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KORTFATTAD SAMMANFATTNING
Hälsosam planering och hälsokonsekvensbeskrivning är två arbetsmetoder i planerings- och
beslutsprocesser som har uppmärksammats inom folkhälsopolitiken. Skåne har anammat
diskussionerna kring detta och utvecklat en välarbetad regional strategi inom ramen för de
elva nationella folkhälsomålen. Ett projekt pågår nu med att undersöka hur
hälsokonsekvensbeskrivningen ska implementeras i beslutsprocesser på kommunal- och
regionalnivå. Metoden har svårigheter i form av otillräckliga kunskaper och bristfälliga
datainsamlingar. Risken finns att intresset för hälsokonsekvensbeskrivning faller på grund av
det. Fortsatt forskning och utbildning kring metoden är därför en nödvändighet. Framtiden får
utvisa om Skånes implementering av folkhälsoperspektivet i deras regionala utvecklingsarbete
blir det resultat som de hoppas på eller bara ett av de många perspektiv som läggs på
samhället utan någon större tvärsektoriellt genomslagskraft. Skånes satsning sker i en led då
folkhälsofrågor kliver allt högre upp på den politiska agendan i Sverige med intentionen att
skapa en jämlik hälsa på samma villkor för hela befolkningen.

Nyckelord: folkhälsa, hälsokonsekvensbeskrivning, hälsosam planering, regional utveckling,
Skåne.
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Förord

Regional utveckling är ett begrepp som har intresserat mig sedan jag påbörjade
mina studier i kulturgeografi år 2002. Detta intresse har resulterat sig i en
kandidat- och en magisteruppsats som båda berört regional utveckling utifrån
olika perspektiv. I denna uppsats om regional utveckling kom folkhälsan att
stå i fokus. Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka Ann-Christine Lundqvist,
Jan Lindelöf och Peter Groth på Region Skåne för deras tålmodighet och alltid
snabba svar längs uppsatsens gång. En stor tack vill jag även framföra till dem
som har läst min uppsats och kommit med synpunkter och förslag på ändringar.

Må hälsan stå er alla bi!

Stockholm Juni 2006

Ida Karlsson
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1 Inledning

Health promotion works through concrete and

effective community action in setting priorities,

making decisions, planning strategies and

implementing them to achieve better health. At

the heart of this process is the empowerment of

communities, their ownership and control of

their own endeavours and destinies
1
.

Ett nytt inslag i folkhälsoarbetet under senare år har varit en strävan att integrera
hälsofrågorna i den regionala planeringen. En hälsosammare region kan ta sig form genom att
låta folkhälsoperspektivet i ett tidigt skede vara med i planeringsprocessen. Bakgrunden till
den nya inriktningen är delvis att det råder en obalans mellan befolkningen i helhet och
möjligheterna till en god hälsa. Många socioekonomiska faktorer spelar en viktig roll i hur
folkhälsan fördelas bland befolkningen och därför är ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete en
nödvändighet. Hälsokonsekvensbeskrivning är en annan metod som kan medverka till att
folkhälsoperspektivet integreras i det regionala arbetet. Den beskriver eventuella positiva och
negativa konsekvenser för hälsan som ett politiskt beslut kan medföra. Tillsammans är
hälsosam planering och hälsokonsekvensbeskrivning två nya koncept som bidrar till att
integrera folkhälsoperspektivet i planerings- och beslutsprocesser på regional nivå. Hälsa är
inte bara en mänsklig rättighet utan också ett verktyg för att skapa lokal, regional och
nationell tillväxt och välfärd. Studier visar att en region med frisk befolkning genererar en
mer positiv ekonomisk tillväxt. Därför kan hälsa ses som en faktor för regional ekonomisk
tillväxt.

Skåne som region har tagit del av diskussionerna kring en jämlik folkhälsa och sökt att
integrera folkhälsoperspektivet i deras regionala utvecklingsarbete. Min nyfikenhet hur en
sådan regional arbetsprocess kan ta sig form blev grogrunden för min magisteruppsats i
kulturgeografi.

1.1 Problemställning

Att förena hälsa och planering är en viktig komponent i den breda satsningen på
folkhälsopolitiken i Sverige. Det ska göras på flera nivåer såväl lokalt, regionalt och nationellt.
Varje område har olika lokala förutsättningar och behov när det gäller hälsa. Det förutsätter
att insatserna för att främja hälsan anpassas till respektive område. Regional
utvecklingsplanering är en bra utgångspunkt för att baka in hälsoperspektiv på regional nivå.
Men hur kan en sådan process se ut? Utifrån denna fråga avser jag att studera hur en regional
satsning på folkhälsofrågor kan se ut i en led i den regionala utvecklingsplaneringen samt
vilken betydelse verktyget hälsokonsekvensbeskrivning kan ha i själva processen. Denna
undersökning baseras på Skåne som region och utgår från deras arbete med att implementera
hälsoperspektiv på deras regionala utvecklingsplanering.

1WHO, First International Conference on Health Promotion, Ottawa, Canada, 17–21 november 1986
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att genom en närmare studie av Skåne söka svar på frågan hur
och om det regionala folkhälsoarbetet kan påverka den regionala planeringen och vad
hälsokonsekvensbeskrivningen innebär som metod i planeringsförfarandet. Två frågor
kommer att stå i centrum för denna studie och de är följande:

! Hur påverkar det regionala folkhälsoarbetet den regionala planeringen i Skåne?
! Hur har hälsokonsekvensbeskrivningen fungerat i Skåne?

1.3 Avgränsning

Denna uppsats avgränsas till Region Skåne och deras regionala utvecklingsarbete. Uppsatsen
bygger på ett regionalt perspektiv och därför kommer exempelvis det kommunala perspektivet
inte att behandlas utförligt. Hälso- och sjukvård är ett speciellt område som inte kommer tas
med i denna uppsats då syftet snarare är att diskutera folkhälsofrågor på en regional plan och
inte direkt hur tillgången till medicinsk behandling ser ut. Uppsatsen tar med aspekter på den
svenska regionala utvecklingspolitiken samt aspekter på folkhälsan. Avsikten är att ge
bakgrund till Skåne och deras tillämpning av hälsoperspektiv i deras utvecklingsarbete – som
är kärnan i uppsatsen.

1.4 Metod

Syftet med studien är att på ett övergripande sätt se hur arbetsprocessen med att implementera
hälsoperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet fungerar och hur hälsoskonsekvens-
beskrivning kan användas som verktyg. Till grund för uppsatsen har en kvalitativ
forskningsprocess gjorts med såväl teori som empiri som utgångspunkter. Det finns stora
variationer hur en kvalitativ studie kan se ut. Därför kan det bli svårt att generalisera ett
kvalitativt resultat, speciellt som i det här fallet då det gäller fallstudie och djupintervjuer av
några få personer. Istället för att generalisera utgår uppsatsen från en helhetsförståelse i det
sammanhang som studien omfattar.2

1.4.1 Förfarandesätt

Metoden i detta uppsatsarbete har sin tyngdpunkt i litteratur, dialog och intervju med berörda
personer samt både svenska och internationella forskarrapporter och arbetsmaterial. För att få
bakgrund till de olika begreppen som folkhälsa och regional utveckling studeras litteratur och
arbetsmaterial från hemsidor som behandlar dessa områden. För att introducera och förklara
hälsosam regional utvecklingsplanering utgår jag från litteratur, arbetsmaterial samt
internationella forskarrapporter. Tillvägagångssättet blir ungefär densamma när det gäller
hälsokonsekvensbeskrivningen. Parallellt med uppsatsarbetet har jag kontakt med anställda på
Region Skåne för att bolla idéer och funderingar. Tre intervjuer genomförs med informanter
från olika avdelningar på Region Skåne. Underlaget från intervjuerna tillsammans med
arbetsmaterial från Region Skåne utgör en viktig del i fallstudiedelen. Slutligen diskuteras
såväl teori och empiri och slutsatser dras från detta. Denna form av metod i uppsatsen är
medvetet vald från min sida eftersom jag anser den vara ett tillfredställande sätt att söka svar
på mina frågeställningar.

2Holme & Solvang 2001 s. 13
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1.4.2 Empiriskt material

För att förhålla sig till de olika begreppen som folkhälsa, regional utveckling och hälsosam
regional planering i uppsatsen krävs det goda kunskaper om problemområdet. Av den
anledningen studerades både tryckt och otryckt material för att få den förförståelse som är
nödvändigt. Materialet kommer från litteratur, internationella forskarartiklar, SOU-utredning,
otryckt och tryckt arbetsmaterial från det forna Landstingsförbundet, Region Skåne, det forna
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Större delen av
materialet må vara sekundärt, vilket kan ha sin nackdel i att faktiska omständigheter och
teorier har bearbetas för att passa in i författarens verk, som jag senare har tagit del av. Jag har
dock varit medveten om detta under arbetets gång och har i största möjliga mån tagit hänsyn
till det. En del material om hälsokonsekvensbeskrivning har varit av vägledande karaktär
eftersom de är avsedda för att informera politiker och tjänstemän om metodens tillämpning.
Det har kompletterats med forskarartiklar om hälsokonsekvensbeskrivning för att få in
vetenskapliga perspektiv. Primära data om Skånes utveckling finns sammanställtda i ett häfte
med statistik och siffror på exempelvis arbetslöshet, utbildningsnivå och medborgarinflytande.
Häftet är utgivet av Region Skånes utvecklingsledning med avsikt att varje år följa upp den
regionala utvecklingen i siffror. Detta häfte har gett mig underlag om Skåne i siffror. Som
sökord på databasen Web of Science har några av dessa använts: Health, Health promotion,
Health Impact Assessment, Planning och Regional Development. Ibland har ett sökord
skrivits in enskilt och ibland i kombinationer med andra sökord.

1.4.3 Intervjuer

En intervju går ut på att forskaren ställer frågor till respondenter om det som ska studeras och
de ger i sin tur svar på frågorna som senare blir underlag för studien.3 I det här fallet är det
inte intervju av respondenter utan snarare informanter. Respondenter är de som direkt berörs
av det som ska studeras medan informanter är de som är utanför studieområdet, men som är
insatta i sakområdet och har en del att säga.4 Skulle intervjuer göras med respondenter, det vill
säga invånarna i Skåne om hur de upplever det regionala folkhälsoarbetet, skulle det inte vara
i enlighet med min studie. Syftet med studien är att på ett övergripande sätt se hur
arbetsprocessen med att implementera hälsoperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet
fungerar och hur hälsoskonsekvensbeskrivning kan användas som verktyg. Då blir det mer
naturligt att intervjua de personer som är aktiva i arbetsprocessen och har den överblick som
jag söker för att få svar på mina frågeställningar, det vill säga informanterna. I mina tre
intervjuer har jag använt av mig e-post med strukturerade frågor med öppna svar. Personliga
intervjuer hade kanske varit mer givande, men på grund av tidsbrist och geografiskt avstånd
valde jag att intervjua per e-post. Två intervjuer har gjorts inom två skilda områden, det vill
säga hälsokonsekvensbeskrivning och hälsosam regional utveckling för att få en inblick hur
delar av arbetsprocessen ser ut i Skåne. Den tredje intervjun har en mer kompletterande
karaktär då det fanns frågor inom hälsosam regional utveckling som den förste informanten
inte kunde svara på. Urvalet av informanter har skett inom ramen för det strategiska. Det
innebär att urvalet inte är slumpmässigt utan bygger på bedömningar av vilka personer som
kan tänkas vara relevanta och intressanta för studien.5 Delvis kan det också ses som ett så
kallat snöbollsurval. Det innebär att den första informatören ger tips på en annan informatör
som kan vara till gagn för studien och den andra informatören ger i sin tur ytterligare tips på
en annan och så vidare. Denna metod är särskilt lämpligt när forskaren inte har ett utbrett

3 Grønmo, S.2006 s.161
4 Holme & Solvang 2001 s. 104-105
5 Grønmo, S.2006 s.94
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kontaktnätverk eller inte vet vilka informatörer som kan vara relevanta för studien.6 I min
studie har jag fått förslag i flera led om vilka personer som kan vara intressanta och det har
underlättat för mig att komma i kontakt med rätt personer. Intervjuer kan ses som en primär
källa då deras svar har inte bearbetas av någon annan än mig själv. Vid avslutandet av
uppsatsskrivandet fick de tre informanterna möjlighet att läsa min uppsats inkluderande deras
intervjuer innan uppsatsen slutbehandlades. Genom att ge dem möjlighet att läsa genom
intervjuerna får de chans att rätta eventuella missförstånd från min sida eller att förtydliga
några svar. Det ger en högre validitetsnivå då intervjuunderlaget har bedömts en andra gång
av informanterna.

1.6 Disposition

Denna uppsats är uppdelad i sex delar varav detta kapitel är den första. Detta kapitel är
startpunkten för resten av uppsatsen med introduktion av ämnet och uppsatsens syfte. Vidare
diskuteras metod och källkritik för att ge läsaren en inblick vilken arbetsprocess denna
uppsats har tillämpat. Nästa kapitel tar upp tidigare studier som avser att väcka funderingar
kring vad hälsa kan innebära i olika tid och rum. Diskussionen om hälsa som en potentiell
tillväxtfaktor för en region konkretiserar ett exempel på hur hälsa i tid och rum kan se ut.
Slutligen i det kapitlet diskuteras begreppen hälsa och regional utveckling och hur dessa två
kan kopplas ihop. Det tredje kapitlet berör mer konkret den hälsosamma regionala
utvecklingsplaneringen och tar bland annat upp begreppet hälsosam samhällsplanering och
ger läsaren en introduktion på vad det begreppet innebär. Från att allmänt diskutera hälsosam
samhällsplanering studeras även hur en hälsosam planering på regional nivå kan se ut. Även
ges internationella perspektiv på hälsa och planering i samma kapitel för att få en förståelse
hur denna aktuella fråga diskuteras i omvärlden. I det fjärde kapitlet beskrivs verktyget
hälsokonsekvensbeskrivning och hur det fungerar i praktiken. I detta kapitel ges dessutom
internationella perspektiv på hälsokonsekvensbeskrivning och det ger möjlighet att jämföra
svenska och internationella erfarenheter. Det femte kapitlet berör Skåne som exempel på hur
en arbetsprocess kan se ut för att integrera hälsoperspektivet inom regionen. De tre
intervjuerna som gjorts finns i kapitlet utgör ett viktigt informationsunderlag till hälsosam
regionalplanering i Skåne samt betydelsen av hälsokonsekvensbeskrivningar. Slutligen i det
sjätte kapitlet redovisas slutsatser utifrån de frågeställningar som finns formulerade i syftet.
En avslutande diskussion återkopplar teori och empiri och sätter därmed punkt för denna
uppsats.

