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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 14 december 1995 direktiv till kom-om en
mitté med uppgift utarbeta nationella mål för hälsoutvecklingen.att I
direktiven framhölls målen skall vägledande för samhälletsatt in-vara

för främja folkhälsan, förebyggasatser ohälsa,att minska hälsorisker
förhindra förtida och undvikbar funktionsnedsättning,samt sjuklighet

och död. Genom beslutet bemyndigades socialministem leda-att utse
sakkunniga, sekreteraremöter, och biträde fordrasexperter, annat som

för utföra uppdraget.att
Den 26 juni beslutade1997 regeringen tilläggsdirektivvissa tillom

kommittén med anledning det inom Världshälsoorganisationenav
WHO inledda arbetet med revidera den s.k. Hälsa-för-alla-strate-att
gin.

Med stöd nämnda bemyndigande beslutades den decem-9av ovan
ber 1996 förbundsordförande Margaretaatt utse Persson ordfö-att vara
rande i kommittén. Den 24 förordnades1997 följande attmars personer

ledamöter ingå i kommittén: trafiktekniker Agneta Börjesson,som
riksdagsledamot Leif Carlson, utredningsselcreterare Cecilia Carpelan,
bitr. överläkare Eva Lannerö, distriktsläkare Weinehall, lands-Lars

Ågren Öhman.tingsråd och riksdagsledamotGunnar Conny
Som sakkunniga förordnades den 24 följande1997mars personer:

programsekreterare Anne-Christine Centerstig, generaldirektör Agneta
Dreber, utredningssekreterare Sam Miller, departementsråd Ingrid

Örtendahl.Petersson och generaldirektör Claes
Som den aprilutsågs 23 1997 professor Diderichsen,Finnexperter

ombudsman Kerstin Hildingsson, utredningskonsulent Pelle Johansson,
f.d. riksdagsledamot Gunnel Jonäng, utredare Carin Lyckéus och utre-
dare Carina Nilsson den 25 april 1997 ombudsman Helenasamt
Kivisaari.

Den 15 augusti förordnades1997 i kommittén därut-expertersom
professor Christer Hogstedt,över undervisningsråd Olle Norgren, pro-

fessor TheorellTöres och trañksäkerhetsdirektör Claes Tingvall samt
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den 24 oktober 1997 folkhälsodirektör Kjell Nilsson och professor Leif
Svanström.

Huvudsekreterare kommitténi har departementsrådvarit Håkan
ÖvrigaCeder. sekreterare har varit socionom Bernt Lundgren dr isamt

Östlin.medicinsk vetenskap Piroska Under år 1997 har folkhälsoråd
Göran Dahlgren varit knuten till kommittén såsom rådgivare. Assistent
i kommittén har varit Gunnel Jägerskog.

Kommittén hade förstasitt sammanträde i april och1997 beslutade
då Nationella folkhälsokommittén.att anta namnet

Med anledning det nämnda tilläggsdirektivet avlämnadeav nyss
kommittén i november till Socialdepartementet1997 yttrandeett över
det förslag till Hälsa-för-alla-strategi för Europaregionen utar-ny som
betats inom WHO.

Nationella folkhälsokommittén överlämnar härmed betänkandet
SOU Betänkandet1998:43. det första deniutgör steget process som
skall resultera förslag tilli nationella folkhälsomål och strategier. I
betänkandet redovisas vissa utgångspunkter och principer som
kommittén bedömer bör vägledande i det fortsatta arbetet medvara
nationella hälsomål och strategier. Avsikten betänkandet,är att genom
kommitténs försorg, skall remitteras till olika berörda inomorgan
folkhälsoområdet. synpunkterDe på detta inhämtas kommersättsom

viktigt underlag i kommitténs fortsatta arbete medutgöraatt ett
nationella folkhälsomål.

arbetetI med detta betänkande har medverkat docent Urbanäven
Janlert Folkhälsopolitikens historia och framväxt, avsnitt 3.1 t.f.samt
enhetschef Edström LagstiftningarArne med anknytning tillnära
folkhälsoområdet, bilaga 2. Diderichsen harExperten Finn medverkat
med till kapitlen och2texter

Betänkandet har framställts i kassettversion i lättlästäven samt
form.

Stockholm i 1998mars

Margareta Persson

Agneta Börjesson WeinehallLars
ÅgrenLeif Carlson Gunnar

ÖhmanCecilia Carpelan Conny
Eva Lannerö

/Håkan Ceder
Bernt Lundgren

ÖstlinPiroska
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Sammanfattning

Nationella folkhälsokommitténs uppdrag kap. l
Nationella folkhälsokommitténs huvuduppdrag utarbeta förslagär att
till nationella mål för hälsoutvecklingen och folkhälsoarbetet i Sverige.

uppdragetI ligger dels formulera mål för hur hälsan bör utvecklasatt i
framtiden, dels föreslå strategier för folkhälsoarbetet.att De nationella
målen och strategierna skall vägledande för samhällets förinsatservara

förbättra folkhälsan. Arbetet medatt nationella hälsomål skall stödja
och inspirera folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället. Kommittén
skall efter bred samverkan med skildasträva aktörer inom områdeten
och fortlöpande förslag nationella hälsomålpröva i dialog medom en
berörda instanser.

