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Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020  

FOLKHÄLSOPROGRAM
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Förord

Utbildning och kompetens

BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR

Barn och unga i Gävleborg ska 
ha möjlighet att känna trygghet 
och leva med goda och jämlika 

uppväxtvillkor.

Detta folhälsoprogram visar inriktning för vad som bör prioriteras i Gävleborgs län, för att främja 
folkhälsan. Arbetet med att bestämma hur målen ska omsättas i handling ska samhällsaktörer i länet 
stå för.  
 
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, består av representanter från länets alla 
kommunstyrelser samt från regionstyrelsen. Nätverket har det verkställande ansvaret att ta fram ett 
länsövergripande program för folkhälsa. I detta program lyfter vi några prioriterade målområden och 
vikten av att samhällets aktörer tar fram handlingsplaner utifrån sina resurser och förutsättningar. 

Med detta inriktningsprogram vill nätverket ta sitt regionala ansvar att lyfta målområden som 
är viktiga förutsättningar för att främja folkhälsa ur ett helhetsperspektiv, dvs barn och ungas 
uppväxtvillkor, ekonomiska och sociala förutsättningar samt delaktighet och inflytande i samhället.   
En utgångspunkt för val av programmets målområden har varit en kunskapssammanställning av 
livsvillkor och hälsa i länet, samt påföljande dialoger.

Avsikten är att folkhälsoprogrammet ska ses som ett delat ansvar och vår gemensamma möjlighet 
att stärka och ge stöd för att prioritera insatser. Nätverket för strategiskt folkhälsoarbetet hoppas att 
ansvariga aktörer i Gävleborgs län ser sin roll och att vi på så sätt tillsammans verkar för god folkhälsa i 
Gävleborg de kommande åren.

Gävleborg, april 2015

Jan Lahenkorva
Ordförande Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg
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Ett folkhälsoprogram för Gävleborg

Folkhälsoprogrammet är ett intriktningsdokument som fokuserar på vad vi med  
gemensamma krafter och ur ett hållbarhetsperspektiv, kan stärka i Gävleborg för att 
nå en god och jämlik hälsa. Det övergripande målet för folkhälsoprogrammet är 
God och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. 

Folkhälsoprogrammet är ett inriktningsdokument 
som lyfter fram och beskriver prioriterade områden 
i länet under åren 2015-2020.

Med folkhälsoprogrammet som grund ska 
handlingsplaner tas fram. Ett sådant arbete är 
beroende av allas gemensamma insatser för att 
driva utvecklingen framåt. 

Det övergripande målet för folkhälsoprogrammet 
är God och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. 
Med jämlik hälsa menas att systematiska skillnader 
i hälsa ska undvikas. 

Det betyder att de ojämlika ekonomiska och 
sociala förutsättningar som finns mellan grupper 
i samhället kan påverkas genom olika politiska 
beslut. 
 
Välkommen att läsa och reflektera över vad vi 
tillsammans vill uppnå med målet om god och 
jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg!

Jämlik hälsa 
för ett 

hållbart 
Gävleborg!

»

Målet är god och jämlik hälsa

Det övergripande målet för Folkhälsoprogrammet är god och jämlik hälsa för 
ett hållbart Gävleborg. Målet innebär att en god hälsa för alla, oberoende av 
social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidenti-
tet och ålder, är avgörande för en hållbar utveckling i länet. 

Gävleborgs prioriterade målområden: 

 Delaktighet och inflytande 
 Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha  
 inflytande över sin livssituation. Att känna samhörighet och uppleva möjlighet att påverka   
 sin livssitation påverkar hälsan positivt. Det hänger samman med att samhället är tillgängligt och 
 inkluderande för alla. 
 
 Ekonomiska och sociala förutsättningar  
 Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet.   
 Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande livsvillkor för folkhälsan. Ekonomisk   
 stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

 Barn och ungas uppväxtvillkor 
 Alla barn och ungdomar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika    
 uppväxtvillkor. Förhållanden under uppväxtåren påverkar barn och ungas hälsa och 
 livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja en god folkhälsa   
 långsiktigt. 

 

»

»

»



Folkhälsoprogrammet i ett 
sammanhang

Folkhälsoprogrammet utgår från beslut, riktlinjer och kunskap på såväl regional, som 
nationell och internationell nivå och beskriver vad som ska prioriteras i Gävleborgs län.
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Gemensamma utgångspunkter folkhälsa (GU Folkhälsa) 
är ett länsövergripande dokument som beskriver 
ambitionsnivån för länets folkhälsoarbete. Dokumentet 
antogs 2011 av länets alla kommuner och lyfter 
bland annat samverkan som en viktig utgångspunkt 
i folkhälsoarbetet. Nätverket för Strategiskt 
Folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) är centrala i detta. 