Grønmo, S. 2006 s.107
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2 Tidigare studier

2.1 Hälsa i tid och rum

Hälsa är ett begrepp som kan placeras i såväl tid som rum. Det må tyckas vara abstrakt, men
det finns många intressanta perspektiv som är tankeväckande. Hälsan som ett föränderligt
fenomen påverkas av yttre omständigheter och för att främja hälsan är det nödvändigt att vara
medveten om de omständigheterna. När hälsa mäts gör det mestadels på individnivå, men det
är intressant att studera hälsan på gruppnivå då det finns skillnader beroende på exempelvis
vilket yrke eller vilken klass den representerar. Särskilda grupper kan ofta härledas till
särskilda platser. Frågan som ställs är om det är individerna eller gruppen som påverkar
platsen eller om platsen påverkar dem?7 Svaret kan ses på två olika sätt. För det första rör sig
individer och grupper ofta på de platser där de finner likasinnade människor eller på de platser
som de har råd bosätta sig i. På så sätt sätter människorna prägel på sin omgivning. För det
andra påverkas människorna faktiskt av platsens faktiska egenskaper i form av exempelvis
klimat, topografi, trafik, byggnader och grannar. Det innebär att människor blir påverkade av
platsen. Sedan om platsens egenskaper påverkar hälsan positivt eller negativt är en annan
intressant vinkel att studera utifrån.8 Att diskutera plats i förhållande till samhälleliga frågor
är i hög grad typiskt kulturgeografi. Som en liten del av ämnet kulturgeografi finner vi även
medicinsk geografi. Medicinsk geografi var länge en ensam disciplin och numera har den
utvecklats till ett tvärvetenskapligt ämne med många influenser. Det kan handla om analys
och tolkning av sjukdomars utbredning, spridningsmönster och vad det ger för följder för
samhället. Den kan handla om vilken betydelse den fysiska och sociala miljön har för hur
människor mår. Bakom denna korta introduktion finns en uppsjö av olika teorier och begrepp
som används inom medicinsk geografi.

I artikeln ”From medical to health geography: novelty, place and theory after a decade of
change” beskriver Robin Kearns och Graham Moon förändringsprocessen inom medicinsk
geografi och hur den har gett upphov till den gamla och den nya, eller som de själva uttrycker
det, den traditionella och nutida medicinska geografin.9 Författarna reflekterar i artikeln över
den medicinska geografins position inom det akademiska geografilandskapet och
hälsorelaterade forskningar och ställer sig frågan vilken omfattning den ”nya” medicinska
geografin har fått de senaste åren.10 De kartlägger vad som är nytt genom identifieringen av
tre framträdande teman: platsens betydelse som ett ramverk för att förstå hälsa, anpassningen
av sociokulturella teoretiska positioner och att utveckla kritisk medicinsk geografi. Tre
nyckelkaraktärer inom den nutida medicinska geografin är följaktligen:

! Platsens konstruktion och dess betydelse.
! Användandet av sociokulturella teorier
! Kritisk medicinsk geografi

Plats som socialt konstruerad och komplex fenomen har varit en viktig punkt för den nya
medicinska geografin. Syftet har varit att påvisa att platsen spelar roll med hänsyn till hälsa,
sjukdomar och hälsovård. Landskapets betydelse har diskuterats och medvetenheten om den
kulturella betydelsen av plats har ökat. Korsningen av de kulturella och politisk ekonomiska
dimensionerna är också intressant i utvecklingen av hälsovård och hälsofrämjande aktiviteter i

7 Schaerström, A. 2005 s. 28
8 ibid. s. 27
9 Kearns, R & Moon, G. 2002 s.607
10 ibid s. 605
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platsspecifika landskap. Själva landskapet har således varit ett viktigt motiv i utvecklingen av
medicinsk geografi.11 Den andra nyckelkaraktären är sociokulturella teorier som är relativt
nytt inom medicinsk geografi. Det är först senare som betydelsen av socialteoretiska kontexter
i hälsa och i hälsorelaterade fenomen uppmärksammades. Det som har saknats inom
medicinsk geografi är själva studien av kroppen. Det beror på tendensen att inte se individer
som en person utan som en observation och den har länge stannat inom medicinsk geografi
Därför har människan kvarstått som allmänt frånvarande inom medicinsk geografi.
Sociokulturella teorier kan istället användas för att aktivt delta i skapandet av en ny förståelse
av ”konsumenten”, snarare än att enkelt anpassa och testa olika teorier och förklarningar.
Jämlikhet och ojämlikhet samt inkludering och exkludering är ofta förekommande begrepp
inom medicinsk geografisk forskning. Den baseras oftast på problemet utifrån antingen
exkludering eller ojämlikhet inom hälsa och hälsovård i det geografiska landskapet.12 Den
sista nyckelkaraktären berör kritisk medicinsk geografi. Det är en reaktion på förtryckande
maktrelationer, engagemang för social rättvisa samt politiska förändringar. Författarna
refererade till en annan författare vid namn Earickson som undersökt om ojämlikhet och
underkastelse som föremål för många forskningsartiklar inom kulturgeografin. Samma
författare gjorde en översikt över publicerade artiklar i tidskrifterna Social Science and
Medicine och Health and Place de senaste 15 åren och kom fram till att 20 % handlade
faktiskt om ojämlikhet (inequity).13

Socialt kapital är ett begrepp som är intressant att belysa när hälsa i tid och rum diskuteras.
Giles Mohan och John Mohan skrev artikeln Placing social kapital och undersökte på vilket
sätt socialt kapital kan tillföra geografin och vad geografin kan tillföra socialt kapital.
Innebörden av socialt kapital är i stort sett värdet på den enskildes kontakter till andra
personer, grupper och organisationer. En människa med stort socialt kapital har ofta bättre
hälsa, ett bättre och längre liv, bättre jobb och större trygghet. Människan har ofta förtroende
för samhället, till exempel politiker och myndigheter.14 Artikeln tar upp att det är ett faktum
inom den nutida geografin att rummet är en social konstruktion med processer och
förändringar. Begreppet socialt kapital kan bidra till att förklara flera geografiska fenomen
som sker i rummet. Om olika aktiviteter bidrar till att forma det sociala kapitalet, borde det
vara goda skäl att förvänta sig att det finns geografiska variationer inom det sociala
kapitalet.15 Det är intressant att studera vilken betydelse socialt kapital har för den ojämlika
hälsan. Det är tydligt att trots en hög levnadsstandard råder det stora ojämlikheter om det
sociala kapitalet är svagt. I artikeln tas ett exempel upp på att psykosociala samband mellan
ohälsa och ojämn inkomstfördelning är mycket tydlig, men inte alls förvånande. Starkt socialt
kapital innebär som sagt att det finns trygghet, tillit och förtroende till samhället, bättre
arbetsförutsättningar och alla sociala relationer såväl horisontellt som vertikalt. Om ett
samhälle drabbas av en kris i form av minskat förtroende till myndigheter och försämrad
möjlighet till samhällelig påverkan ökar misstankarna och relationerna försämras.
Korruptionen och kriminaliteten ökar. Det sociala kapitalet försämras betydligt och leder ofta
i sin tur en generellt försämrad hälsosituation såväl psykiskt som fysiskt.16.

Att studera hälsa i tid och rum inbegriper många olika perspektiv och teorier. Hittills har ett
litet axplock gjorts i denna uppsats och det är mest för att väcka funderingar kring vilken
inverkan platsen kan ha på hälsan genom olika tider och vice versa. Samtida samhällsfrågor är

11 Kearns, R & Moon, G. 2002 s. 610
12 ibid. s. 612-614
13 ibid. s. 615
14Moan, G. & Moan, J. 2002 s. 191-193
15 ibid. s. 196-197
16 ibid. s. 201-202
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en stark påverkansfaktor för folkhälsan och för att få ett fungerande och välmående samhälle
måste såväl ekonomiska, politiska, sociala som hälsosamma aspekter integreras. En annan
dimension av denna diskussion är att se huruvida hälsan kan vara en tillväxtfaktor i ett
avgränsat område – i det här fallet en region.

2.2 Hälsa som regional tillväxtfaktor?

Regioner och samhällen har studerats i den traditionella medicinska geografin för att
kartlägga geografiska variationer och ojämlikhet i hälsan. Det finns studier som tydligt
påvisar sambandet mellan ohälsa och dålig ekonomi på mikronivå.17 I ”Health as a factor in
regional economic development”, har Eva Andersson och Bo Malmberg däremot studerat
sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt på regional nivå genom att titta på regionala
och individuella data. De utgår från tre aspekter i sin studie. Den första berör hälsotillståndet
hos arbetskraften i Europa. I en tid då såväl nativiteten som mortaliteten är låga blir
genomsnittet för medelåldern högt. Därför är det en stor risk när arbetskraften insjuknar att
det inte finns nytt folk som kan täcka upp. Hälsa blir därför en viktig fråga för den allt
åldrande arbetsföra befolkningen. Den andra aspekten berör det ökade intresset för sambandet
mellan hälsan och företagets produktivitet. Med en hög ohälsa bland befolkningen riskerar
regionen att få en negativ ekonomisk tillväxt. Det kan få som konsekvens att företagen väljer
att inte etablera sig i regioner med hög ohälsa och/eller dålig ekonomisk utveckling. Den
tredje och sista aspekten tar upp behovet av en policy som verkar för att minska ohälsan i
regionalt utvecklingsarbete.18 Enligt tidigare studier finns det såväl teoretiska som empiriska
stöd för att lägre mortalitet bidrar till ekonomisk tillväxt. Två mekanismer har blivit
observerade. En av dem berör tendensen att viljan att satsa på utbildning ökar ju högre
medellivslängden är. När fler utbildar sig gynnar det ofta den ekonomiska tillväxten då
arbetskraften är högkvalificerad. Den andra mekanismen innebär att den höga livslängden
gynnar det privatekonomiska sparandet då många arbetstagare vill ha möjlighet att klara sig
ekonomiskt när de slutar jobba. Lägre inkomst på grund av sjukdom är en konsekvens av färre
arbetstimmar och ökat bidragsstöd. Då en sjukdom kan reducera arbetstagarens förmåga att
arbeta, begränsar det i sin tur utbudet på arbetskraften.19 Studien använder sig av data
baserade på inkomst, arbetslöshet och sysselsättningsgrad som indikatorer på regional
utveckling. De har kunnat påvisa en stark korrelation mellan ohälsa och sämre ekonomisk
tillväxt på regional nivå. Den starka korrelationen kan tolkas på två olika sätt. Antingen kan
ohälsan ha en negativ inverkan på ekonomiska situationen eller kan en positiv ekonomisk
tillväxt ses som en nyckelfaktor för befolkningens hälsa. Eller kan ett tredje perspektiv
etableras, enligt författarna, att båda aspekterna har ömsesidig växelpåverkan.20 Kommuner
med frisk befolkning har allmänt bättre ekonomi än kommuner med sjukare befolkning. Det
är inte bara kommunen eller regionen som får positiv ekonomisk tillväxt av bättre hälsa utan
också individer och företag. Risken med regional ohälsa är att regionens konkurrenskraft
gentemot andra regioner minskar. Det kan därför vara värt att satsa på hälsoförbättrande
åtgärder som medel för att stärka en regions ekonomiska utveckling, attraktion och
konkurrenskraft.21 Att förebygga ohälsa är många gånger billigare på sikt än att lösa problem i
efterhand, speciellt då minskad ohälsa genererar lägre kostnader för hälso- och sjukvård. De
preliminära intäkterna som består av minskade kostnader och bättre hälsa kommer inte förrän

17 Andersson, E. & Malmberg, B. 2006 s. 6
18 ibid. s. 3
19 ibid. s. 4-5
20 ibid. s. 15
21 ibid. s. 27-28
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senare. Därför kan det upplevas tveksamt att ta ut kostnaderna i förväg för det förebyggande
arbetet än att ta de faktiska utgifterna i efterhand 22

2.3 Att koppla ihop regional utveckling och hälsa

Regional utveckling är inte enkelt att definiera eftersom definitionerna på bara begreppet
region är många. På en teoretisk nivå är en region ett avgränsat territorium med ett
gemensamt syfte. Då syftena kan vara obegränsade i antal, blir regionernas variation också
obegränsad. Med syfte som utgångspunkt verkar det avgränsade området för dess funktion.
En regional utveckling torde därför handla om att utveckla regionen till vad syftet avser. I
och med att varje region har olika syften och funktioner, går också utvecklingen åt olika håll.
Hur är det med hälsa då? Där finns det även olika perspektiv och definitioner på hälsa. Först
och främst ska en åtskillnad göras mellan folkhälsa och hälsa. Folkhälsa är ett brett begrepp
som berör såväl hälsa som ohälsa och hur den fördelas i befolkningen. Det är således inte en
fråga om individer och deras hälsa, utan hälsa på en mer holistisk nivå. Hälsa är alltså ett
begrepp förunnat individerna medan folkhälsan är förunnat samhället eller staten, Dock
kvarstår problematiken att folkhälsan då blir resultatet av alla individers hälsa. Var går
gränsen till att hälsan förflyttas till en holistisk nivå?23 Folkhälsan beskriver dessutom
skillnader i hälsa mellan könen, olika socioekonomiska grupper samt olika geografiska
indelningar. Faktorer som påverkar folkhälsan är arv, kön och ålder, men även faktorer av
föränderlig karaktär påverkar som till exempel levnadsvanor och livsvillkor.24

Att arbeta med folkhälsan innebär att arbeta med samhälleliga frågor i form av sociala
maktförhållanden, ekonomisk tillväxt och socioekonomiska fördelningar. För att utveckla
folkhälsan måste således samhället också utvecklas. Individerna kan endast påverka sina egna
levnadsvanor, men inte enskilt förändra ett samhälle. Därför sker folkhälsoarbetet ofta bland
myndigheter, kommuner och landsting för att få den övergripande genomslagskraften25. Det
finns olika sätt att se på relationen mellan hälsa och sjukdom. Två perspektiv används flitigt
inom folkhälsovetenskapen; det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande. Vid
tillämpning av det hälsofrämjande perspektivet är utgångspunkten de faktorer som håller
befolkningen frisk och som gör att de mår bra. Vid det sjukdomsförebyggande perspektivet
utgår man däremot från de faktorer som ger upphov till sjukdom och ohälsa.26 Hälsa i sig är
ett tillstånd som kan uppfattas på olika sätt av olika individer. Hälsa och sjukdom är starkt
förknippade med varandra, trots att de egentligen är helt skilda begrepp. Nedan beskrivs tre
olika sätt att relatera hälsa och sjukdom.27

! Hälsa innebär avsaknad av sjukdom

! Hälsa och sjukdom är motpoler, ändpunkter på en lång linje
! Hälsa och sjukdom är olika dimensioner (ungefärligt sätt att uppfatta/analysera

verkligheten)