inledandeEn begreppsanalys kap. 2

formaAtt hälsopolitiska mål för nationen innebär dialog mellanen
vetenskapliga och politiska överväganden. Därför behövs begrepps-en
analys möjliggör dialog och tydliggör innebörden viktigasom en av
begrepp folkhälsoområdet.inom Det viktigt skilja på å sidanär att ena

for individers hälsa, dvs. individers risk för sjukdom och sjuk-ansvaret
domars förlopp, och å andra sidan för befolknings hälsa,ansvaret en
dvs. folkhälsan. omfattarDet inte bara individernassenare summan av
hälsa det eller mindre olikhet hälsaäven mönster större iutan av som
råder mellan olika befolkningen. Medan för indivi-ansvaretgrupper av
ders hälsa samspel mellan individ ochär samhälle folkhälsanett iär
högre grad för samhället.ett ansvar

För kunna formulera hälsopolitiska mål behövs påatt ett stortsvar
antal frågor gäller hälsoproblemen olikai befolkningsgrupper, desom
viktigaste orsakerna till problemen, vilka olika åtgärder kan sättassom
in och vad effekterna blir dessa. Andra frågor gäller hurt.ex.av en
jämlik situation beträffande hälsa skall kunna uppnås och hur eventu-
ella konflikter mellan hälsomål och andra mål i samhället skall hante-
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för samhällets folkhälsopolitik därmedmål blirFormulering enras. av
mellan många aspekter.komplex avvägning

avvikelse fråndefinieras biostatistisktMedan sjukdom oftast som en
de flesta analyser hälsakroppsfunktion har begreppetnormal aven

upplevelse välbefinnande och delsdelsbetonat detta somavsom en
enligt det målHälsa blir inte iförmåga till handling. synsättet ettsenare

finns skäldet goda livet. såledesmedel för uppnå Detsig attattutan ett
ytterligheteroch sjukdom, påhälsa inte tvåskilja på begreppen som

olika dimensioner.skala, tvåutan somsamma
och orsaker tillhälsoutvecklingen klargöradet gällerNär mätaatt

sjukdomsbegreppet. Vanligtvisanvändningendenna dominerar av an-
grund sjukdomars socialadödsfall mått. Påvänds sjukdom och avsom

sjukdomarsvidga beskrivningen olikadet viktigtkonsekvenser är att av
ochomfatta, förutom för sjukdomtill mått"börda" befolkningenpå att

handikapp.funktionsnedsättning ochfördödlighet, måttäven
bidragande orsaker.sjukdomar har flera EttdagensflestaDe av

orsakerhälsopolitiken olika bidragandeförviktigt förhållande är att
arbetslivethöga kravhälsoeffekter ikan påverka varandra. Negativa av

arbetsförhållan-möjligheter påverkamed bristandei kombination att
inflytandemöjligheter möjlig-vidgadedena påverkaskan t.ex. gerom

bidragandeMellan tvåkrav ställs i arbetet.het till förändring de somav
fak-deninteraktion så effektenockså finnasorsaker kan att av enaen

arbetsli-kravfaktorn. Effekten höga iberoende den andraärtorn avav
Ökar dettagraden beslutsutrymme.beroendekanvet t.ex. av avvara

drastisktkrav minskahälsoeffekten högakan ävenutrymme omav
kraven ändras.i sig inte

nivåer, alltifrånfinnas på olikaohälsa kanOrsaksfaktorema till t.ex.
ärftliga egenskapermakronivå tillpolitiken påekonomiskaden förda

inriktaden bakgrunden sigHälsopolitiken måstehos individen. mot
orsakskedjflera nivåermot orna.av

och nuläge 3historia kap.Folkhälsopolitiken -

folkhälsopolitikens historia ochinleds med redovisningKapitel 3 aven
del fanns någonknappast påstå detframväxt. kan för SverigesMan att

l700-talet. Merkantilismen,folkhälsopolitik förrän påmedvetenmer
viktig driv-folkökning, kom blivikt vid landslade ett attstor ensom

brukarför förbättra dagsystematiska det vi ikraft för insatser attmer
kalla folkhälsan.

hävda haft folkhälsopo-goda Sverigekan medMan argument att en
sjukvårdspolitik. samhället ilitik längre Närbetydligt än mer orga-en

för medborgarnas hälsotillståndsigniserad form började intressera
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hade den medicinska vetenskapen inte så mycket behandling attav er-
bjuda. Så vid mitten 1800-talet fannssent bara effektivaettsom av par
läkemedel. Totalt och i historisktsett perspektiv harett sjukvården
dock kommit spela viktig roll för hälsoutvecklingen.att Grundläg-en
gande förhållanden i samhället förekomst krig, fattigdomt.ex.som av
och ekonomisk utveckling har emellertid varit väsentligt bety-störreav
delse för hälsoutvecklingen.