Den regionala utvecklingsstrategin Nya möjligheter 
visar inriktningen för Gävleborgs regionala 
utvecklingsarbete. Strategin inkluderar tre målområden; 
stärkta individer, smart samverkan och tillgängliga 
miljöer. För att uppnå målen i Nya möjligheter finns ett 
flertal program, däribland Folkhälsoprogrammet.  
(Se bild s. 9)

Folkhälsoprogrammet bygger också på flera 
internationella och nationella riktlinjer. Framför allt EU:s 
folkhälsostrategi Tillsammans för hälsa som förtydligar 
att hälsa ska finnas med i alla politikområden på alla 
nivåer; WHO:s inriktningsdokument Hälsa för alla och 
dess Europeiska folkhälsostrategi Health 2020 som 
betonar vikten av att arbeta för ökad jämlikhet i hälsa,  
samt  FN:s konventioner. 

»
»

På nationell nivå är det övergripande folkhälsomålet  
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen”. Till det övergripande 
målet finns elva nationella målområden.  
 
Utifrån kartläggningar av folkhälsoläget i Gävleborg 
har Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg 
(NSFG) lyft fram tre av dessa som extra viktiga i länet, 
de är:  

 Delaktighet och inflytande i samhället.

 Ekonomiska och sociala förutsättningar.

 Barn och ungas uppväxtvillkor.»
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Den regionala utvecklingsstrategin Nya möjligheter är en regional länk mellan lokal och nationell nivå. 
För att uppnå dess mål och målområden finns ett flertal program, däribland Folkhälsoprogrammet.

Läs mer på:  regiongavleborg.se/folkhalsa
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Folkhälsa är ett mått 
på hur väl vi lyckas 

med hållbar utveckling 
i Gävleborg. 

God och jämlik hälsa

God och jämlik hälsa handlar om att hela befolkningen ska uppnå bästa möjliga 
hälsa. Alla människor oberoende av ålder, kön, yrke, utbildning, etnicitet, sexuell 
läggning, könsidentitet eller funktionsförmåga ska ha lika möjligheter till god fysisk, 
psykisk och social hälsa.

Livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor bestämmer i stor utsträckning hur vi mår. Hälsan påverkas av sådant som 
ålder, kön och arv, sociala relationer, boende, utbildning, arbete och andra samhälleliga förhållanden.  
(Se figur på sidan 10)

Det finns ett nära samband mellan hälsa och sociala och ekonomiska faktorer. En utmaning för Sverige och 
Gävleborg är de skillnader i hälsa som kan påverkas. Skillnaderna beror i första hand inte på biologi, arv eller 
individuella val. Istället ligger förklaringen i människors livsvillkor och samhällets strukturer. 
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Källa: Statens folkhälsoinstitut. Bearbetad illustration
efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original.

»

        Läs mer på: folkhalsomyndigheten.se
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Med hållbar utveckling menas en utveckling som uppfyller dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov.

Jämlik hälsa för hållbar utveckling

Att arbeta för en god och jämlik 
hälsa är att arbeta för en hållbar 
utveckling eftersom de faktorer 
som påverkar människors livsvillkor 
och hälsa samtidigt är faktorer i en 
hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling omfattar tre 
dimensioner som är ömsesidigt 
beroende av varandra: Social 
hållbarhet, Miljömässig hållbarhet 
och Ekonomisk hållbarhet. Alla tre 
dimensioner påverkar människors 
livsvillkor och hälsa. 

Social hållbarhet
Långsiktiga och jämlika möjligheter 
för alla att vara medskapare i ett 
tryggt och utvecklande samhälle. 

Miljömässig hållbarhet 
Bevarade ekosystem och effektiv 
resursanvändning för att minska 
påverkan på naturen och 
människans hälsa.

Ekonomisk hållbarhet 
En ekonomisk utveckling utan 
negativa konsekvenser för miljön 
eller den sociala hållbarheten. 
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Handlingsplanerna ska innehålla ett antal prioriterade åtgärdsområden med förslag på konkreta 
utvecklingsområden och åtgärder. De ska tydligt beskriva uppföljning och utvärdering med hjälp av mätbara 
indikatorer och andra metoder för uppföljning.

Handlingsplaner 

I anslutning till Folkhälsoprogrammet 2015-2020 ska länsövergripande handlings-
planer för en god och jämlik hälsa tas fram. Genom delaktighet från många aktörer 
blir handlingsplanerna vägledande för länets fortsatta folkhälsoarbete.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Alla som bor och verkar i 
Gävleborg ska ha möjlighet att 

 känna delaktighet i samhället och 
ha inflytande över sin livssituation.
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Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg 
(NSFG) ska verka för att folkhälsoprogrammet får 
genomslag i regionen och kommer att följa upp 
programmets tre målområden.

Regionfullmäktige har huvudansvaret för att 
folkhälsoprogrammet verkställs och följs upp 
kontinuerligt. Regionfullmäktige ansvarar för att 
avsätta de resurser som krävs för utvärdering av 
folkhälsoprogrammet.

Uppföljning av Folkhälsoprogrammet

Folkhälsoprogrammet gäller under perioden 2015-2020.

SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Alla som bor och verkar i  
Gävleborg ska ha möjlighet att  

känna ekonomisk och social trygghet.
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Etnicitet

Arbete

Kompetens

Ålder
Kön

Funktions-
förmåga

Sexuell 
läggning
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www.regiongavleborg.se
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