Att välja sätt att relatera hälsa och sjukdom kan vara avgörande för hur folkhälsoarbetet kan
se ut. Varje arbetsprocess bör ha klara utgångspunkter och definitioner för att arbeta utifrån
samma plattform. I samband med det ökade intresset för den jämlika folkhälsan har
folkhälsoarbetet i Sverige på senare år fokuserat mycket på de så kallade nationella

22Mjuka värden – hårda resultat. 2002 s. 41
23 Svanström, L. 2002. s.15
24Mjuka värden –Hårda resultat 2002 s. 8
25 Hultgren, S. 2002 s. 47
26Mjuka värden –Hårda resultat 2002 s. 8
27 Hultgren, S. 2002 s. 108
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folkhälsomål som utgångspunkt i arbetsprocessen. Folkhälsoinstitutet bildades 1992 i syfte att
utforma ett nationellt folkhälsoarbete. De jobbar bland annat med att höja medvetandet om
folkhälsan i olika sektorer och fungerar som ett nationellt kunskapscentrum för folkhälsa. De
ansvarar också för att samla in statistik i frågor om alkohol, narkotika och tobak och att följa
upp den nationella folkhälsopolitiken. 28 På uppdrag av riksdag och regering har
Folkhälsoinstitutet dessutom arbetat fram nationella målområden för folkhälsan. Som
utgångspunkter för de elva nationella målområdena har de tillämpat hälsofrämjande faktorer
som påverkar människors hälsa positivt och de faktorerna finns i samhället, människors
livsvillkor och levnadsvanor. Sambanden mellan målområdena och hållbar utveckling är
påtaglig.29 Folkhälsoinstitutet har tagit fram följande nationella målområden:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Tanken med angivna målområden är ett tvärsektoriellt arbete där samtliga samhälleliga
områden samverkar med varandra och gemensamt strävar mot dessa mål. Målområden kräver
starkt samhällelig förankring för att slå igenom och de är dessutom kopplade till varandra.
Fetma och alkohol- och tobaksvanor är exempel med tydliga kopplingar till klassindelningar.
Folkhälsoarbetet måste således fokusera på socioekonomisk utjämning i samhället för att
skapa intresse bland befolkningsgrupper i lägre klasser till att vilja förändra sin
hälsosituation.30 De elva målen är också inriktade till olika nivåer och grupper. Några av
målen riktar sig mer mot individer och deras livsstil, medan andra mål berör grupper eller
områden. En del mål handlar om relationen mellan individen och omgivningen på såväl lokal
som samhällelig nivå.31 På nationell, regional och lokal nivå finns det olika former av
folkhälsoarbete och själva processen tar sig olika uttryck. Det är inte bara folkhälsoarbetet
som kan ta sig olika uttryck utan det gäller i princip processer av alla slag. Diskussionen om
tillväxt och utveckling tar sig också olika uttryck beroende på områdesnivå. Idag är
globaliseringen ett känt faktum och vikten av att skapa en lokal eller regional plats där företag
och individer kan utvecklas får allt större betydelse. För att skapa utveckling och tillväxt bör
det göras på såväl nationell, regional som lokal nivå. Varje område vet bättre själv vilka
förutsättningar och begränsningar som finns och kan därför agera utifrån sina utgångspunkter.
På svensk nationell nivå, det vill säga riksdag och regering, utformas nationella mål inom
olika politikområden som exempelvis näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik och
hälsopolitik. De elva folkhälsoområden är ett utmärkt exempel i det här fallet inom ramen för
hälsopolitik. Det regionala och lokala arbetar utifrån de nationella målen och gör
bedömningar vilka delar som behöver stärkas eller som inte är relevanta för utvecklingen
inom det avgränsade området. De folkvalda på regional och lokal nivå måste avgöra vilka

28 Hultgren, S. 2002 s. 44-46
29 Ett bredare regionalt uppdrag? 2005 s. 37
30 Hultgren, S. 2002 s. 46-47
31 Schaerström, A. 2005 s. 26
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frågor som är viktiga för framtiden, prioritera utvecklingsåtgärder och samordna potentiella
utvecklingsaktörer som kan bidra till regionens konkurrenskraft. De nationella målen inom
olika politikområden är ett verktyg för att samtliga utvecklingsaktörer på samtliga nivåer ska i
möjligaste mån sträva åt samma håll. Annars riskerar utvecklingsarbetet att snarare motverka
varandra än att samarbeta åt samma håll.32

Det finns de som ställer sig lite frågande till regionalt utvecklingsarbete. Enligt Jörgen
Olssons rapport om ”Regionala partnerskap – utveckling på bekostnad av demokratin” är
regional utveckling är ett komplicerat politikområde. Partnerskap, som ivrigt förespråkas av
staten, är inte juridiskt bindande och har en mer informell karaktär. Partnerskapsmodellen är
utbredd inom det regionala utvecklingsarbetet och parterna har sina ansvarsområden inom det
regionala tillväxtavtalet. Dock finns det konstitutionella brister på parternas ansvarsfördelning
av just de orsakerna att det inte är juridiskt bindande och att det är delvis på informell basis.
Han skriver vidare att det inte finns tydliga strategier för främjande av en region. Olika
metoder och strategier har tillämpats för att främja regionens tillväxt och sysselsättning, men
dess effekter är svåra att mäta. Målen som sätts upp är ofta generella och allmänt hållna.
Dessutom är regional utveckling mer som ”samhällelig ingenjörskonst” än politik. De olika
förslag och åtgärder som förs fram, syftar mer på effektivisering och samordning av resurser
än på politiska ideologier. Därför kan fenomenet regional utveckling tyckas vara mer aktuellt
för tjänstemännen än för politikerna själva. Ansvarsfördelningen för den regionala
utvecklingen är, som tidigare nämnt, också ett problem. Olika sektorer överlappar varandra
och har olika ansvars- och planeringsområden.33 Folkhälsa och regionalt utvecklingsarbete är
med andra ord två komplexa områden som ska sammanföras till något som ska likna en
hälsosam region. Det förutsätter en förmåga att tänka gränsöverskridande och att kunna knyta
ihop olika händelseprocesser utifrån ett holistiskt synsätt. Båda områdena är kanske
ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå förbättrande resultat inom respektive område.

32 Ett bredare regionalt uppdrag? 2005 s. 11-14
33 Olsson, J., 2000. s. 18-19
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3 Hälsosam regional utvecklingsplanering

3.1 Introduktion till begreppet ”hälsosam samhällsplanering”

Att koppla ihop hälsa och planering är ett ”nygammalt” fenomen i Sverige. Tidigare har
samhällsplaneringen förvisso tagit med hälsoaspekten i dess arbete, men det är först nu som
begreppet hälsosam samhällsplanering har konkretiserats. Det sägs att en bra
samhällsplanering leder till bättre folkhälsa. Under de senaste hundra årens utveckling i
Sverige har samhällsplaneringen delvis bidragit till att människor har fått bättre bostäder,
förbättrad hygien, bättre arbetsmiljöer, tillgång till hälso- och sjukvård samt förbättrad
ekonomisk situation.34 På 1970-talet fick socialtjänsten vara en del av planeringen för att få
in ett socialt perspektiv. Dock blev det inget påtagligt resultat då socialtjänsten aldrig riktigt
kom med in i planeringsarbetet. Orsakerna tros bland annat vara bristande kunskaper i
planering samt att de aldrig kom in i rutinerna eller fick vanan att vara med och påverka
planeringen. 35 Under 1990-talet uppmärksammades hälsoperspektivet på nytt i
planeringsfrågor och flera utredningar tillsattes. Bland annat tog Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet under åren 2001-2002 initiativ till projektet ”Hälsosam
Samhällsplanering”. Hälsosam samhällsplanering har blivit ett ”nytt” koncept som gett
upphov till en ny dimension av planering. Tanken med projektet var att göra
folkhälsoperspektivet tydligare i samhällsplaneringen och därmed på sikt utveckla och främja
folkhälsan inom det planerade området.36 Det har som tidigare nämnts funnits social och
hälsosam planering sedan tidigare, men det är först nu som kopplingen mellan planering och
nationella mål för folkhälsa har gjorts. Hälsosam samhällsplanering har därtill en mer vidgad
syn på målgruppen, eller snarare målgrupper. Planeringen utgick tidigare från en generell
målgrupp, men nu träder olika målgrupper fram som barn, kvinnor, män och äldre människor.
Det ger ett bättre och helhetstäckande planeringsunderlag.37 Genom projektet framkom det att
kommunens samhällsplanerare inte använder sig av folkhälsorapporter från landstingen i
deras planeringsarbete. Istället efterlyser många samhällsplanerare tydliga hälsobestämmande
faktorer som kan implementeras i planeringen som på sikt gynnar hälsan i bredare mening.38

Idag har många kommuner tagit till sig målen i den nya folkhälsopolitiken, och flera av dem
har handläggare med ansvar att särskilt jobba med folkhälsofrågor inom kommunen.39

De elva nationella folkhälsomålen kan i Sverige vara en plattform att utgå ifrån i
samhällsplaneringen. Vissa mål är lättare att implementera i samhällsplaneringen och andra
kanske är svårare att planera fysiskt. Exempelvis målområde 3, som omfattar uppväxtvillkor,
kan tillsammans med målområde 5, som omfattar sunda och säkra miljöer, kopplas till bland
annat bostäder, skolor, lekplatser, gator, torg och parker. Det gäller också att inom målområde
5 planera så att människorna inte utsätts för hög exponering av luftföroreningar. Likväl
målområde 4, som inbegriper ökad hälsa i arbetslivet, är intressant för samhällsplanerarna då
själva arbetsplatsen är en fråga om planering och likaså kommunikationer från och till
arbetsplatsen.40Målområde 1, vilket berör delaktighet och inflytande i samhället, är intressant
eftersom det finns koppling till begreppet ”socialt kapital”. Innebörden av socialt kapital är
som tidigare nämnt i stort sett värdet på den enskildes kontakter till andra personer, grupper

34Mjuka värden – Hårda resultat 2002 s. 4
35 Olsson, S. 1991 s. 218-219
36 Skönhet & välbefinnande 2003 s. 2
37 Folkhälsa - planering i samverkan 2001 s. 8
38Mjuka värden – Hårda resultat 2002 s. 38
39 Ett bredare regionalt uppdrag? 2005 s. 37
40 Schaerström, A. 2005. s. 26
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och organisationer.41 Ur ett planeringsperspektiv kanske planerarna inte kan bidra mycket till
det sociala kapitalet. Men genom att planera ett samhälle där väl utvecklade kommunikationer
och naturliga mötesplatser är ett naturligt inslag, kan planerarna indirekt bidra till att skapa
kontakter mellan människor och organisationer. Till synes är hälsosam samhällsplanering en
omfattande social dimension på planering som inkluderar många aspekter på ett samhälle.
Den innebär att alla komponenter som kan bidra till individernas hälsa och välmående ska
bakas in i samtliga delar av samhällsplaneringen med intentionen att skapa en jämnare
hälsofördelning hos befolkningen.42

3.2 Hälsa och planering på regional nivå

Att planera för en hälsosam region skiljer sig åt mot att planera för en hälsosam kommun.
Ansvarsfördelningen är en annan, men förhoppningsvis är de grundläggande intentionerna
samma. I Sverige är de kanske mest välkända regionerna de regioner som är en del av
försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan; nämligen Gotland, Kalmar, Skåne och
Västra Götaland. Försöksverksamheten påbörjades 1997 efter beslut av den svenska
regeringen och är resultat efter bland annat ökat behov av decentralisering och
gränsöverskridande samarbete. De regionala självstyrelseorganen verkar för samarbete mellan
kommuner och andra utvecklingsaktörer inom regioner med frågor som bland annat berör
näringsliv, tillväxt, miljö och kommunikation. De är även ansvariga för att följa upp regionens
utveckling och utformandet av regionala utvecklingsplaner. 43 Regioner och landsting fyller
en viktig funktion för kommunerna eftersom de vanligtvis ansvarar för analys av
hälsoutvecklingen, planering av insatser samt uppföljning. Det blir ofta naturligt att de
samhällsmedicinska enheterna i respektive region eller landsting sköter detta område. Hur
detta sköts kan se väldigt olika ut beroende på samspelet sinsemellan. Där det finns högskola
och/eller universitet i regionen, det vill säga koppling till högre utbildning och forskning,
finns ofta större samhällsmedicinska enheter. Dessa enheter spelar en viktig roll i det
regionala utvecklingsarbetet eftersom de utgör en stor kunskapsbank inom hälsofrågor och
kan studera hälsans bestämningsfaktorer.44Med bestämmningsfaktorer avses faktorer som
påverkar hälsan och alltså inte själva hälsan i sig. Genom att ta fram regionala
bestämningsfaktorer för hälsan kan det förebyggande folkhälsoarbetet vävas in i det regionala
utvecklingsarbetet. Arbetet med att ta fram bestämmningsfaktorer är en gemensam uppgift för
samtliga sektorer och nivåer i samhället. Det finns över 30 olika politiska områden och
dessutom drygt 50 nationella myndigheter som påverkar hälsan hos befolkningen. Det
föranleder ett stort behov av sektoröverskridande samordning för att samtliga ska arbeta åt
samma håll. Såväl kommuner, landsting/regioner som övriga organisationer har viktiga
positioner i folkhälsoarbetet och är dessutom också stora arbetsgivare.45 I och med att det
finns så pass många myndigheter och politiska områden som ska samverka i folkhälsofrågor,
blir det ibland komplicerat att etablera ett sektorsöverskridande samarbete. Just det
tvärsektoriella arbetet kan leda till svårigheter att ha en helhetssyn över folkhälsoarbetet i
regionen. Därför är det av högsta vikt att intentionerna och insatserna är tydliga.

3.3 Internationella perspektiv på hälsa och planering

De senaste åren har inneburit många förändringar för Europa både på den ekonomiska och
politiska agendan. Det har i sin tur påverkat styrningen på lokal och central nivå.