Sverige har sedan mitten 1700-talet haft kraftig och oavbrutenav en
ökning medellivslängden. Under de 200 åren har medellivs-senasteav
längden ungefär fördubblats. Under hela perioden har kvinnorna levt
längre skillnaderna harän männen, varierat tiden. Redanövermen
under l700-talet fokuserades de förebyggande insatserna till del påstor

förhindra sjukdom och dödsfall blandatt barn. Vid den tidpunkten var
dödligheten dock mycket Av l 000 födda barn dogstor. omkring 200
redan under det första levnadsåret. Ser till ohälsopanoramatsman
utveckling under 1900-talet har de kroniska sjukdomarna ökat kraftigt
relativt medan infektionssjukdomamasett minskat markant.

Statistiken antalet dödsfall ochöver skador inom arbetslivet visar en
mycket kraftig minskning under l900-talet. Bakom denna påtagliga
hälsovinst ligger långvarigt och systematiskt arbete direktett riktat mot
förbättringar arbetsmiljön. Folkrörelsema- nykterhetsrörelsen,t.ex.av
frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen, konsumentkooperationen, den tidiga
kvinnorörelsen och idrottsrörelsen har spelat viktig roll fören-
hälsoutvecklingen i Sverige. gällerDetta folkrörelsematrots att av
haft förbättrad folkhälsa uttalat mål för sin verksamhet.etten som

Sverige har i internationellt perspektiv haft förhållandevisett små
skillnader i ohälsa mellan olika sociala De folkhälso-senastegrupper.

visar emellertid vissa tecken skillnadernarapportema ohälsaiatt
ökar. Detta viktigt inför framtidaär val område ochatt metodnotera av
för folkhälsoarbetet.

kapitletI avsnitt 3.2 redovisas vidare några tillfällen under 1980-
och 90-talet då regeringen och riksdagen samlat behandlat folkhäl-mer
sofrågor.

I 1984 års folkhälsoproposition prop. 1984/851181 talas för första
gången samlad folkhälsopolitik. Samtidigt betonas vikten ettom en av
aktivt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Det förebyggande arbetet är

uppgift för hela samhället. Arbetet måste medborgarna,en engagera
folkrörelser och andra ideella organisationer myndigheter påsamt som
olika kan medverka till minskasätt hälsorisker främjaochatt goda
livsvillkor. I propositionen konstateras befolkningen i haratt stort ett

hälsoläge, det finns betydandegott skillnader mellan olikaattmen so-
cial- och yrkesgrupper i hälsoläget. Det förebyggande arbetet måste,
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särskild uppmärksamhet deden bakgrunden, ägnamot grupper som
för hälsorisker.är utsattamest

1990/91:175folkhälsoproposition prop.årsGenom 1991 sätts
fokus. Enligtmellan olika ytterligare iskillnaderna i hälsa pro-grupper

ef-präglatsfolkhälsopolitiken under årharpositionen storsenare av
folkhälsan har förbättratsfektivitet i den meningen avsevärt,att men

ojämlikheten ityder på den socialafinns flera teckensamtidigt attsom
detbakgrunden skall ökad jämlikhetdenhälsan har ökat. Mot vara

beto-folkhälsopolitiken. års propositionfor I 1991överordnade målet
folkhälsoar-deltagandet och ilokalavidare det engagemangetattnas

folkhälsoarbetet alltför måste ividareutvecklas.betet Basenmåste
bör fram och insatserlokal nivå, därhögre grad läggas på tasprogram

hälsoaspekter beaktasunderstryks viktenpropositionenI attgöras. av
utvecklingsarbetelångsiktigtolika områden. Ettbeslut ärinomnär tas

konsekvensersäkerställa hälsomässigaförbetydelse attattstor avav
folkhälsopropositionföljd års1991kan belysas. Somolika beslut en av

Folkhälsoinstitutet.beslutades inrättaatt
behandlatsamlatoch riksdagtillfället då regeringDet senaste mer

skr.regeringsskrivelse från år 1994folkhälsofrågoma iär en
hälsoskillnaderna iuppmärksammas ånyo1993/94:247. skrivelsenI

positiv,hälsoutvecklingen i Sverigesamhället. allmännaDen är men
framhållsden bakgrundenden Motför vissa attär ogynnsam.grupper

och sjukdoms-det hälsofrämjandeutvecklas för imetoder behöver att
folk-skrivelsen betonasde Iförebyggande arbetet nå attmest utsatta.

betraktasperspektiv och det kanlångsiktigtskall hahälsoarbetet attett
investering.som en

folkhälsoarbetet kap. 4irollerAktörer och

och omfattar bådesektorerberör mångaåtgärderFolkhälsopolitikens
nivån har kom-På den lokalanationella nivåer.regionala ochlokala,

för folkhälsan.betydelse Kommunernaverksamhetermunala stor an-
kemikaliehante-miljöskydd, livsmedelskontroll,för hälsoskydd,svarar

förocksåoch smittskydd. hardjurskydd Deavfallsfrågor,ring, ansvar
sambandbeslutar bygglov iochmark ochplanläggning vatten omav

skalluppförs eller ändrasByggnaderombyggnad.med och somny-
tillbrandsäkerhet, skydd med hänsynbl.frågauppfylla krav i om a.

vidare för insatserhälsa och miljö. Kommunernahygien samt ansvarar
trafiksäkerhet.gällersom

folkhälsoområdet. Verksammauppgifter inomhar viktigaSkolan
aktivtjämställdhet mellan könen ochfrämjaskolan skallinom mot-

och rasis-kränkande behandling såsom mobbningformerverka alla av
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tiska beteenden. Skolhälsovården har för följa elevernasatt ut-ansvar
veckling och bl.a. verka för goda levnadsvanor hos dem. Skolan ansva-

för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg from. den januarilrar
1998.

