans med en kille som ville ha sex med mig. Han 
pressade mig på bilder och sådant. Han blev senare dömd för grooming.

Jag började sedan söka efter någon här i kommunen och hittade en man/kille som vi 
kan kalla ”Krister”. Han var 23 år och jag var 14 år och vi visste om varandras ålder. Vi 
bestämde att vi skulle träffas och vi hade pratat om sex och sådant. ”Krister” hämtade 
upp mig på skolan och vi åkte iväg. Jag blev rädd och sms:ade mamma att jag skulle ha 
sex med en 23 åring fastän jag egentligen inte ville det. Jag vågade inte säga nej för jag 
tänkte att han kanske skulle tvinga mig ändå, hota mig eller rent av döda mig. Så för mig 
fanns det bara en utväg och det var att genomföra samlaget och vänta på polisen.  
”Krister” blev inte dömd för våldtäkt, men för sexuellt utnyttjande av barn.

Nu är kaos, jag har varit inlagd på psyket för att jag försökte hänga mig på grund av alla 
bilder och att jag inte fick någon hjälp. Kuratorn på skolan gillar jag inte och jag har varit 
i kontakt med BUP men de har aldrig tagit mig på allvar. Jag får ingen hjälp av BUP, 
kanske om jag tar livet av mig för då tänker de nog att jag nog behövde mer hjälp. Jag 
har dock kontakt med det sociala som håller på med en utredning.

Vi ungdomar som mår dåligt får ingen hjälp därför är det nästan bättre att vi aldrig  
berättar vår historia för någon...

Jag vill inte att andra ungdomar ska genomgå samma sak som jag har genomgått. Jag 
önskar att jag aldrig visade mig och jag önskar att gamla gubbar inte sitter och kollar på 
mig på sina sparade bilder/videor men jag vet att de gör det. Jag har också blivit hotad  
av väldigt många på grund av dessa bilder och filmer.

Mitt stöd är min pojkvän - Tack!!!

Hälsningar ”Alexandra”, 14 år
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Hälso- och sjukvårdsberedningarnas tidigare uppdrag

2001 Primärvård

2002 Psykisk ohälsa

2003 Äldres behov

2004 Framtidens hälso- och sjukvård

2005 Framtidens hälso- och sjukvård

2006 Återkoppling till medborgarna

2007 Rehabilitering

2008 Barn och ungdomars hälsa, 0-6 år

2009 Barn och ungdomars hälsa, grundskole- och gymnasieåldern

2010 Egenvård

2011 Kvinnors och mäns behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten

2012 Prioriteringar i morgondagens hälso- och sjukvård

2013 Framtidens möte med vården

2014 Tandvård