41Moan, G. & Moan, J. 2002 s. 191-193
42Mjuka värden – hårda resultat 2002 s. 8
43Widegren, A., 1999. s. 7
44 Ett bredare regionalt uppdrag? 2005 s. 37-38
45 ibid. s. 36
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Decentraliseringen blev ett faktum och en utgångspunkt för nya relationer mellan stat,
regioner och kommuner. Förutom de stora förändringarna inom politik och ekonomi finns det
ytterligare faktorer som gett upphov till den rådande situationen varför diskussionen om att
begränsa en alltför vild ekonomisk tillväxt har tillkommit. Bidragande faktorer är bland annat
etniska konflikter, urbanisering, olika livsstilar, social segregation och exkludering i samhället.
I ett försök att begränsa de negativa faktorerna bör samhällsplaneringen uppmuntras till att
planera samhällen utifrån olika visioner som hållbar utveckling och ökad livskvalitet och inte
bara ren ekonomisk tillväxt.46 Exempelvis har folkhälsofrågorna fått en allt högre position på
den internationella politiska agendan. De senaste åren har exempelvis Europeiska Unionen
fått en allt större betydelse inom folkhälsoområdet och fick år 1993 mandat att agera inom
området.47 Året innan fick EU krav att ta hänsyn till hälsokonsekvenser inom andra politiska
sektorer genom Maastrichtfördraget.48 Senare år 1999 reglerades folkhälsofrågorna av
Amsterdamsfördraget där verktyget hälsokonsekvensbeskrivning har en stor betydelse. Det
innebär att alla institutioner inom EU ska vara ansvariga för hälsan och att den ska integreras i
olika sektorer som till exempel den interna marknaden, miljön och industrin.49 Som bekant
utökades EU den 1 maj 2004 från 15 till 25 länder. Denna fokus på förstorningen är viktigt,
inte bara på grund av den större omfattningen utan också på grund av ökade skillnader i hälsa
och välfärd mellan de tidigare och nya medlemsländer. Det faktum att EU främst är en
ekonomisk union med avsikt för att underlätta frihandeln kan både ses positivt och negativt.
De positiva effekterna av frihandeln är naturligtvis ekonomisk tillväxt som ofta i sin tur leder
till bättre folkhälsa. De negativa effekterna av frihandeln är att gapet mellan de rika och
fattiga ökar med ojämlik hälsa som följd.50 Det är inte bara EU som engagerar sig i
folkhälsopolitik utan också World Health Organisation, WHO, vilket uppmärksammades
särskilt i Ottawa Charter for the Health Promotion51 år 1986. Deras koncept var att föra fram
politik som var speciellt designade för att förbättra hälsan till exempel med förbud av
cigarettreklam samt politik som inte direkt berör hälsan, men som är känd för att påverka den
som till exempel transport, ekonomi och utbildning.52 En samhällsplanering med en god och
jämlik folkhälsa som vision är således en kombination som allt mer får större genomslagskraft
i både EU och internationellt.

46 Khakee, A. 2000 s. 138-139
47 SOU 2000:91 s. 714
48 Lock, K. & McKee, M. 2005. s. 356
49 SOU 2000:91 s. 714
50 Lock, K. & McKee, M. 2005. s. 356
51WHO, First International Conference on Health Promotion, Ottawa, Canada, 17–21 November 1986
52 Lock, Karen. 2000. s. 1395
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4 Hälsokonsekvensbeskrivning

4.1 Introduktion till hälsokonsekvensbeskrivning

Många känner förmodligen till begreppet miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kan
användas som underlag till beslut av olika aktiviteter. Den används som ett redskap för att
identifiera och beskriva olika effekter, såväl direkta som indirekta som kan påverka miljön i
form av vatten, luft, växter, djur, mark och kulturmiljö. Det grundläggande syftet är att
miljökonsekvensbeskrivningen ska bidra till att minimera omfattningen av negativ
miljöpåverkan som en aktivitet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen används inte
bara som förstudie till ett beslutsunderlag utan den genomsyrar hela planeringsprocessen från
början till slut. Den är dessutom lagstadgad och är ett krav inom vissa områden som har direkt
miljöpåverkan. 53 Hälsokonsekvensbeskrivning är däremot ett beslutsunderlag som bygger på
en uppskattning av hälsokonsekvenser som ett politiskt beslut kan ha. Att beräkna och
förutspå hälsokonsekvenser av ett politiskt beslut är komplicerat. Vid utvärdering av ett
politiskt besluts hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt medför ofta svårigheter att
kartlägga de faktiska förändringar som kan ske eftersom det finns många direkta och indirekta
faktorer som påverkar resultatet. Däremot finns det kunskap om vilka faktorer som ger bättre
hälsa och det gör det ändå värt att beakta hälsokonsekvenser i politiska beslut. Eftersom
folkhälsa handlar om hälsan i samhället och dess fördelning bland befolkningen blir det
viktigt att ställa frågan hur ett beslut påverkar hälsan hos olika befolkningsgrupper. Både
positiva och negativa hälsokonsekvenser ska lyftas fram och ställas mot varandra.
Hälsokonsekvensbeskrivning kan dessutom ses som ett verktyg för att bidra till minskad
ojämlikhet i hälsa i befolkningen. Här nedan definieras konceptet
hälsokonsekvensbeskrivning som skrevs av European Centre for Health Policy, WHO
Regional Office for Europé år 1999:

Health Impact Assessment is a combination of procedures, methods and tools by

which a policy, program or project may be judged as to its potential effects on

the health of a population, and the distribution of those effects within the

population.
54

Generellt brukar hälsokonsekvensbeskrivning delas i fem steg som är följande på engelska;
Screening, Scoping, Appraisal, Reporting och Monitoring. Det första steget är att avgöra om
en hälsokonsekvensbeskrivning behöver göras i det berörda fallet. Det är inte rimligt att göra
en sådan beskrivning av samtliga beslut och därför blir ”screening” ett sätt att bedöma om det
behövs eller inte. Om det blir en hälsokonsekvensbeskrivning blir nästa steg att se hur
processen ska gå till och vad som behöver göras. Scoping innebär att sätta ram på studien med
begränsningar om vad som ska ingå i den samt sätta upp mål. Appraisal som är nästa steg går
ut på att identifiera olika hälsokonsekvenser. Data som ger underlag till vad ett beslut kan ge
för hälsokonsekvenser ska samlas in och analyseras. Det nästsista steget, Reporting, innebär
att ge rekommendationer till beslutsfattarna om beslut som kan minimera hälsoriskerna eller
förbättra hälsan. I det sista steget Monitoring, görs slutligen som i alla processer en
utvärdering hur hälsokonsekvensbeskrivningen har påverkat beslutet. Om
hälsokonsekvensbeskrivningen inte togs med i beslutsfattandet, ska det också utredas varför.
Alla de fem stegen visar ungefär hur en hälsokonsekvensbeskrivning kan se ut och ska inte
ses som en definitiv mall. Tvärtom, hälsokonsekvensbeskrivningar ser mer eller mindre olika
ut beroende på var den används och i vilket syfte. 55 I Sverige uppmärksammades

53 www.mkb.slu.se 2006-05-21
54 www.who.int/hia/about/defin/en/index.html 2006-05-20
55 www.who.int/hia/tools/process/en/index.html 2006-05-21
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hälsokonsekvensbeskrivning som verktyg i samband med Folkhälsoprogrammet som
initierades som ett gemensamt politiskt programarbete mellan Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet åren 1995-1998. Avsikten med folkhälsoprogrammet var att
integrera folkhälsofrågorna i politiken. De började i ett tidigt stadium att utveckla
hälsokonsekvensbeskrivningar på lokal och regional nivå med intentionerna att
hälsokonsekvensbeskrivningarna skulle bidra till.56

! sätta folkhälsofrågorna på den politiska agendan
! bidra till att minska ojämlikhet i hälsa och
! bidra till att vitalisera det politiska arbetet

Ett nätverk bildades inom ramen för Folkhälsoprogrammet i syfte för att bli inspirerade av att
arbeta med hälsokonsekvensbeskrivningar i landsting och kommuner. Nätverket har haft
seminerier och konferenser för att belysa olika delar av hälsokonsekvensbeskrivningar.
Hälsans bestämmningsfaktorer som är en viktig del i hälsokonsekvensbeskrivningen
diskuterades och är följande:57

! demokrati/möjlighet att påverka/jämställdhet
! ekonomisk trygghet
! arbete/sysselsättning/utbildning
! socialt nätverk
! tillgång till vård och omsorg
! framtidstro/mål och mening
! fysisk miljö
! levnadsvanor

Författarna, Finer D, Tillgren P, Berensson H med flera, har skrivit ”Implementation of a
Health Impact Assessment (HIA) tool in a regional health organisation in Sweden – a
feasibility study”. Den handlar om erfarenheterna av att implementera
hälsoskonsekvensbeskrivning som verktyg på regional nivå i det sydvästra distriktet av
Stockholms Landsting. Det sydvästra distriktets mål var att med hjälp av
hälsokonsekvensbeskrivning att minska den ojämlika hälsan och sätta folkhälsofrågor på
högre plats på den politiska dagordningen.58 De faktorerna som var bidragande i en lyckad
användning av hälsokonsekvensbeskrivningar var bland annat politisk konsensus,
överenskommelse mellan politiker och tjänstemän i politiska mål och möjligheten till
utbildning i hälsokonsekvensbeskrivning. Såväl politiker och tjänstemän som svarade på
intervjuerna i studien tyckte att alla tjänstemän borde använda hälsokonsekvensbeskrivningar
som en självklar del i deras arbetsrutiner.59 Några nackdelar var bland annat att det fanns vissa
brister på kommunikation och dialog mellan tjänstemän och politiker. I teorin ska både
positiva och negativa konsekvenser lyftas fram i beslutsunderlaget. Dock visar studien att
tjänstemännen, på grund av osäkerhet, ganska sällan lyfter fram de negativa
hälsokonsekvenserna av förslagen. De säger att de känner skyldighet leverera positiva
rapporter till politikerna.60 En tjänsteman nämner riskerna med offentligt material:

Then you can easily end up in the situation where you weigh for and against,

and then I can see difficulties in formulating this, so that it isn’t jarring in any

56Med fokus på hälsa 2001 s. 11
57 ibid. s. 12
58 Finer D et al. 2005 s. 277-278
59 ibid. s. 277
60 ibid. s. 282
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way, either to the public … given that these are public documents … it is

sensitive, because newspapers love that kind of thing.
61

En politiker medger att det finns en tendens att inte lyfta fram negativa konsekvenser på
hälsan i politiska beslutsfattanden:

There haven’t really been any negative assessments. So one wonders: maybe

they have been done in the wrong way. I can’t really tell…But…you don’t as a

politician intervene and change a statement by a public official. Then the case

has to be remitted to them, and there will be a delay of another month or more.

That can be tricky or feel like you are criticizing the administrators.
62

På grund av bristande förtroende och kommunikation riskerar en hälsokonsekvensbeskrivning
bli baserad på missvisande uppgifter som kan leda till negativa konsekvenser för folkhälsan.
Författarnas slutsatser i studien är att verktyget måste bli mer lokalt anpassat och att
implementeringsprocessen ska inkludera nära samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Arbetet bör följas upp med fortsatt utbildning som ger möjligheter till en dialog kring
verktyget i syfte att tillförsäkra verktygets kvalitet. I stort sett har hälsokonsekvensbeskrivning
som verktyg utvecklas som en hjälp för politikerna och tjänstemännen i det sydvästra
distriktet och gett bättre grund för en systematisk analysering av hälsokonsekvenser av förslag
innan beslut fattas. 63

En hälsokonsekvensbeskrivning kan ha olika betydelser och användningssätt på olika platser.
På en del områden blir den ett viktigt verktyg i beslutsprocessen medan andra snarare ser
hälsokonsekvensbeskrivningen som ett förhållningssätt till olika förslag på beslut.64 Vad de
flesta är överens om enligt flera studier är att det är viktigt att hälsokonsekvensbeskrivningen
sätts in tidigt i den politiska processen för att uppnå bra resultat. Lika viktigt är det att
hälsokonsekvensbeskrivning som metod inte ska vara så avancerad att det krävs särskild
kompetens för att utföra den utan samtliga politiker och tjänstemän ska kunna hantera den.65

Som tidigare nämnts ställs frågan om det går att förutspå vilka hälsokonsekvenser ett politiskt
beslut kan medföra. Eftersom ett beslut kan ha en såväl kortsiktig som långsiktig påverkan på
folkhälsan och samhället i övrigt är det svårt att förutse vilka konsekvenser som kan uppstå.
Samhället genomgår många förändringar och människor är ständigt i en dynamisk process av
olika influenser och skeenden i livet. Denna föränderlighet gör det komplicerat att beskriva
hälsokonsekvenser. Anledningen till att en hälsokonsekvensbeskrivning ändå är välanvänd är
att den utgår från de faktorer som får människorna att må bra och det är ett rimligt sätt att
arbeta utifrån. Att sedan mäta resultat är svårt då det finns många omständigheter som
påverkar ett besluts resultat och dessutom kan fortsätta påverka.66

4.1.1 Hälsokonsekvensbeskrivningens tre delar

Det finns förslag på tre mallar inom hälsokonsekvensbeskrivning som utformats av Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet beroende på lokala förutsättningar och villkor. Se
bild nedan:

61 Finer D et al. 2005 s. 282
62 ibid. s. 282
63 ibid.. s. 284
64Med fokus på hälsa 1998. s. 26
65Med fokus på hälsa 2001 s. 15
66 SOU 2000:91 s. 714
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Figur 1.1 Hälsofrågan, Hälsomatrisen och
Hälsokonsekvensanalysen

(Källa: Med fokus på hälsa – Hur kan man
beskriva hälsokonsekvenser av politiska beslut?

1998 s. 16)
Den första mallen är av enklare slag där
Hälsofrågan utgår från några frågor riktar
sig mot hälsokonsekvenser som ett beslut
kan medföra för människor. De frågorna
som ställs är relativt enkla och avser att
svara ja eller nej på. Frågorna syftar till att
se om förslaget som eventuellt ska beslutas
kan bidra till att öka hälsans jämlikhet och
att inga grupper blir negativt påverkade av
beslutet. 67 Nästa mall kan ses om
en ”mellanmodell” och heter
Hälsomatrisen. Den, är som namnet lyder,

en matris med hälsans bestämningsfaktorer på den lodräta delen och olika grupper på den
vågräta delen, både den prioriterade gruppen samt den totala befolkningen. Förutom det ska
även det långsiktiga och det kortsiktiga perspektivet samt alternativa lösningar finnas med i
matrisen.68 Se bild på hälsomatrisen nedan:

Figur 1.2 Hälsomatrisen

(Källa: Med fokus på hälsa – Hur kan man beskriva hälsokonsekvenser av politiska beslut? (1998) s. 18)

Slutligen finns den så kallade Hälsokonsekvensanalysen. Den är mer omfattande och har ett
större antal frågor som ska tas ställning till. Frågorna är av mer analyserande karaktär och
lämpar sig för till exempel strategiska politiska frågor.69 Vilken av de tre mallarna som väljs
beror, som tidigare nämnt, på de lokala förutsättningar och villkor som krävs för den berörda
situationen.