Kommunerna skall verka för äldre människor bl.a. får möjlighetatt
leva och bo självständigt under förhållanden funk-att trygga samt att

tionshindrade svårigheter i livsföring bl.a.sinmöter storapersoner som
får möjlighet delta samhälletsi gemenskap och leva andra.att att som

har för förebygga och motverkaKommunerna miss-även attansvar
bruk beroendeframkallandealkohol och andra medel. Särskildaav
insatser skall för barn och ungdom.göras

folkhälsoansvar.Landstingen har lagreglerat landstingens uppgiftIett
medicinskt förebygga, utreda och ochingår behandla sjukdomaratt

skador. Medicinskt förebyggande insatser miljö- individinrik-är resp.
tade. Till milj insatser hör bl.a. fastställa kemiska ochhuratt
biologiska befolkningensm.fl. faktorer inverkar på hälsotillstånd. Indi-
vidinriktade bl.a. uppspåra hälsoproblem skilda slaginsatser är att av
och för vaccinationer, hälsoupplysning mödra- och barn-att samtsvara
hälsovård.

Landstingen utför lokalt förebyggande arbete primärvår-ett genom
den folktandvården. Primärvårdens roll det förebyggande arbetetoch i
tydliggjordes riksdagsbeslut år betonades primär-1985. Det attgenom
vården skall basen hälso- och sjukvårdssystemet och hai över-ettvara

skallför lokala hälsovårdsarbetet. Verksamhetengripande detansvar
från befolknings- individperspektiv och innefattautgå såväl ett ettsom

samhälls-bl.a. redovisning lokala hälsobeslcrivningar, medverkan iav
verksamhet blandplaneringen, uppsökande s.k. ansvarsvaga grupper,

för hälsoupplysning, hälsokontroller hälsovård till mödrar ochsamt
bam.

det lokala folkhälsoarbetet harUtvecklingen under 1990-talet av
Undersökningar tvärsekto-aktivt landstingen. visar lokalstötts attav

landsting och andra aktörer blir alltriell samverkan mellan kommuner,
för folkhälsofrågomavanligare och kommunernasatt engagemang

folkhälsoarbete höstenkartläggning kommunernas gjordesEnväxer. av
mellan Folkhälsoinstitutet och Svenskaår 1995 i samverkan

kommunförbundet. kommunerna de harAv majoritet attuppgav en
tvärsektoriella hälsoråd med från verksamheter ochrepresentanter egna
från bl.a. landsting, försäkringskassa och frivilliga organisationer.
Hälsoråden fungerar vanligen rådgivande oftastoch lydersom organ
under kommunstyrelsen.

En mindre del kommunerna har enligt undersökningen över-av en
gripande handlingsplan för hela folkhälsoarbetet. Vanligare är att
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kommunerna har planer för särskilda programområden, för droger,t.ex.
allergi, miljö och 21-verksamhetAgenda tobak och alkohol.samt

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet gjorde en un-
dersökning år 1996 samverkan i folkhälsofrågor mellan kommunerom
och landsting. Undersökningen visar majoritet bådeatt storen av
landsting och kommuner positiva till samarbete folkhälsofrågor,iär ett

flera mycket positiva. Både landsting och kommunerär poängte-varav
vikten ha politiker med folkhälsoarbetet.iattrar av

det gäller regionalaNär den nivån har alla landstingnästan sam-
hällsmedicinska enheter eller motsvarande och omfattandeett samar-
bete med universitet och högskolor. En majoritet landstingen läggerav
ned befolkningsenkäterarbete på och folkhälsorapporteringett stort
och alla landsting har särskilda handlingsprogram. När det gällernästan
uppgiften bl.a. kunskapskälla och stödjer och sti-att partvara en som
mulerar folkhälsoarbetet på lokal nivå saknas fortfarande kompetens i
viss omfattning.

Landstingen har under flertaletår i fall framtagit hälsopoli-senare
tiska mål och god grund för hälso- och sjukvår-utgörprogram som en
dens förebyggande bådearbete i regi och samverkan kom-i medegen

och organisationer. Viktiga primärpreventiva insatser har defini-muner
beträffande HIV/AIDS, skador inkl. misshandel barn ocherats t.ex. av

kvinnor, självmord, allergier, diabetes, alkohol- och narkotikamissbruk,
rökning, kost- och Politisktmotionsvanor har måldokumenten för-etc.
ankrats politiska beslut och tillsättning bl.a. särskildagenom genom av
folkhälsolandstingsråd och politiskt tillsatta folkhälsoutskott.

