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  HÄLSA - FOLKHÄLSA 

 

HÄLSA - 
en resurs i vardagen för individen 

                FOLKHÄLSA - 

                   hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen 

  God folkhälsa, ett mål för samhället 
 
 

 Nationella folkhälsomålet med de elva målområden  
            anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan 

  
 Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den 

egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg 

 Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande arbetet bör betonas 

 Barn och unga och deras föräldrar samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för 

det hälsofrämjande folkhälsoarbetet 

 Folkhälsoarbetet ska bygga på evidensbaserad kunskap 

 

Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen 

Matvanor och 
livsmedel 

Tobak,alkohol,narkotika,
doping och spel 

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 

Fysisk 
aktivitet 

Sexualitet 
och 
reproduktiv 
hälsa 
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ORGANISATION 

Nationell nivå  

Folkhälsomyndigheten, en statlig myndighet under Socialdepartementet, bildades den 1 
januari 2014.  
Myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på 
folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt 
genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar 
och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. 

 

Regional nivå - Västra Götalandsregionen (VGR)  

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för att det finns en bra och god hälso- och sjukvård 
och att förutsättningar finns för en god hälsa för hela befolkningen. Ett strategiskt viktigt 
utvecklingsområde inom regionen är folkhälsoarbetet. Organisatoriskt delas ansvaret för 
folkhälsoarbetet mellan Kommittén för folkhälsofrågor och de tolv hälso- och sjukvårds-
nämnderna i regionen. 

Kommittén för folkhälsofrågor 

Uppdraget för Kommittén för folkhälsofrågor är att vara initiativtagare, förslagsställare, 
remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. 
Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, 
myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälso-
arbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.  

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag är att stärka och utveckla folkhälsoarbetet i 
samverkan med respektive kommun och att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård.  

Kopplingen till lokal nivå tydliggörs via de folkhälsoplanerare/samordnare/utvecklingsledare 
som finns i så gott som alla regionens kommuner. Dessa tjänster är samfinansierade från 
kommun respektive region. 

 

Lokal nivå – Stenungsunds kommun 

Stenungsunds Folkhälsoråd (FHR) har fem ledamöter. De representerar Kommunstyrelsen, 
Barn- och ungdomsberedningen samt Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Kommunchefen, en planeringsledare från Hälso- och sjukvårdskansliet och utvecklings-
ledaren för Folkhälsa är permanent adjungerade tillsammans med verksamhetsansvariga 
från offentliga Närhälsan i Stenungsund och privata Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund.  

Via ett folkhälsoavtal mellan kommunen och HSN4 (2010-10-26) samfinansieras det lokala 
folkhälsoarbetet. Avtalet innehåller uppdragsbeskrivningar för Folkhälsorådet och 
utvecklingsledaren. 
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en del av Folkhälsorådet sedan 2009. I avtalet benämns 
detta område som trygghetsfrågor. Kommunens Brotts- och drogförebyggande samordnare 
har i sin tjänst uppdraget att samordna detta arbete.  

 

Folkhälsorådet stödjer insatser/aktiviteter som söker ny kunskap, nya erfarenheter och som 
är ”hållbara över tid” - metodutvecklande. Detta innebär att insatser efter 
uppföljning/utvärdering ska kunna leva vidare inom ordinarie verksamhet. Uppföljning, 
återrapportering och utvärdering av insatser skall rapporteras muntligen alternativt 
skriftligen enligt föreliggande verksamhetsplan. 

 

 
Ledningsgrupp och samverkansgrupper 

På förvaltningsnivå finns ett antal tjänstemannagrupper och f n finns följande grupper 

Ledningsgrupp för Folkhälsa. 

Samverkansgrupper 

 Föräldrastöd - Familjecentral 

 Våld i nära relationer - kommunövergripande samverkansgrupp  

 SoS-grupp för samverkansavtalets aktörer, Polisen och Kommunen 

 DISA – metoden – ledningsgrupp 

 Seniorer i fokus - samverkansgrupp 

 Hasselbacken i utveckling - styrgrupp 

 Socioekonomisk arbetsgrupp 

 Nätverket FaR (fysisk aktivitet på recept) 

 
Grunddokument för Folkhälsorådets prioriteringar 2015 i Stenungsund   
 

 Samling för social hållbarhet – åtgärder för en jämlik hälsa i Västra Götaland  

(Regionsfullmäktige 2013-09-24) 

 Västra Götalands Folkhälsopolitiska policy  

 Beställningsunderlag 2013-2014 – Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 = HSN4 

 Budgetar 2015  

 Stenungsunds Folkhälsoplan 2011-2014 

 Välfärdsbokslutet 2014  

 Alkohol-och drogpolitiska planen 2012-2015 med Drogfri skola 

 Samverkansavtal Polis och Kommun 2012-2015 (KS 2012-03-26) 

 Strategier för ett utvecklat föräldrastöd med en tillhörande handlingsplan  
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Utmaningar 2015 i Stenungsunds folkhälsoarbete  

Folkhälsorådets ledamöter 2015 har valt ut följande fyra utmaningar från Regionens 
Folkhälsopolitiska policy som grund för Verksamhetsplanen 2015 och dess 
inriktningsområden: 

 

 Jämlika och jämställda livsvillkor 

 Trygga och goda uppväxtvillkor 

 Åldrande med livskvalitet 

 Goda levnadsvanor 

 

 

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR 

 

 

 

 

 

 

   

 

TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR 

 

 

 

 

 

 

Inriktningsområden 
 Jämlik hälsa i hela kommunen 
 Delaktighet och Inflytande 
 Datamaterial - statistik  
 Tillgång till sociala nätverk, gemenskap, mötesplatser 
 Upplevelse av säkerhet och trygghet 
 Tillgänglighet  
 Genus, integrations- och generationsfrågor  

 

 
  

    

 

    Trygg och säker kommun  

     

        

 

                     Inriktningsområden 
 Föräldrastöd 
 Psykisk (o)hälsa hos barn och unga samt 

suicidprevention 
 Övervikt och fetma hos barn och unga 
 Sexuell hälsa hos unga och unga vuxna 
 ANDT= Alkohol- narkotika- doping och 

tobaksförebyggande insatser 
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ÅLDRANDE MED LIVSKVALITET 

 

 

 

 

 

 

 

GODA LEVNADSVANOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Inriktningsområden   

 Mötesplatser, sociala nätverk, gemenskap 
 Fysisk aktivitet 
 Säker, trygg och tillgänglig miljö 
 Förebyggande av fallolyckor 

 

        

            Inriktningsområden 
 Hälsoinriktad Hälso- och sjukvård  
 Mötesplatser för fysisk aktivitet  
 Samverkan med föreningsliv och intresseföreningar  
 Folktandvården med fokus på munhälsan 
 Kultur för hälsan 
 ANDT= Alkohol- narkotika- doping och  

tobaksförebyggande insatser  