4.2 Internationella erfarenheter av hälsokonsekvensbeskrivningar

De senaste decennierna har hälsokonsekvensbeskrivningar blivit diskuterad över hela världen
om att vara ett viktigt verktyg för utvecklandet av folkhälsopolicyn. Det handlar inte bara om
att folkhälsofrågorna har fått en högre plats på den politiska agendan, utan att
hälsoperspektivet ska genomsyra samtliga politiska områden. Att använda

67Med fokus på hälsa 1998 s. 17
68 ibid. s. 18-20
69Med fokus på hälsa 1998 s. 23

Prioriterad grupp Hela befolkningen
Lång sikt Kort sikt Lång sikt Kort sikt

Demokrati/möjlighet att
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Ekonomisk trygghet
Arbete/sysselsättning/utbildning
Socialt nätverk
Tillgång tillvård och omsorg
Framtidstro/mål och mening
Fysisk miljö
Levnadsvanor
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hälsokonsekvensbeskrivning vid beslutsfattande är därför ett potentiellt redskap för att få fram
hälsosammare politiska beslut. Erfarenheterna av hälsokonsekvensbeskrivning ser både lika
och olika ut i olika länder. De länder som använder hälsokonsekvensbeskrivning har inte
exakt samma tillvägagångssätt utan har präglats av sitt lands egna villkor och förutsättningar.
Exempelvis har utgångspunkten i Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets
projekt Folkhälsoprogrammet varit att hälsokonsekvensbeskrivning ska finnas i samtliga
beslut. Däremot i Liverpool i England har de delat upp processen i olika steg varav det första
är att avgöra om hälsokonsekvensbeskrivning behövs göra inför ett beslut. 70 I
utvecklingsländer har hälsokonsekvensbeskrivningar utvecklats som ett effektivt
bedömningsverktyg för miljöinriktade projekt. Metoden är mer baserad på en medicinsk syn
på hälsa och ser hälsokonsekvenser i fem huvudkategorier: smittsam sjukdom, icke-smittsam
sjukdom, nutrition, skada och mental störning. Ett exempel på projekt kan handla om hur
befolkningen påverkas av magsjukdomar om avloppsvattnet används till konstbevattning.
Hälsokonsekvensbeskrivningar har använts i olika projekt som berör vattenresursutveckling
och jordbruk i Afrika, Asien och Mellanöstern.71

I EU är hälsokonsekvensbeskrivning inte ett lagstadgat krav men trots det erkänner tolv
medlemsländer dess potential. Medlemsländerna före år 2004 har redan tillämpat
hälsokonsekvensbeskrivning på lokal, regional och nationell nivå som till exempel Tyskland,
Irland, Storbritannien, Nederländerna och Sverige. 72 Hälsokonsekvensbeskrivningens
principer har många likheter med miljökonsekvensbeskrivningen.
Hälsokonsekvensbeskrivningen har sitt ursprung därifrån, men har på senare år utvecklas till
en egen gren. Många länder inklusive EU har ett lagstadgat krav på att tillämpa
miljökonsekvensbeskrivning och det har diskuteras huruvida hälsokonsekvensbeskrivningen
kan inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen. Dock är det inte tillräckligt då väldigt få
miljöbeskrivningar har tagit hänsyn till människors hälsa i sina bedömningar.73 Det finns
diskussion i USA om hälsokonsekvensbeskrivningen ska vara integrerad i den redan
existerande miljökonsekvensbeskrivningen eller om den ska behandlas separat, antingen på
frivillig eller på reglerad basis. Det finns förvisso hälsoperspektiv i
miljökonsekvensbeskrivningar, men de är begränsade till fysiska och kemiska risker som till
exempel vattenförorening som kan leda till magsjukdomar. De exkluderar sociala faktorer
som inte har kopplingar till giftiga mekanismer, som till exempel gångvägar som kan leda till
ökad fysisk aktivitet. Det finns en fördel för hälsokonsekvensbeskrivningen att integreras i en
redan existerande regleringsprocess som miljökonsekvensbeskrivningen har. Den kan hjälpa
och säkra den konstitution och legitimitet en hälsokonsekvensbeskrivning behöver. Det finns
dock flera hinder som försvårar hälsokonsekvensernas integrering i
miljökonsekvensbeskrivningens etablerade process. Exempelvis de hälsoproblem som är
svåra att mäta genom data som till exempel mental hälsa jämfört med vad
miljökonsekvensbeskrivningen ofta jobbar med som till exempel luftföroreningar. Det blir
därtill ökade kostnader att sätta in hälsokonsekvensbeskrivning i samma process. Författarna
till artikeln om USA skriver att alternativet, att hälsokonsekvensbeskrivning sker på frivillig
basis och utvecklar nya, är lämpligast just nu.74

Internationellt sett finns det, liksom i Sverige, svagheter med hälsokonsekvensbeskrivningar.
Definitioner av hälsa finns i pluralis och det medför svårigheter att mäta hälsokonsekvenser
när det inte finns en överenskommen definition av hälsa. Därför är det viktigt att hälsan

70Med fokus på hälsa 1998 s. 8
71 Lock, Karen. 2000. s. 1397
72 Lock, K. & McKee, M. 2005. s. 357
73 Lock, Karen. 2000. s. 1396
74 Dannenbarg, A, Bhatia, R, Cole, B et al. 2006. s. 266
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definieras i början av en hälsokonsekvensbeskrivning. Hänsyn måste tas till att synen på
hälsan är föränderlig beroende på bland annat vilken ålder, livssituation och vilka lokala
förutsättningar som råder hos gruppen eller den enskilde individen.75 En stor nackdel med
hälsokonsekvensbeskrivningen är att insamlingsmodeller och analysering av underlag till
eventuella hälsokonsekvenser är inte tillräckligt noggranna för att kunna stå emot granskning
och utmaning. För att en insamling av data och analysering ska ske korrekt, ska en rad
datakällor med ekonomiska, epidemiologiska, kvantitativa och kvalitativa uppgifter
systematiskt räknas med i undersökningen. Ofta blir informationsunderlaget inte insamlat på
det viset. Det beror på att det sällan finns tillräckligt med finansiering och tid för insamling av
primära data. Trots att det skulle vara mer lämpligt att ha kvantitativa mått för
hälsokonsekvenser, måste ändå de kvalitativa måtten, som anses begränsande, accepteras som
de mest tillgängliga underlagen. Det kan påverka styrkan hos rekommendationer både i termer
av tillförlitlighet och av omfattning av en hälsokonsekvens när hälsokonsekvensbeskrivningen
är gjord.76 På en mer generell nivå finns det fortfarande betydande hinder för många EU-
länder att komma över för att kunna implementera hälsokonsekvensbeskrivningen i deras
politiska beslut. Det behövs en identifiering av de mest lämpliga metoder att använda,
institutionalisering av processen, utveckling av mekanismer för deltagande hos olika sektorer
och förstås kapacitetsuppbyggnad av folkhälsan i allmänhet.77

Många hälsokonsekvensbeskrivningar har gjorts i Europa, men relativt få har gjorts i USA.78 I
artikeln om USA diskuterar författarna de olika prioriteringarna USA behöver göra i
framtiden. En viktig prioritering är att sätta igång frivilliga tester av existerade metoder inom
hälsokonsekvensbeskrivningar för att undersöka deras användbarhet i USA samt undervisa
planerare, utvecklare, hälsovårdssektorn och media om värdet av
hälsokonsekvensbeskrivningar. Metoden bör undervisas i alla planerings- och
hälsoutbildningar. En annan prioritering är att utveckla informationsmaterial. Sådant material
är redan utvecklat i Europa, men behöver justeras för att passa in i USA bättre. Andra
prioriteringar inkluderar utveckling av en databas för att mäta hälsokonsekvenser av allmänna
projekt och policy och beskriva processer, effekter och resultatutvärderingar av
hälsokonsekvensbeskrivningar.79 Inom EU har erfarenheterna än så länge visat att den har
potential att bidra till politisk integration i en rad olika sektorer. Ändå är grunden för en
hälsokonsekvensbeskrivning ofta begränsad av finansiella kostnader och bristande tid. En
balans behöver utvecklas mellan de noggranna metoder med kvantitativ datainsamling kräver
kvalificerade specialkunskaper och mycket resurser samt de enklare och billigare metoder
som kan användas. Vilken metod som ska användas får ställas mot kostnader och tid som
krävs för beslutet i fråga.80

75 Lock, Karen. 2000. s. 1397
76 ibid.. s. 1397-1398
77 Lock, K. & McKee, M. 2005. s. 359
78 Dannenbarg, A, Bhatia, R, Cole, B et al. 2006. s. 262
79 ibid. s. 268
80 Lock, Karen. 2000. s. 1398
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5 Fallstudie region Skåne

5.1 Skåne i korthet

Skåne är den sydligaste regionen i Sverige med en total befolkning på 1 160 919 vid årsskiftet
2004/2005. Skåne karaktäriseras som en tätbefolkad och flerkärnig region och det ger
möjligheter till arbete, service och fritid inom rimliga reseavstånd. Flerkärnigheten i Skåne
innebär ungefär 245 tätorter utspridda i regionen. Den genomsnittliga befolkningstätheten i
Skåne ligger på 104 invånare per km! medan genomsnittet för hela Sverige ligger på 22
invånare per km!. Fördelningen av Skånes befolkning är dock geografiskt ojämn. De mest
tätbefolkade områdena finns i den västra och sydvästra Skåne samt staden Kristianstad som
ligger på den östra sidan.81 De senaste tre åren har karaktäriserats av ökad folkmängd i 31 av
de 33 skånska kommunerna. Det innebär att Skåne var det län som hade den näst högsta
procentuella ökningen i folkmängd under år 2004.82 I Skåne är 14% utrikesfödda vilket
motsvarar 170 000 personer medan andra generationens invandrare, det vill säga de som är
födda i Sverige men har utrikesfödda föräldrar, motsvarar cirka 4% av befolkningen. Dessa
utrikesfödda personer finns inte jämnt fördelade i Skåne utan de tenderar att bosätta sig i de
större kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona. 83 En etnisk
boendesegregation är ett faktum i denna region. Under det andra kvartalet år 2005 var 6,9 %
eller 49 000 personer mellan 16-64 år öppet arbetslösa eller involverade i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utomnordiska ungdomar har generellt högre arbetslöshet än
de som är födda inom Norden. Fördelningen av arbetslösheten är ojämn med högre
arbetslöshet i den mest befolkade delen, det vill säga i västra Skåne, men även där finns det
ytterligare ojämn fördelning mellan kommunerna.84 Trots den något högre arbetslösheten i
Skåne har skåningarna tillsammans med tre andra län den högsta utbildningsnivå jämfört med
övriga Sverige. Utbildningsnivån, är liksom arbetslösheten, väldigt ojämnt fördelad.
Kommunen Bjuv har den lägsta andelen högskoleutbildade bland personer mellan 25-34 år
med procentuell siffra på mellan 15-20 % jämfört med universitetsstaden Lund som har drygt
70 % år 2004. 85

En summering av siffrorna visar att Skåne är en region med stor potential tack vare den
positiva befolkningstillväxten och har en genomsnittlig hög utbildningsnivå. Det ger bra
förutsättningar för att främja arbetsmarknaden i ett allt mer åldrande samhälle med en stor
befolkningsgrupp som snart ska pensioneras. Dock framgår det att Skåne inte klarar av att få
in folk, särskilt de med utländsk bakgrund, på arbetsmarknaden vilket kräver ett vidare arbete
för att stämma överens med utbudet på arbetskraften och arbetsmarknaden. Den etniska
segregationen behöver arbetas bort för att lättare integrera utrikesfödda på arbetsmarknaden
och också samhället i övrigt. Fördelningen på arbetslösa och utbildade är väldigt ojämn, men
ändå inget uppseendeväckande då det finns många faktorer som spelar roll bakom
fördelningen. Med ovanstående siffror i bakgrunden ges en översiktlig syn på hur Skånes
situation ser ut i frågor om folkmängd, arbetslöshet, etnisk mångfald och utbildning.

5.1.1 Regional utvecklingsplanering

Skåne är en av de regionerna som ingår i försöksverksamheten i med regionala
självstyrelseorgan som sträcker sig fram till år 2010. Försöksverksamheten initierades år 1997

81 Skåne - Fakta om Skåne, 2004 s. 24
82 Hur har det gått i Skåne? 2005 s. 64
83 ibid. s. 72-73
84 ibid. s. 58
85 ibid. s. 12-14
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på uppdrag av regeringen som ett led i att öka effektiviteten på regional nivå samt att
regionala beslut ska fattas av dem som besluten berörs. Genom att bryta ner politiken i mindre
enheter, blir det lättare för det lokala folket att påverka den politik som är lokalt inriktad med
ett starkare demokratiskt fäste som följd. Idag har Region Skåne ansvar för områden som,
kultur, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, turism och marknadsföring, infrastruktur och
bredband samt natur och miljö. Det internationella samarbetet är också en del av deras arbete.
Regional utveckling är övergripande i Region Skånes verksamhet och arbetsmetoden bygger
på regelbundna dialoger mellan olika aktörer som Region Skåne, myndigheter, näringslivet,
universitet och högskolor, kommunerna samt organisationer och enskilda personer.
Tillsammans arbetar de fram underlag till olika regionala planeringsfrågor. En avgörande del i
Region Skånes arbete är utvecklandet av ett regionalt utvecklingsprogram. 86 Det kan ses som
ett samordnande dokument med mål och åtgärder inom regionen. Tanken med regionala
utvecklingsprogram är att få en helhetssyn över de behov som finns, vilka beslut som tas och
vilka insatser som genomförs. Det ger även en helhetssyn på hur interaktionen mellan olika
aktörer fungerar och att deras utvecklingsinsatser strävar åt samma håll.
Utvecklingsprogrammet omfattar många områden som till exempel kommunikationer,
bostäder, utbildning, sysselsättning, företagande, hälso- och sjukvård samt miljö.87 Förutom
ett regionalt utvecklingsprogram tas också ett regionalt tillväxtprogram (RTP) och en regional
trafikinfrastrukturplan (RTI) fram. Vad gäller det regionala tillväxtprogrammet så är Region
Skåne också ansvarig för att ”(…) fungera som sammanhållande i de partnerskap av aktörer
som lett arbetsprocessen.”.