Landstingen bedömer ökande grad folkhälsofrågomai viktigaäratt
regionalt utvecklingsperspektiv. Detta gäller inte minst i de pågå-ettur

ende försöksverksamhetema med regionalt utvecklingsansvar Skånei
län och götalands län.Västra

Länsstyrelsen bl.a. tillsynsmyndighet enligt miljölagen, hälso-är
skyddslagen, lagen kemiska produkter, plan- och bygglagen, alko-om
hollagen och socialtjänstlagen. alkoholområdetInom länsstyrelsenger
råd och stöd till kommunerna. Länsstyrelsen har vidare till uppgift att
samordna det regionala arbetet med alkohol- och drogförebyggande
insatser. Länsstyrelserna har sedan haftår 1994 för fördelningansvar

proj ektmedel för utveckling den vården för missbrukare.öppnaav av
Utbildningen folkhälsovetenskap hålleri på byggas landetiatt ut

och kan förutses successivt bli allt viktigare instrument i den regio-ett
nala och lokala folkhälsoarbetet.utvecklingen av

har nationella nivån fleraStaten på den roller folkhälsopolitiken.i
En dessa utforma hälsopolitik syftar till skapa förut-är att attav en som
sättningar för hela befolkningen.god hälsa i Staten har vidare tillen
uppgift understödja kvalitetsutvecklingen FoU-insatser,att genom upp-
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byggnad och drift nationella register lämna bidrag till finan-samt attav
siering olika försöksverksamheter En uppgift viaetc. är attav annan
lagstiftning folkhälsoarbetet.stödja Ytterligare uppgift är utövaatten
tillsyn folkhälsoarbetet.av

denPå nationella nivån har vidare antal myndigheterett stort upp-
gifter betydelse folkhälsoperspektiv.i gällerär Detstor ettsom av
myndigheter har för bl.a. tillsyn och forskning med anknyt-som ansvar
ning till arbetsmiljö och arbetsmarknad, boende, miljösektom, tran-
sportsektorn, utbildningssektomlivsmedelssektom, och den sociala
sektorn. Bland myndigheterna finns Folkhälsoinstitutet har isom upp-
drag dels stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete i kommuner,att
landsting och främjaorganisationer, dels samarbete på nationell nivå.
På den nationella nivån finns antal organisationer och folkrö-ett stort
relser viktiga insatser inom folkhälsoornrådet. Organisatio-görsom

och deras medlemmar verkligi mening sakkunniga inom sinaärnerna
områden. folkhälsofrågornaDetta och möjligheterna attresp. gagnar

åstadkomma förändringar positiva. Kommittén skall arbetaärsom
och utåtriktat och ha bred samverkan med aktörerolika inomöppet en

folkhälsoområdet. det sammanhangetI intar organisationerna centralen
roll.

Hälsopolitiska mål och strategier några internationella-
kap.exempel 5

hälsopolitiskaDe mål och strategier tagits fram inom WHO, EUsom
och länder Finland, Holland, England och präglasUSA storasom av

somskillnader såväl det gäller mål åtgärder. EU:s och Englandsnär
hälsomål utgår helt från sjukdomsinriktat perspektiv. Denära ettnog
saknar och harhälsopolitiska jämlikhetsmål stark inriktning häl-moten
soupplysning individ/beteendeperspektiv.i ett

Hälsa-för-alla-strategi och de länderWHO:s inspirerats avsom
denna, Finland Holland, haroch med kompletterandet.ex. ansatsen
målperspektiv, fokus jämlikhetsmål ochpå åt-utsatta samtgrupper
gärdsförslag omfattar såväl samhälls- individinriktade insat-som som
ser.

hälsopolitiska måldokumentUSA:s vad målpreciseringarär avser
och omfattandejämlikhetsmål baserat på vetenskapligt underlagett

saknar helt de samhällsinriktade åtgärdsförslag tordenäramen nog som
förutsättning för uppnå de hälsopolitiska jämlikhetsmålen.attvara en

Det finns anledning arbetet medi svenska hälsomål och strategieratt ta
del de erfarenheter frågagjorts i andra länders och interna-av som om
tionella hälsomål.organs
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Hur står det till med folkhälsan i Sverige en-
beskrivning kap. 6

1990-talet har inneburit trendbrott i många avseenden frågaiett om
befolkningens välfardsutveclding. Den ekonomiska saneringen sta-av

finanser har inneburit hushållens disponiblatens inkomster haratt
minskat. Inkomstema har minskat bland ungdomarna ochmest ensam-
stående med barn. Under och1980- 1990-talen har inkomstskillnadema
ökat. Andelen fattiga har fördubblats mellan åren ochän 1990mer
1995. drabbadeVärst arbetare och förtidspensionärer, ensamståendeär
föräldrar, föräldrar med barnmånga småbarnsföräldrar.samt unga
Hushållens ekonomiska problem har ökat påtagligt under 1990-talet. Ca
18 hushållen har svårigheter med klara löpande utgif-procent attav av

Befolkningens materiella standard har sjunkit och standardsskillna-ter.
dema mellan generationerna har ökat till ungdomarnas nackdel.

