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Folkhälsopolitiken



Vad är folkhälsopolitiken?

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken 

är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation.

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård





Kopplingen mellan politikområdena



Kopplingen mellan politikområdena

• Det folkhälsopolitiska målet citeras i den nationella strategin 

”Det är viktigt att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation” (s. 29). 

• Dessutom skrivs att:

”En god och jämlik hälsa i hela befolkningen … är en förutsättning för en 
hållbar regional utveckling i hela landet” (s. 27). 



Flera beröringspunkter

• Det finns flertal beröringspunkter och överlappningar mellan politikområdena. 

• Inte minst delas utmaningen med växande klyftor i samhället, socioekonomiska skillnader 

samt betydelsen av goda livsvillkor och livsmiljöer för befolkningen och som förutsättning 

för samhällets utveckling. 

• Folkhälsoperspektivet ingår i dag till viss del i strategins bakgrunds- och 

kontextbeskrivningen. 

• Strategins fyra strategiska områdena och tillhörande prioriteringar har tydliga kopplingar till 

de åtta folkhälsopolitiska målområdena.

• Särskilt tydligt är kopplingen i det strategiska området Likvärdiga möjligheter till boende, 
arbete och välfärd i hela landet och tillhörande prioriteringar. 



Innehållsanalys – arbetet pågår



Syfte med kartläggningen

• Syftet med innehållsanalysen av de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) i 

Sverige är att se om och i så fall hur folkhälsa (och angränsande begrepp) 

behandlas inom ramen för dessa strategier. 

• Det för att få en bild av hur folkhälsa integreras och blir en del av arbete för 

en hållbar regional utveckling. Men även för att se hur förutsättningarna för att 

genomföra folkhälsopolitiken inom ramen för den hållbara regionala 

utvecklingen ser ut och kommer till uttryck. 



Nytt regeringsuppdrag 2022
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RU ska klargör hur folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken hänger samman samt 

hur synergier kan skapas. 

RU ska resultera i:

• Kunskap över infrastrukturen med relevans för genomförandet av folkhälsopolitiken och med en koppling till 
den regionala hållbara utvecklingen. 

• Lägga grunden för att utveckla en mer effektiv statlig samordning, hantering och genomförande av den 
nationella folkhälsopolitiken inom ramen för regional hållbar. 

• Redogöra för hur kunskapen i ovan delar kan bidra till och utveckla Folkhälsomyndighetens nya 
instruktionsbundna uppdrag – att samla, stödja och driva på genomförandet av den nationella 
folkhälsopolitiken. 

• Sammanfatta ovan och redogöra för samt föreslår möjligt fortsatt arbete för ett effektivt folkhälsoarbete.
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- 1A) Beskriva vilka folkhälsomål som 
har bäring på den hållbara regionala 
utvecklingen och utveckla 
stödstrukturens befintliga 
kartläggning om riksdagsbeslutade 
mål.
- 1B) Undersök om och hur folkhälsa 
behandlas i RUS.

- 2A) Beskriva hur folkhälsa resp. 
hållbar regional utveckling är 
organiserat, strukturerat och hur 
ansvar ser ut samt beskriva 
samverkan med relevans för 
genomförandet av folkhälsopolitiken.
- 2B) Undersök användningen av 
befintliga eller om nya stödverktyg 
har utvecklats (t.ex. HKB).

- 3A) Redogöra för hur kunskapen i 
övriga delar (1-2) kan bidra till och 
utveckla vårt nya instruktionsbundna 
uppdrag – att samla, stödja och 
driva på genomförandet av den 
nationell folkhälsopolitiken.