88

5.1.2 Skånes folkhälsa

Generellt sett är medellivslängden en grov indikator på hur hälsan har utvecklats. Sedan
början av 1980-talet har kvinnornas medellivslängd ökat med ett år till 82,2 år och männen
med tre år till 78,7 år. Tidigare har de skånska kvinnorna haft högre medellivslängd än
riksgenomsnittet, men denna skillnad har jämnats ut på senare år. 89 I Skåne ökade ohälsotalen
flera år i rad och kvinnornas ohälsotal är nästan 20% högre än männens. Med ohälsotal
avses ”antal ersatta frånvarodagar med sjukpenning, förtidspension och sjukbidrag med mera
per försäkrad person i åldern 16-64 år.”. Det skånska genomsnittet vad gäller hälsotal ligger
strax under riksgenomsnittet. Det finns inte bara en ojämn fördelning i ohälsotalen mellan
könen utan också mellan personer med utländsk och svensk bakgrund. Sedan stiger
naturligtvis ohälsotalen parallellt med åldern.90 Folkhälsan handlar inte bara om det faktiska
hälsotillståndet bland befolkningen utan det finns andra områden som bidrar till den. Som
tidigare nämnt under rubriken ”Tidigare studier” diskuterades begreppet socialt kapital som
omfattar individens relationer till omgivningen i form av familj och släkt, vänner,
organisationer och myndigheter. Finns det ett förtroende för exempelvis politiker och
myndigheter bland befolkningen ökar det sociala kapitalet. Ett starkt socialt kapital leder till
ett bättre fungerande samhälle som i sin tur leder till bättre hälsa såväl fysiskt och psykiskt.91

Därför är det, i min mening, minst lika viktigt att titta på indikatorerna som
medborgarinflytande och sociala nätverk när folkhälsan studeras. I Skåne är ungefär hälften
av befolkningen mellan 15-85 år intresserad av politik. 9 % av befolkningsgruppen upplever
att de kan påverka politiska beslut på regional nivå och 11 % på nationell nivå. Detta i sin
trots att fler uppger att de är mer intresserade av regional än nationell nivå. Störst är ändå

86 www.skane.se/templates/Page.aspx?id=87826 2006-05-25
87 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne s. 7
88 www.skane.se/templates/Page.aspx?id=43216 2006-05-25
89 Hur har det gått i Skåne? 2005 s. 50
90 ibid. s. 50-53
91 Se under tidigare rubrik ”Tidigare studier” s. 9-10
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intresset för kommunal politik och 16 % upplever att de kan påverka politiska beslut på den
nivån. Det sociala nätverket är en viktig faktor till ökat välbefinnande då nätverket underlättar
förmågan att få jobb, bostad och andra viktiga områden där kontakter är avgörande. I snitt
ligger Skåne på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet när det gäller kontakter med familj,
övriga släktingar och vänner, grannar och arbetskamrater. Sifforna har inte förändrats i någon
anmärkningsvärd grad sedan 1980-talet. Det finns skillnader inom befolkningen beroende på
åldersgrupp. De yngre tenderar att umgås mer med vänner och arbetskamrater än de som är
äldre än 45 år. Utifrån ett könsperspektiv finns det ingen större skillnad mellan kvinnor och
mäns sociala nätverk.92

5.2 Hälsosam regionalplanering i Skåne

Hälsosam regionalplanering är ett relativt nytt fenomen i Skåne, likt övriga Sverige. Det har
funnits riktade folkhälsoarbeten, men kopplingen till den regionala utvecklingen har kommit
allt eftersom. En intervju har gjorts per e-post med Jan Lindelöf93 som jobbar med regionala
utvecklingsfrågor på Region Skåne sedan år 1999. Dessförinnan jobbade han med olika
personaladministrativa uppgifter och fackliga frågor inom Kristianstad Läns Landsting sedan
1971. Han beskriver att regional utvecklingsplanering har tidigare mestadels fokuserat på att:

”(…) åstadkomma regionförstoring med hjälp av

transportinfrastrukturen, ordna riskkapital till näringslivet, få igång
produktutveckling och innovationer, klustra, näringslivet, lyfta fram

forskningen och den högre utbildningen mm. Folkhälsa har setts som
en välfärdsfråga, en mer mjuk fråga som inte i någon större

utsträckning integrerats med de ”mer hårda” utvecklings- och
tillväxtfrågorna.”

Han skriver vidare att hälsan kommer bli allt mer viktigare inom en långsiktigt hållbar tillväxt
i en region. Insikten om hälsans betydelse för regional tillväxt fördjupades i samband med de
höga sjukskrivnings- och ohälsotalen som kom på senare år. Om folk blir oförmögna att jobba
påverkar det i sin tur den ekonomiska tillväxten. Ett exempel på hälsofrämjande åtgärder som
gett ekonomiskt vinst lyftes fram var att många kvinnor är egna företagare inom hälsosektorn
och tack vare den stora efterfrågan på hälsorelaterade tjänster bedöms den ekonomiska
tillväxten därför som stark.

I Skåne fördelas olika ansvarsområden i det regionala folkhälsoarbetet på olika
sektorer/nivåer. I Region Skåne har folkhälsoutskottet det politiska ansvaret för
folkhälsofrågorna och på tjänstemannanivå finns det en folkhälsoenhet i
koncernledningsstaben som sköter arbetet praktiskt. Regionfullmäktige har antagit en
folkhälsostrategi och den är grunden till det skånska regionala folkhälsoarbetet.
Folkhälsoenheten ansvarar för att samla representanter för berörda förvaltningar till möten där
bland annat erfarenhetsutbyte och information sker. I respektive distriktsnämnd finns det även
ett ansvar för folkhälsofrågor som sköts tillsammans med deras tjänstemän.
Kommunförbundet Skåne har folkhälsokoordinator som samordnar folkhälsofrågor på
kommunal nivå och har ett nära samarbete med kommunerna och folkhälsoenheten på Region
Skåne. Bland de 33 skånska kommunerna har många av dem folkhälsoråd och tjänstemän som
ansvarar för de frågorna.

92 Hur har det gått i Skåne? 2005 s. 48-49
93 Intervju 2006-05-23
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5.2.1 Den regionala strategin

Ett regionalt strategidokument för 2006-2009 har utformats i enlighet med de nationella
målen för folkhälsan som regeringen fastslog 200394. Redan innan regeringen antog målen för
folkhälsan fanns det redan utarbetade riktlinjer för folkhälsan i Skåne. Riktlinjerna och
strategierna i det regionala strategidokumentet har dock reviderats för att anpassa sig till den
nya folkhälsopolitiken. Strategidokumentet lyfter fram svaga områden inom skånsk folkhälsa
som behöver intensifierad satsning för att både främja medborgarnas hälsa och arbeta
förebyggande mot de framtida problem som kan hota hälsan. 95 Det grundläggande
folkhälsoarbetet för Skåne innebär således:96

! att öka förutsättningarna för en förbättrad, mer jämlik och jämställd hälsa
! att öka förutsättningarna för medborgarnas hälsosamma val.

Arbetsprocessen i det gemensamma folkhälsoarbetet har tydliga ansvarsfördelningar för vad
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommunerna samt övriga organisationer och
myndigheter ska åta sig. En kortfattad redovisning av Region Skånes, Kommunförbundet
Skåne och de skånska kommunerna har redan gjorts under tidigare rubrik, men i den regionala
strategin finns det ytterligare uppdragsbeskrivningar till olika sektorer och organisationer
inom ramen för Region Skåne och ett litet urval presenteras här:97

! Inom Region Skåne finns det en särskild sektor, Regional Utveckling, som ska
ansvara och se till att: ”(…) integrera folkhälsoperspektivet i det regionala
utvecklingsarbetet och det regionala utvecklingsprogrammet i enlighet med de
nationella målområdena.” Arbetet med att minska arbetslösheten är en viktig fråga
för avdelningen. Inom sektorn Regional Utveckling finns också Planering och
miljö och Kultur Skåne som bland annat ansvarar för skog, natur och kultur som är
viktiga komponenter i folkhälsoarbetet. Skånetrafiken är en annan del som ska
fokusera på säkerhetsfrågor och renare luft för befolkningen.

! Den socialmedicinska enheten är en viktig del i folkhälsoarbetet då den
regelbundet ska utföra enkäter ”Folkhälsoenkät Skåne” och göra kommunprofiler
som underlag till den regionala folkhälsoenheten.

De tydliga ansvarsfördelningarna är viktiga komponenter för en effektiv satsning mot
gemensamma mål. De nationella målområdena ska bygga på ett gemensamt ansvar på lokal,
regional och nationell nivå och Region Skåne har det samordnande ansvaret för att samtliga
nivåer tar sin del i det gemensamma ansvaret.

Satsningen på folkhälsoarbetet bygger på de elva nationella målområden som kan delas upp i
två läger. Målområden 1-6 klassas som strukturella vilket innebär att de bygger på
levnadsvillkor som kan påverkas ”(…) genom opinionsbildande insatser och politiska beslut
på olika nivåer i samhället.” De är grunden i arbetet för att främja hälsan och dessutom en
avgörande del i välfärdssamhället. De sista fem målområden kännetecknas av levnadsvanor
och livsstil som individerna själva kan påverka. Den sociala miljön influerar naturligtvis
individernas levnadssvanor och livsstil och den är därför också viktig att ta hänsyn till i
arbetet.98 Som tidigare nämnt avses den regionala strategin att arbeta utifrån de nationella

94 Se under rubriken ”Att koppla ihop regional utveckling och hälsa” s. 13
95 Folkhälsa i Skåne – regional strategi för 2006-2009 s. 1-2
96 ibid. s. 4
97 ibid. s. 5
98 ibid. s. 9
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målområdena, men det görs prioriteringar som är anpassade till Skånes regionala
folkhälsosituation. Därför har Skåne arbetat fram fem fokusområden som ska prioriteras
under 2006-2009. De fokusområdena fångar upp de problem som är särskilt stora för Skåne.
Dock berör avgränsningarna i fokusområdena inte bara regionala prioriteringar på
hälsoinsatser utan också avsaknaden av vissa kunskapsunderlag som behövs för att kunna
sätta in några åtgärder. Ett fokusområde kan innehålla flera målområden då de gemensamma
effekterna tillsammans kan uppnå ett bättre resultat eller är avhängiga varandra.99 De följande
fokusområdena är:

Fokusområde 1: Jämlik och jämställd hälsa – strukturella faktorer

Huvudsyftet med detta fokusområde är att skapa en jämnare fördelning av hälsa i Skåne. Det
råder stora geografiska skillnader vad gäller till exempel arbetslöshet, utbildning, ohälsotal,
inkomst och sociala nätverk. Det finns ekonomiska och sociala faktorer bakom denna
geografiska snedfördelning som är viktiga att jobba med utifrån ett välfärdsperspektiv. De
strukturella faktorerna är därför viktiga i avseendet att skapa en mer jämlik folkhälsa.

Målsättningen är:

! att förutsättningarna ökar för en förbättrad, mer jämlik och jämställd hälsa i
Skåne.

100

Fokusområde 2: Skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv

De nationella målområdena 1-5 är relevanta i detta fokusområde. Nyckelorden är trygghet,
lärande och utveckling och berör områden som skola, arbete, bostad/boende och fritid. Dessa
områden anses vara stödjande miljöer och är viktiga för individens personliga utveckling och
hälsa.

Målsättningen är:
! att skapa bättre förutsättningar för att en ökad andel individer via stödjande

miljöer såsom skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv skall uppleva hälsa och
välbefinnande.

101

Fokusområde 3: Kost och fysisk aktivitet

I detta fokusområde inryms målområde 9 och 10 och regeringens handlingsplan för ”Goda
matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen”. Övervikt är en av de stora bovarna
bakom sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att utöva
fysiska aktiviteter och skaffa bättre matvanor kan dessa sjukdomar förebyggas.

Målsättningen är:

! att en ökad andel individer skall ha normal vikt (BMI 20-25 för vuxna, BMI " 20
för barn)

! att en ökad andel individer skall utöva regelbunden fysisk aktivitet.
102

Fokusområde 4: Tobak, alkohol, narkotika och övriga droger

Målområde 11 är upptagen i detta fokusområde eftersom användandet av droger,
konsumtionen av alkohol och rökning är ett växande problem i Skåne. En rad insatser krävs
för att begränsa dess skadliga effekter.

99 Folkhälsa i Skåne – regional strategi för 2006-2009 s. 9-10
100 ibid. s. 10-11
101 ibid. s. 11
102 ibid. s. 12
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Målsättningen är:

! att en ökad andel individer skall vara tobaksfria
! att en ökad andel ungdomar skall förbli tobaksfria

! att en ökad andel individer skall minska sin alkoholkonsumtion
! att en ökad andel ungdomar inte skall använda alkohol

! att Skåne skall bli fritt från narkotika, genom att tillgången till narkotika
fortlöpande skall minska

! att rekryteringen till missbruk fortlöpande skall minska
103

Fokusområde 5: Psykosocial hälsa

De sex första målområden omfattas i det sista fokusområdet som berör psykosocial hälsa. Den
psykiska ohälsan är ett stort problem idag och det finns många bakomliggande faktorer. Det
kan vara allt från ett svagt socialt nätverk, dåliga uppväxtförhållanden, arbetslöshet, övervikt
till drogmissbruk. Det blir dubbla kostnader för samhället med en befolkning som mår
psykiskt dåligt än en befolkning som mår psykiskt bra.

Målsättningen är:

! att en ökad andel individer skall uppleva ett psykosocialt välbefinnande
104
.

Det är viktigt att komma ihåg att de fem fokusområdena är på regional nivå och det innebär
inte att alla kommuner behöver följa dessa riktlinjer. Kommuner kan göra andra prioriteringar
om det föreligger andra behov än vad som är på regional nivå. 105 För att uppfylla
målsättningarna i varje fokusområde ska Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och
kommunerna kommer strategiskt att arbeta i enlighet med vad står nedan (utdrag från
dokumentet):

Det strukturella perspektivet belyses särskilt i fokusområdena 1 och 2.
Det strategiska folkhälsoarbetet inriktas på:

! att folkhälsoperspektivet, genom kunskapsstöd och samverkan, integreras

i lokala och regionala utvecklingsprogram, handlingsplaner etc.
! att folkhälsoperspektivet, genom kunskapsstöd och samverkan, integreras

i den egna organisationens, samt i andra samhällsaktörers processer och
beslut

! att utveckling av metoder (särskilt hälsokonsekvensbedömningar) sker i
samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer.

Det strategiska arbetet inom de övriga fokusområdena inriktas på:
! att i samverkan stödja och följa upp det kommunala folkhälsoarbetet

! att via överenskommelser skapa samarbete med länsövergripande
frivilligorganisationer m.fl.

! att verka för att fokusområdena blir vägledande för Skånes kommuner
! att verka för att fokusområdena blir vägledande i sektor regional

utveckling och sektor hälso- och sjukvård inom Region Skåne
! att initiera och utveckla processer, metoder och arbetsformer genom

riktade satsningar.
106

103 Folkhälsa i Skåne – regional strategi för 2006-2009. s. 12
104 ibid. s. 13
105 ibid. s. 10
106 ibid. s. 13-14
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Vid sidan om det strategiska arbetet med att uppfylla målsättningarna inom de fem
fokusområden ska också ett arbete riktas mot utveckling av hälsans bestämningsfaktorer och
andra evidensbaserade metoder. Samarbeten med högskolor och universitet är viktiga för att
forska vidare kring de frågorna. Information ska spridas ut till allmänheten för att öka
medvetandet kring folkhälsoarbetet och därför ska bland annat en regional webbsida skapas
där såväl aktörer som medborgare kan ta del av folkhälsoarbetet. Media kommer också att bli
ett sätt att nå ut till allmänheten. Ansvaret för allt detta tillfaller Region Skåne. Parallellt ska
regelbundna uppföljningar göras på det regionala folkhälsoarbetet. De indikatorer som finns
inom varje nationell målområde för folkhälsan ska tillämpas i uppföljningen och hålla en hög
vetenskaplig validitet.