Närmare 90 befolkningen född efter harår 1940procent ärav som
någon form påbyggnadsutbildning efter den obligatoriska grund-av
skolan. Social snedrelcrytering till skolan påfallande. fjärde barnVartär
från högre tjänstemannafamiljer går vidare till universitet och högsko-
lor, medan motsvarande gäller för tjugonde barn från arbetarhem.vart

År Årsaknade fler1996 685 000 sysselsättning år 1990. 1995än
arbetslösheten drygt bland10 arbetare och knappt 3procent procentvar

Årbland högre tjänstemän. 1996 31närmare procent utomnor-var av
diska medborgare arbete. Risken för långvarig arbetslöshetutan är

för utanför storstadsområdena. Arbetsmiljönstörst har i mångaunga
avseenden blivit bättre med undantag för psykosociala arbetsvillkor
inom omsorgsyrken, sjukvården och utbildningsväsendet.

borVid mitten 1990-talet 700 000 och kvinnor600 000mänav ca
fjärdedelEn alla och 13 alla kvinnormän procentensamma. av ca av

saknar 3,5 miljonerDrygt aktiva i olika före-nära vän. ären personer
ningar.

Levnadsvanor och hälsorelaterade beteenden ofta knutna tillär
individers livsvillkor och sociala position. Andelen rökare minskar sta-
digt i bland bådaSverige könen, dock snabbare bland Rökningmännen.

dubbelt vanligtså bland arbetare blandär tjänstemän. Antalet al-som
koholrelaterade dödsfall drygti Sverige 5 000 år 1995. alko-Denvar
holrelaterade dödligheten gånger så hög bland manliga facklärdaär tre
arbetare bland tjänstemän. Bland mönstrande 18-åringar och blandsom
Skolungdomar årskursi har andelen9 narkotika ökat kraf-prövatsom
tigt under 1990-talet. andraUnga, generationens invandrare, iutgör
detta avseende särskild riskgrupp. Drygt lO denprocenten av vuxna
befolkningen använder sömnmedel eller lugnande medel. De största
konsumenterna kvinnor år.50 Försäljningen antidepressivaär över av
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medel har ökat kraftigt under 1990-talet. Matvanoma har sammantaget
förbättrats befolkningen.i dagVi i mindre fett och grönsakeräter mer
och frukt for år sedan. Utbildningsnivån20 harän betydelse förstor

speciellt bland Kvinnorsmatvanoma, allmänhetmän. iärmatvanor
bättre Andelen i befolkningenän männens. regelbundet motionerarsom
ökar. Andelen inte motionerar alls ca 13 procent dock oför-ärsom
ändrad sedan början 1980-talet. Andelen överviktiga ökar stadigtav

Överviktbland både kvinnor och i åldersgruppen 45-54 årmän. är ett
problem i Sverige i övriga landet.större ännorra

Hälsoutvecklingen i Sverige positiv vid internationell jämfö-är en
relse. Sverige tillhör länder med låg andel rökare och narkotikamiss-
brukare och låg alkoholkonsumtion. Medellivslängden Sverige Föri
både och kvinnor bland de längsta i världen.män Cancerdödlighetenär

låg internationellt och spädbamsdödlighetenär sannolikt densett är
lägsta helai världen. Sverige dock den internationella statistikentoppar
ifråga allergiska eksem bland barn.om

Under l990-talet har medellivslängden ökat kraftigt för framför allt
Nästan hela ökningen förklaras nedgångmän. i dödligheten iav en

hjärt- och kärlsjukdomar. Under lång följd harår dödlighetenen av
också sjunkit fråga skadori och alkoholrelaterade sjukdomar.om
Under l990-talet har den självrapporterade psykiska hälsan försämrats
kraftigt befolkningen.i Försämringen det psykiska välbefinnandetav
gäller både barn och från alla sociekonomiskavuxna grupper, men
framför allt med arbetarbakgrund.personer

Dödligheten olycksfallsskadori har minskat kontinuerligt sedan år
1980. Mellan ochåren 1982 1995 minskade dödligheten olyckori med
38 bland pojkar och 22 bland flickor i åldern år.l-l4procent procent

År blev1995 550 000 för våld eller hot.närmare utsattapersoner
Andelen drabbas våld eller hot våld under ettårsperiodsom av om en
har ökat med under perioden35 1978-1995. Riskgrupper förprocent
våld ensamstående kvinnor yrkesgrupper.vissaär män, samtyngre
Anmälningar barnmisshandel har ökat kraftigt sedan börjanom av
1980-talet. Under perioden ökade1987-1996 antalet anmälda fall av
kvinnomisshandel med 41 och våldtäkt med 43procent procent.av

Allergier folkhälsoproblem blir allt vanligare. Andelenär ett som
med allergiska besvär fördubblades under l980-talet bådepersoner

bland barn och betydligtAstma vanligare i Norrland iär änvuxna.
södra delarna landet.av

Antalet HIV-fall har anmälts i Sverige till och med år 1996 ärsom
4 425. dessaAv 77 Ca 60 alla HIV-anmäldaär män.procent procent av

finns Stockholmsområdet.ipersoner
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Tandhälsan har deunder 20 åren förbättrats bland både barnsenaste
och dock hos invandrare/flyktingarDen hosär sämre änvuxna. svens-
kar.

Barn och ungdomar i Sverige har mycket fysiskgod hälsa bådeen
det gäller självrapporterad hälsa och sjuklighet dödlighet.när resp.