Enligt Jan Lindelöf kommer troligen den regionala strategin för folkhälsan 2006-2009
påverka det övergripande regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Förutsättningarna blir lättare
nu när det finns en förankrad strategi som kan trycka på folkhälsoarbetet och tidigare få in
hälsoperspektivet i andra sektorer. Vad strategin hittills har bidragit är bland annat, på den
korta tid som varit med start från 2006, att en överenskommelse har skett mellan Skånes
Idrottsförbund och Region Skåne att idrottsförbundet ska åta sig att arbeta med olika frågor
inom idrottsområdet som på något sätt har med folkhälsa och regional utveckling att göra. I
utbyte får idrottsförbundet större bidrag för sina insatser. På frågan om vilka delar som blir
enklast respektive svårast att genomföra i den regionala strategin svarade Jan Lindelöf att det
är troligen det som har med levnadsvillkor att göra, det vill säga inkomst, genus, arbetslöshet
och så vidare. De delar som enklast är de som berör levnadsvanorna som rökning, alkohol,
motion, matvanor och så vidare, även om han nog tyckte de också är svåra. Vid frågan om det
kan ske tvärsektoriella samarbetsproblem inom folkhälsoarbetet svarar Ann-Christine
Lundqvist, som arbetar på strategisk nivå inom koncernledningsstaben med folkhälsofrågorna
på Region Skåne,107 att det alltid är en utmaning att arbeta tvärsektoriellt, men att hon
upplever att folkhälsofrågorna har fått tydliga mandat såväl regionalt och kommunalt.

5.2.2 Exempel på projekt och processer inom folkhälsoarbetet

Här lyfts några exempel på projekt och processer inom det regionala folkhälsoarbetet för att
ge perspektiv på delar av den skånska arbetsprocessen. Jan Lindelöf nämnde att Region Skåne
undersöker möjligheterna för en etablering av ett livsstilscentrum i Simrishamn där olika
företag inom hälsosektorn ges möjlighet att samlas och att dessutom skapa samarbete mellan
företagen och högskolornas forskning. Ann-Christine Lundqvist beskriver i den
kompletterande intervjun några processer som är aktuella just nu. Hon, i egenskap av
tjänsteman hos Region Skåne, driver tillsammans med Kommunförbundet nätverket för
kommunala folkhälsosamordnare. I nätverket finns 24 representanter från de 33 kommunerna
representerade, men målsättningen är att det ska finnas representanter från alla kommuner.
Dessutom arbetar Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne med processer
som berör hälsofrämjande skolutveckling i Skåne och Hälsofrämjande arbetsplatser. En annan
insats för folkhälsan är ”Folkhälsoperspektivet i kommunala planerings- och
beslutsprocesser” där Region Skåne, Kommunförbundet och de skånska kommunerna
tillsammans skall utveckla hälsokonsekvensbeskrivningen som metod i deras folkhälsoarbete.
En intervju har gjorts med Peter Groth som är projektsamordnare för det ovanstående
projektet och under rubriken ”Hälsokonsekvensbeskrivningens betydelse” ges en summering
om projektets arbete. Jan Lindelöf ger ytterligare exempel om ett ”integrerat arbetsmiljö-
folkhälsa-miljö-jämställdhetsprojekt” som kallades DelTa-projektet som han var projektledare
för på slutet av 90-talet. Projektet gick ut på att öka medvetandet bland hälso- och
sjukvårdanställda kring de frågorna som nämns i projektet genom bland annat utbildning och

107 Kompletterande intervju 2006-05-29
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konferenser. De positiva reaktionerna av projektet var att frågorna kring arbetsmiljö, folkhälsa,
miljö och jämställdhet integrerades vilket var uppskattat, medan de negativa reaktionerna var
att deras arbete skedde väldigt sektorsvis och det är stora problem med att integrerat och
sektorsövergripande arbetssätt.

5.3 Hälsokonsekvensbeskrivningens betydelse

Peter Groth 108 är projektsamordnare för ett utvecklingsprojekt som fokuserar på
folkhälsoperspektiv i kommunala planerings- och beslutsprocesser. I en intervju per e-post ger
han en beskrivning av projektet och vilken betydelse hälsokonsekvensbeskrivningen har idag i
Skåne. Utvecklingsprojektet är på initiativ av Region Skåne som har ansvar för att dirigera
och följa upp folkhälsan. Kommunförbundet Skåne och distriktsnämndskanslierna i de
berörda kommunerna är samarbetspartners i projektet och tillsammans ska de i ljuset av
folkhälsan:

! Kartlägga relevanta kommunala planerings- och beslutsprocesser
! Utveckla verktyg för implementering samt

! Utforma en plan för förankring och vidare spridning till de skånska kommunerna

Projektet arbetar i enlighet med den regionala strategin som Region Skåne har tagit fram
tillsammans med Kommunförbundet vars hälsodefinition som finns i Ottawa-manifestet, som
blev resultatet av WHO konferensen i Ottawa 1986. I frågan om
hälsokonsekvensbeskrivningen ska implementeras i samtliga beslutsunderlag eller enbart i de
beslut som direkt eller indirekt påverkar folkhälsan, svarar projektsamordnaren att det
sistnämnda alternativet är målet. Han gör en jämförelse med miljökonsekvensbeskrivningen,
MKB, som enligt lag måste genomföras om beslutet i fråga kan påverka miljön, hälsan och
hushållningen med resurser. Således sker miljökonsekvensbeskrivning när ett beslut kan ha
indirekt och direkt påverkan på till exempel miljön.

5.3.2 Hälsokonsekvensbeskrivning på kommunal och regional nivå

En enkät har skickats till alla Skånes 33 kommuner med frågor om deras erfarenheter av
hälsokonsekvensbeskrivningar och om de var intresserade att delta i projektet. Av de 33
kommunerna svarade 15 kommuner varav 13 var intresserade att medverka i projektet109. Av
de 13 kommuner som var intresserade, valdes fem kommuner ut som samarbetskommuner.
Syftet är att tillsammans arbeta fram ett verktyg och en arbetsform som passar in i
kommunens arbetssätt. Resultatet är tänkt att ha en ”paraplyfunktion” för samtliga
kommunala mål som till exempel jämställdhetsplan, mångfaldsplan, barnkonvention och
miljömål samt de områden som direkt berörs av den nationella folkhälsopolitiken.
Projektsamordnaren bedömer intresset bland skånska kommuner som splittrat. Han skriver att
det finns ett starkt intresse för de personer i en kommun som redan arbetar med liknande
frågor, medan det för andra personer (i samma kommun) tycks finnas ett motstånd eftersom
det uppfattas som enbart som ett merarbete. Av dem som svarade på enkäten tillämpade två
kommuner redan hälsokonsekvensbeskrivning i samtliga områden medan en i enbart fysisk
planering. Det till sin trots, uppger dessa tre kommuner att de anser att den metod eller det
verktyg de använder inte till fullo uppfyller behoven. Förutom på kommunnivå finns det även
diskussioner om hälsokonsekvensbeskrivningar på regional nivå. Det finns planer på att
tillämpa den metoden i beslutsunderlag hos Region Skåne. Projektsamordnaren hänvisar till
det som står i ”Budget för år 2006 med plan för 2007-2008”: ”För att öka förutsättningarna

108 Intervju 2006-05-24
109 En bortfallstudie är inte genomförd.
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för en förbättrad folkhälsa i Skåne, bör under planperioden ett arbete initieras som syftar till

att hälsokonsekvensbedömningar ingår som en del Regionens i beslutsunderlag.” 110 Dock
finns det ännu inte en bra metod, men en utveckling och anpassning av verktyg och metodik
ska ske. I budgetplanen för 2006 står det även att Region Skåne ska ha ett hälsobokslut som
en del i årsredovisningen för år 2006. I hälsobokslutet ska det finnas uppföljning i form av
exempelvis sjukvårdsstatistik, epidemiologiska undersökningar och kommunala
folkhälsoprofiler. Region Skåne ska även utveckla instrument som bättre kan studera
folkhälsoförändringar i ett tidigt skede samt utveckla metoder för att ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv se om folkhälsoinsatserna bidrar till bättre hälsa och mindre kostnader för
sjukvård.111 Projektet arbetar också med att utveckla en arbetsprocess där både tjänstemän
och politiker har sina roller. Tanken är att tjänstemän ska göra själva
hälsokonsekvensbeskrivningen, men det är politikerna som ska bedöma hur de ska förhålla sig
till hälsokonsekvensbeskrivningens rekommendationer i beslutet. Därför, skriver
projektsamordnaren, att det är viktigt att politikerna själva får utbildning hur en
hälsokonsekvensbeskrivning ska läsas och tolkas.

5.3.2 Svårigheter och framtida behov

Med varje verktyg och arbetsprocess finns det områden som behöver förbättras.
Hälsokonsekvensbeskrivning är inget undantag som framgått genom tidigare texter i denna
uppsats. Projektsamordnarens personliga åsikt kring svårigheterna med
hälsokonsekvensbeskrivning på övergripande nivå återkopplas till betydelsen av att
politikerna har kompetens att läsa och tolka resultatet vid beslutsfattning. Det är särskilt
viktigt då en hälsokonsekvensbeskrivning kan göras professionellt, men den förlorar sin
betydelse om den som ska fatta beslut inte kan tolka den korrekt. Projektsamordnaren nämner
en ytterligare svårighet med hälsokonsekvensbeskrivningen: ”En annan risk är att HKB inte
görs helt opartiskt, utan man påverkas av det man uppfattar som ett önskvärt resultat. Det är
alltså viktigt att den som utför HKB inte befinner sig i någon beroendeställning till

beställaren.” Bland skånska kommuner och på Region Skåne finns det samma risker, även
om risken betonas på de som ska genomföra en hälsokonsekvensbeskrivning. Det finns
bristande kunskaper bland dem och risken finns att ”man gör därför HKB ‘med
vänsterhanden’ bara för att få det gjort”. Följderna kan bli att hälsokonsekvens-
beskrivningens värde minskar och den kunskap som den kan bidra till blir väldigt
begränsande. Risken att en organisation väljer att inte använda hälsokonsekvensbeskrivning
kan ses på två olika sätt; att den som utför hälsokonsekvensbeskrivningen inte gör det på rätt
sätt och att resultatet därför blir missvisande i beslutsunderlaget, eller att en
hälsokonsekvensbeskrivning görs på ett korrekt sätt, men att beslutsfattaren saknar kompetens
att tolka och värdera resultatet och då kan beslutet bli felaktigt.

I framtiden uttrycker projektsamordnaren Peter Groth att det behövs få fram ytterligare
indikatorer på hälsa på kommunal och regional nivå och evidens för de samband som finns.
Vidare behövs mer forskning kring själv arbetsprocessen i hälsokonsekvensbeskrivningen och
inte bara på de olika verktygen. Hans uppfattning, när han hade tagit del av de verktyg som
togs fram av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, var att det var mycket
fokus på just verktyget, som till exempel matrisen och hälsofrågan. Fokusen låg inte på hur de
skulle användas eller vilka som skulle göra det och vilken kunskap som krävs för att kunna
bedöma sambanden. Han uttrycker även en önskan att samla ihop kunskap och information
som egentligen finns överallt, men som inte sammanställs. Lokala data, som till exempel

110 Budget för år 2006 med plan för 2007-2008. s. 27
111 ibid. s. 27
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elevernas vikt och hälsoproblem som skolsköterskorna registrerar i journaler, kan
sammanställas och ge information om förändringar och trender om barnens folkhälsa i ett
tidigare skede. Det underlättar det förebyggande folkhälsoarbetet som får in information i tid
och kan sätta in eventuella åtgärder. Information från sjukvården i form av dokumentation
över olika sjukdomsfall (incidens) och skador kan genom en sammanställning påvisa olika
mönster som kan ge viktig information om folkhälsotillståndet. Samma sak gäller information
som finns hos socialtjänsten och polisen där mycket kunskap och data finns att hämta. Vid
insamling av alla lokala data och vid sammanställning av resultaten ger det en ökad kunskap
om sambandet mellan hälsans bestämmningsfaktorer och folkhälsan. Dessutom kan flera
indikatorer på hälsa utvecklas. En välgjord datainsamling ger hälsokonsekvensbeskrivningen
en betydligt bättre grund att stå på och deras rekommendationer på beslut får därmed en större
genomslagskraft. Avslutningsvis är det väsentligt med fortsatt information till både
tjänstemän och beslutsfattare om vad en hälsokonsekvensbeskrivning är och vad den bidrar
till med för att få in folkhälsoperspektivet i olika beslut.
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6 Slutsatser och diskussion

6.1 Slutsatser

Folkhälsan i Skåne är, liksom övriga delar av Sverige, väldigt god i ett internationellt
perspektiv. Det finns dock alltid områden att förbättra och det gäller särskilt den ojämlika
hälsan. Skåne är en region med en ojämlik struktur i flera avseenden som till exempel
arbetslöshet, etnisk segregation, inkomst och utbildning som direkt eller indirekt bidrar till
den ojämlika hälsan. Det står högt i fokus i Skånes strategiska folkhälsoarbete att arbeta bort
dessa geografiska skillnader som har sitt ursprung i politiska och socioekonomiska faktorer.
Den regionala strategin för 2006-2009 är ett väl genomarbetat dokument med tydlig
ansvarsfördelning för de skånska aktörerna och med tydliga regionala fokusområden som ska
arbetas fram inom de fyra åren. Skåne har valt att prioritera fem fokusområden, som finns
inom ramen för de nationella målområden, där det föreligger stora behov att sätta in åtgärder.
Parallellt med det strategiska arbetet med att uppfylla målsättningarna i de fem
fokusområdena sker också kunskapsinsamling om olika metoder för datainsamling,
hälsobestämmande faktorer, indikatorer och också utveckling av verktyg som
hälsokonsekvensbeskrivning. Uppföljning och utvärdering är viktiga komponenter för
folkhälsoarbetets effektivitet och utveckling.