Oroande tecken finns dock denna positiva utveckling kan kommaatt att
brytas områden, främst det gäller denpå vissa psykiska hälsan ochnär
levnadsvanorna.

sjukdomarde yrkesaktiva åldrarna och värk rörelseorganen,I iär
psykiska besvär allergier de vanligaste hälsoproblemen. Psykiskasamt
besvär form ängslan, och ångest sömnbesvär ökati har på-samtoroav
tagligt under 1990-talet.

vanligaste långvariga sjukdomarna hos äldreDe människor rörel-är
sjukdomar, framför allt ledbesvär och värk. Psykiska besvärseorganens

i form ängslan, och ångest sömnbesvär har ökat bland bådesamtav oro
kvinnor och sedan 1980-talet. besvär betydligt vanligareDessamän är

och nedsatt blivitbland kvinnorna. Rörelsehinder rörelseförmåga har
vanligt sedan slutet 80-talet, med undantag för kvinnornågot mindre av

i åldern 65-74 år.
oberoende hur hälsa, sjuklighet dödlighetGenomgående, ochav

skillnader ohälsa mellan olika sociala ikvarstår imäts, stora grupper
skillnader mellan och kvinnor och mellanSverige. varierarDessa män

olika olika sjukdomsgrupper mellanåldersgrupper, mellan och regio-
andelredan vid födelsen, då spädbarnsdödlighet ochDe märksner.

barn eller födelseviktmed tillväxthämning låg genomsnitt-är större än
ligt ensamstående och lågutbildade Risken döhos barn till kvinnor. att
före högre för högre65 års ålder 50 20mänär procentprocentca resp.
för arbetarbakgrund för och kvinnor med tjänste-kvinnor med än män

ha långvarig sjukdom högremannayrken. Risken 20är procentatt en ca
bland på mellan- och högre nivåer.arbetare bland tjänstemänän

risk ha arbetsförmågaArbetare nedsattlöper 60 större änattprocentca
Riskfaktorer för sjukdomar ansamlas oftare hos arbetaretjänstemän. än

hos sociala skillnaderna generellt storstädertjänstemän. iDe är större
mindre tättbebyggda områden. Skillnaderna hälsa och livsstili iän

ochmellan invandrargrupper svenskar anmärkningsvärtvissa är stora.

sjuklighet och dödlighet kap. 7Att sammanväga

hälsopolitikenFör kunna prioriteringar inom behövs underlaggöraatt
bygger på jämförelser mellan olika sjukdomar och hänsyntarsom som

till bl.a. sjukdomarnas svårighetsgrad, de dödliga eller inte död-ärom
liga de drabbar äldre människor.hursamt unga resp.
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Sammanvägningar sjukligheten innebär vissa värdeantagan-attav
den måste Skall sjukdom jämföras medgöras. måsteen en annan man

hur mycket allvarligare den förhållandet.ex. i till denärange ena
andra. Vidare måste bestämma eller vilka skall göraman vem som

Ärdenna värdering. det professionella läkare, skallt.ex.personer, som
värdera sjukdomarna eller skall värderingen lekmängöras av som
själva har sjukdomen alternativt dem företräder allmänhetenav som
Ett ställningstagande gäller hur närliggande hälsovinsterannat skall
kunna jämföras med sådana visar sig först efter decen-t.ex. ettsom par
nier. Ytterligare ställningstagande gäller värderingen sjuklighetett av
eller dödsfall i olika åldersgrupper.

kapitletI redovisas teknikertvå s.k. QALY:s och DALY:s som- -
bygger på värdeantaganden och möjliggör sammanvägningarsom av
sjuklighet och dödlighet. QALY:s levnadsår under hänsyns-mäter
tagande till livskvalitet. Metoden bygger vanligtvis på patienters egna
värderingar och har hittills främst utvärderingsmått vidanvänts som
behandling enskilda patienter. DALY:s förlusten friskt livmäterav av

förlorade år för tidig dödi och till följd nedsatt funktionsför-som av
måga. Metoden bygger på expertbedömningar och mått på sjuk-ger
domsbördan i hel befolkning. QALY:s och byggerDALY:s på atten
olika sjukdomstillstånd olika vikt och dessa vikter adderbara,att ärges
dvs. många sjukdomsfall med låg kanvikt lika allvar-att en anses vara
liga sjukdomsfall med hög vikt.t.ex. ettsom en

För närvarande pågår arbete med utarbeta svensk DALY-att en
kalkyl. Vidare sker både ochi Sverige internationellt arbete med att
värdera ojämlikhet hälsa förhållandei i till hälsonivån för hela befolk-

Ävenningen, dvs. utveckla jämlikhets-DALY:s. utvecklingsarbeteatt
olika riskfaktorers betydelse för sjukdomsbördan befolkningiom en

pågår. Kunskap olika riskfaktorers betydelse för sjukdomsbördanom
kan förvärde hälsokonsekvensbedömningar olika poli-stortvara av av
tiskt beslutade åtgärder.

Redovisningen ochQALY:s DALY:s innebär inte kommitténattav
har tagit ställning till de båda metoderna.