Hälsokonsekvensbeskrivning ges litet utrymme i den regionala strategin vilket har sin
förklaring i att det är i ett litet för tidigt skede då ett projekt pågår just nu med att undersöka
hur en arbetsprocess inkluderande en hälsokonsekvensbeskrivning ska se ut och hur den ska
implementeras i beslutsprocesser på kommunal och regional nivå. I projektet pågår ett arbete
med att se hur en hälsokonsekvensbeskrivning på bästa sätt kan användas i olika processer för
att få det folkhälsoperspektiv som är nödvändigt i politiska beslut. Tanken är att en
hälsokonsekvensbeskrivning ska användas när det finns beslut som direkt eller indirekt kan
påverka hälsan. Hur denna arbetsgång ska se ut är inte klart, men syftet är att tjänstemännen
ska stå för själva arbetet med hälsokonsekvensbeskrivningen medan politikerna ska tolka och
värdera de hälsokonsekvenserna som beslutet kan medföra innan de fattar ett beslut. Det
förutsätter att tjänstemännen vet hur de ska gå tillväga i arbetet med
hälsokonsekvensbeskrivningen och det är ett frågetecken idag. Det behövs fortsatt forskning i
hur en sådan ska sammanställas på rätt vetenskapliga grunder för att ge korrekt information
till beslutsfattarna. Lika viktigt är det att de politiker som ska tolka resultatet får en utbildning
i vad en hälsokonsekvensbeskrivning är för att resultatet ska tolkas på rätt sätt. Det innebär att
både tjänstemän och politiker måste få utökad kunskap om hälsokonsekvensbeskrivning som
metod, annars riskerar den att göra mer skada än nytta med följd att intresset för metoden
minskar betydligt. De tre skånska kommunerna som redan tillämpar
hälsokonsekvensbeskrivning i sitt kommunala arbete uppger att de inte är nöjda med metoden,
vilket innebär ett fortsatt behov av arbete med att utveckla hälsokonsekvensbeskrivningen.
Hälsokonsekvensbeskrivning används idag inte på regional nivå, men det finns skrivet i deras
budgetplan för 2006 att den ska börja tillämpas i beslut som fattas av Region Skåne. Men än
så saknas lämpliga metoder för tillämpningen av hälsokonsekvensbeskrivning på regional
nivå.

Vad lär oss då Skåne om möjligheterna att integrera folkhälsofrågorna i den regionala
planeringen? En viktig lärdom är den regionala strategin för folkhälsan som har tydliga
ansvarsfördelningar, riktlinjer och regionala fokusområden. Den kan ses som en viktig
vägledning till den regionala planeringen. En regional planering kan i sin tur bidra till att
planera en region som ger goda förutsättningar att uppnå målsättningarna i de fem
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fokusområdena. Med de nationella folkhälsomålen som bakgrund kan den regionala
planeringen i Skåne implementera hälsoperspektiv i arbetsprocessen och planera utifrån
hälsans bestämningsfaktorer. Hälsokonsekvensbeskrivning är en viktig metod för att bevaka
folkhälsoperspektivet i såväl besluts- och planeringsprocesser. Dock framgår det att det finns
en hel del kvar att arbeta med inom hälsokonsekvensbeskrivningen. Skåne står nu i ett nytt
skede där folkhälsoperspektivet har fått starkare fäste i den regionala utvecklingsplaneringen.
Än är det för tidigt att spekulera i vilka folkhälsoeffekter den hälsosamma planeringen
kommer att medföra regionalt eller huruvida vilken förankring den regionala strategin
kommer att få. Likväl är det för tidigt att tala om vilken betydelse
hälsokonsekvensbeskrivningen kommer få i Skånes hälsofrämjande arbete. Framtiden får
utvisa om Skånes implementering av folkhälsoperspektivet i deras regionala utvecklingsarbete
blir det resultat som de hoppas på eller bara ett av de många perspektiv som läggs på
samhället utan någon större tvärsektoriellt genomslagskraft. Det är en fråga om hälsa i
rummet som en social konstruktion och i en just nu oöverskådlig tid som vi inte kan förutspå.

6.2 Diskussion

Hälsa i tid och rum - nu är vi tillbaka där igen. Genom uppsatsens gång diskuterades olika
begrepp och definitioner som folkhälsa, regionalt utvecklingsarbete, hälsosam
samhällsplanering och hälsokonsekvensbeskrivningar och dessa ställdes i förhållande till den
tid och det rum de existerar i. Rummet i sig ses som en social konstruktion med processer och
förändringar och folkhälsan är avhängigt det som sker i rummet. Inom medicinsk geografisk
forskning är jämlikhet och ojämlikhet samt inkludering och exkludering ofta förekommande
begrepp. Folkhälsan i stort har diskuterats i samma termer av jämlikhet och inkludering i
samhället. Begreppens motsatser ojämlikhet och exkludering leder generellt till sämre
folkhälsa när det finns socioekonomiska obalanser i samhället som utanförskap, arbetslöshet,
lågt medborgarinflytande, svag ekonomi med mera. Att arbeta med folkhälsan innebär med
andra ord att arbeta med samhälleliga frågor i form av sociala maktförhållanden, ekonomisk
tillväxt och socioekonomiska fördelningar. Det är naturligt eftersom dessa
samhällsövergripande faktorer präglar folkhälsan i tid och rum. För att utveckla folkhälsan
måste samhället också utvecklas. I Sverige, och i övriga länder, har de stora förbättringarna i
människors hälsa åstadkommits genom breda samhällsförändringar och inte främst genom
medicinska insatser. Det är således viktigt att hela samhället verkar för att främja hälsan och
förebygga ohälsa.

En hälsosam samhällsplanering är ett sätt att angripa problemet med ojämlik folkhälsa och att
göra den ännu bättre. Ur ett planeringsperspektiv kan planerarna inte alltid täcka upp alla
faktorer som bidrar till folkhälsan, men de kan planera för ett samhälle som underlättar för
hälsobestämmande faktorer att existera. I exemplet med socialt kapital, kan de planera ett
samhälle där väl utvecklade kommunikationer och naturliga mötesplatser är ett naturligt
inslag och planerarna kan därmed indirekt bidra till att skapa kontakter mellan människor och
organisationer. Detsamma gäller för alla de elva nationella målområdena för folkhälsan där
samhällsplanerarna kan bidra med att planera ett samhälle som ger goda förutsättningar att
uppnå dessa målområden. Definition av hälsa är en väsentlig del som ska göras i början av en
planeringsprocess så att alla aktörer vet vilket resultat de ska vänta sig. Vad som är hälsa
skiftar också beroende på vilken fas individen finns i. Därför är det viktigt att ta med samtliga
målgrupper i samhällsplaneringen. Folkhälsoarbeten står att finna på olika samhälleliga nivåer
varav särskilt den regionala har diskuterats i denna uppsats. Regionalt utvecklingsarbete har
blivit ett viktigt arbetssätt för att skapa en ekonomisk tillväxt i regionen. Det borde vara av
stort intresse för regionerna att förebygga ohälsa bland befolkningen, inte bara för
medborgarnas väl och ve utan också för den ekonomiska tillväxten. Studier har påvisat att
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riskerna med regional ohälsa är att regionens konkurrenskraft gentemot andra regioner
minskar. Exempelvis kan ett företag välja att etablera sig i friskare regioner för att säkra
företagets utveckling. Därför kan det vara värt att satsa på hälsoförbättrande åtgärder inom
det regionala utvecklingsarbetet som medel för att stärka en regions ekonomiska utveckling,
attraktion och konkurrenskraft.

Hälsokonsekvensbeskrivningar har beskrivits ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Det
finns många slående likheter i de problem hälsokonsekvensbeskrivningen står inför som både
Skåne, Sverige, EU och länderna utanför EU kämpar med. Insamling av information och data
för att beskriva eventuella hälsokonsekvenser har fått en stor kritik då insamlingen inte alltid
görs noggrant eller korrekt. Orsaken är brist på tid och pengar som krävs för en välgenomförd
datainsamling av kvantitativa mått. Risken med att hälsokonsekvensbeskrivningar bygger på
svaga underlag innebär att politiska beslut kan fattas på fel grunder. Det behövs därför vidare
forskning kring hälsobestämmande faktorer, fler indikatorer som mått på folkhälsan och
främst på insamling av information och data. Trots de problem som
hälsokonsekvensbeskrivningen står inför tycks de flesta länderna se en stor potentialitet med
den metoden. Den bidrar inte bara till att få ett hälsoperspektiv på politiska beslut utan
uppmuntrar också till ett tvärsektoriellt samarbete i gemensamma frågor.

Generellt sett kan det massiva folkhälsoarbetet i Sverige och Skåne bli en lyckad insats som
integreras i samtliga samhälleliga nivåer och sektorer. Folkhälsoperspektivet kan bli en
självklar del i alla beslut som tas, med hälsokonsekvensbeskrivning som metod.
Samhällsplaneringen kan arbeta i enlighet med visionen om en förbättrad och jämlik hälsa i
Sverige. Allmänheten kan få en ökad medvetenhet om de levnadsvanor de har och själva bidra
till sin egen hälsa genom att leva ett hälsosammare liv. Det är det övergripande målet med
folkhälsan, men risken finns också att folkhälsoperspektivet bara blir ett av de många
perspektiv som läggs på samhället. Folkhälsoperspektivet riskerar därför att stanna kvar bland
dem som konkret arbetar med folkhälsofrågor. De andra politiska områden kanske inte
anammar folkhälsoperspektivet i deras politiska arbete då de anser det vara antingen
ointressant eller något som ger ännu tyngre arbetsbörda. Då ekonomisk tillväxt är något som
intresserar alla grupper, kan det vara värt att lyfta fram hälsan som en stark tillväxtfaktor för
att attrahera fler aktörer från politiken, näringslivet och samhället i övrigt.
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Bilaga 1 – Intervju med Jan Lindelöf

BAKGRUND

• Personuppgifter:
o Namn, Ålder
o Yrkesbakgrund och antal yrkesverksamma år
o Hur länge har Du haft din tjänst hos Region Skåne?

• Kan Du beskriva dina arbetsuppgifter?

HÄLSOSAM REGIONAL PLANERING

• Hur har kopplingen mellan folkhälsan och regional utvecklingsplanering i Skåne sett ut för
exempelvis 50 år tillbaka fram tills idag?

• Hur ser Du i egenskap av din yrkesroll på hälsan som en potentiell tillväxtfaktor för regionen?
o Har Du / Region Skåne konkreta exempel på hälsofrämjande åtgärder som gett

ekonomisk vinst tack vare insatsen på hälsan?

• Hur ser ansvarsområdena ut i det regionala folkhälsoarbetet hos:
o Region Skåne?
o Kommunförbundet Skåne
o De skånska kommunerna

• Hur sker samarbetet ut i konkreta former mellan de tre parterna som nämndes ovan?
Exempelvis i partnerskap?

• Förekommer / Har det förekommit problem med att samarbeta tvärsektoriellt inom
folkhälsofrågorna?

o Om ja, på vilket sätt?

• Vilken betydelse har hälsokonsekvensbeskrivning på regional nivå, d.v.s. Region Skåne?

• Vilken betydelse har välfärdsbokslut som uppföljning på regional nivå d.v.s. Region Skåne?

”FOLKHÄLSA I SKÅNE” – EN REGIONAL STRATEGI 2006-2009

• Kommer den regionala strategin för 2006-2009 ”Folkhälsan i Skåne” påverka ert övergripande
regionala utvecklingsarbete i Skåne på ett annat sätt än tidigare?

• På vilka sätt har den regionala strategin arbetats fram?

• Vad har Region Skåne tillsammans med aktörerna hittills åstadkommit under första halvåret
2006 i enlighet med den regionala strategin?

• Vilka delar av den regionala strategin tror Du blir enklast respektive svårast att genomföra?

• Egna punkter som Du tycker är viktigt att ta upp?



Bilaga 2 – Intervju med Peter Groth

BAKGRUND

• Personuppgifter:
o Namn, Ålder
o Antal yrkesverksamma år
o Hur länge har Du haft den tjänsten som projektanställd hos Region Skåne?

• Kan Du beskriva dina arbetsuppgifter?
o Beskriv gärna projektets syfte, tidslängd och omfattning.
o Vilken roll spelar Region Skåne i projektet?

HKB I REGION SKÅNE OCH SKÅNSKA KOMMUNER

• På vilka sätt är HKB ett bra verktyg för att främja folkhälsan i Skåne?

• Hur bedömer Du intresset bland skånska kommuner för HKB?

• Finns det redan idag flera skånska kommuner som använder HKB?
o Om ja, hur har det fungerat för dem?

• Vilken definition på folkhälsa/hälsa utgår projektet ifrån i arbetet med HKB?

• Vilka bestämmningsfaktorer arbetar projektet ifrån?

• Förutom kommunerna, tillämpar / ska Region Skåne tillämpa HKB i beslutsprocessen i deras
regionala utvecklingsarbete?

o Om ej, varför används inte HKB på regional nivå?

Om HKB ej används på regional nivå, behöver Du ej svara på nedanstående frågor som berör Region

Skåne.

• Är visionen att HKB ska tillämpas i samtliga beslutsprocesser hos kommunerna och Region
Skåne eller endast i de beslut som har direkta kopplingar till folkhälsan?

• Vem sköter HKB vid beslutsprocesser; politikerna själva och/eller utvalda handläggare?

• Används välfärdsbokslut som uppföljning i :
o de skånska kommunerna som tillämpar HKB?
o i Region Skåne?

• Hur förhåller Du dig i egenskap av projektledare till välfärdsbokslut som verktyg alternativt
uppföljning?

• Vilka svårigheter finns / kan uppstå med HKB?
o På nationell nivå?
o I Skåne; bland kommunerna respektive Region Skåne?

• Vad tycker Du behöver forskas mer inom HKB?

• Egna punkter som Du tycker är viktigt att ta upp?



Bilaga 3 – Kompletterande intervju med Ann-Christine Lundqvist

BAKGRUND

• Personuppgifter:
o Namn, Ålder
o Yrkesbakgrund och antal yrkesverksamma år

• Hur länge har Du haft din tjänst hos Region Skåne?

• Kan Du beskriva dina arbetsuppgifter?

HÄLSOSAM REGIONAL PLANERING

• Hur sker samarbetet ut i konkreta former mellan de tre parterna; Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och de skånska kommunerna?
Exempelvis i partnerskap?

• Förekommer / Har det förekommit problem med att samarbeta tvärsektoriellt inom
folkhälsofrågorna?

o Om ja, på vilket sätt?

• Vilken betydelse har hälsokonsekvensbeskrivning på regional nivå, d.v.s. Region Skåne?

• Vilken betydelse har välfärdsbokslut som uppföljning på regional nivå d.v.s. Region Skåne?

”FOLKHÄLSA I SKÅNE” – EN REGIONAL STRATEGI 2006-2009

• På vilka sätt har den regionala strategin arbetats fram?

• Vad har Region Skåne tillsammans med aktörerna hittills åstadkommit under första halvåret
2006 i enlighet med den regionala strategin?

• Vilka delar av den regionala strategin tror Du blir enklast respektive svårast att genomföra?

• Egna punkter som Du tycker är viktigt att ta upp?