Utgångspunkter inför fortsattadet arbetet med nationella
hälsomål och strategier kap. 8

kapitletI diskuteras och redovisas antal utgångspunkter och prin-ett
ciper kommittén bedömer väsentliga inför det fortsatta arbetetärsom
med natonella hälsomål.

kapitlet avsnittI 8.1 diskuteras hälsopolitikens möjligheter och be-
gränsningar. Hälsoutvecklingen integrerad del samhällsut-utgör en av
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vecklingen. samband står alltför sällanDetta i fokus vid traditionellt
medicinska analyser olika sjukdomars orsaker inriktade på enskildaav
riskfaktorer och indikatorer ohälsa.på

Folkhälsopolitiken måste utgå från bredare välfärds- och ofárds-ett
perspektiv kan relateras till människors livsvillkor och levnadsva-som

bör därvid särskilja hälsoeffekterMan orsakade övergripandenor. av
ekonomiska, miljömässigasociala eller förändringar och de hälsoef-
fekter direkt relaterade till specifika folkhälsoinsatser.ärsom

Hälsokonsekvensbedömningar de verktyg behöverär ett av som
vidareutvecklas för kunna belysa effekterna folkhälsanpå olikaatt av
beslut ekonomiska och reformer.vad sociala Resultatent.ex.avser av
dessa bedömningar bör del det samlade beslutsunderlaget.utgöra en av

Vid utfominingen specifika folkhälsoinsatser särskiltbör beaktasav
de samband finns mellan livsvillkor och levnadsvanor och hur desom

och samordningenpåverkar utformningen individ- och samhällsin-av
riktade insatser

det finns flera skäl utforma nationellaI 8.2 konstaterasavsnitt att att
folkhälsomål viktigt syfte hälsomålenSverige. medi Ett är att

mellan olikasynliggöra skillnaderna i hälsa och peka på möj-grupper
liga både etiska och demokratiska skältill utjämning. Av ärvägar en

hälsomål ochnuvarande hälsoskillnadcr oacceptabla. Arbetet med
politisk vadhandlar vidare värderingstrategier göraatt somen avom

helhe-"hela kedjan" problem, dvs. tillmöjligtär göraatt ett attav se
samhälletkonstaterar också decentraliseratKommittén attten. mer

det bakomblir, desto angeläget blir slutaatt gemensamt uppmer
framhålls hälsomål bör komp-nationellaI avsnittetsynsätt. attsamma

förut-letteras regionala mål, utformade efter de lokalalokala ochav
sättningama.

möjligtnationella hälsomål och strategier detArbetet med gör att
ansvarsfördelningennuvarande samhällsorganisationen,analysera den

och mellan landstingen och kommunernamellan myndigheter staten,
områden folkhälsanresursfördelningen de påverkarinomsamt som

bedömer det viktigtändamålsenlig. Kommittén ärär att attmest, en
stånd.sådan kommer tillöversyn

kommitténsavgränsningen uppdragdet gäller fråganNär om av
signalerkonstatera direktivenavsnitt 8.3 kan kommittén ettatt omger

nationella hälsomål. Alla samhällssek-brett arbetet mediangreppssätt
väsentlig skallbetydelse för hälsanvilkas verksamheter ärtorer en-av

den bakgrunden kommitténligt direktiven beaktas i arbetet. Mot anser
möjligt utesluta någon samhällssektordet på detta stadiuminte äratt att

kartläggnings- ochi arbetet med nationella hälsomål och strategier. Det
genomföra vilkaanalysarbete kommittén får påavser ge svar om-som
betydelse för folkhälsan de börråden och sektorer sådanär attsom av
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ingå i målarbetet. flera sektorer betydelse för be-En är storav som av
folkningens hälsa hälso- och sjukvården. Tyngdpunkten hälso-inomär
och sjukvården ligger behandling och rehabilitering. hälso-i ochInom
sjukvården också olika insatser uttalat syftar till före-görs attsom mer
bygga sjukdom och främja hälsa. Kommitténs bedömning det gällernär
hälso- och sjukvården det verksamhet sjukdomsförebyg-ärär att av
gande och hälsofrämjande karaktär skall fokus i vårtisättassom ar-
bete.

breddMot bakgrund den uppdraget har diskuteras vidaresomav
ochmed vilken detaljeringsgrad grad konkretion kommitténav

ställning sakfrågor.kommer kunna behandla och till olika Kom-taatt
varken önskvärt eller möjligt helamittén konstaterar det "överäratt att

fältet" förslag. del fall- bl.a. det gällerlägga fram detaljerade I nären
förhållanden och dess inverkan hälsan bör kom-stukturella påstora -

det föreligger plä-mitténs roll peka på vissa samband ochattattvara
dera för sådana samband beaktas i beslutsfattandet. andraInomatt om-
råden kan rollen viss önskvärd utveckling och på ettatt ange envara

bedömningar behovet förändringarövergripande plan göramer om av
för sammanhang kan kommittén detalj lägganå dit. andra iIatt mer

förfram förslag konkreta åtgärder nå viss utveckling. Kom-att enom
slutligt förslag nationella hälsomålmittén bedömningengör att ett om

bestå kombination nämndaoch kommer destrategier att an-av en av
greppssätten.

och eko-några synpunkter på frågan etiklämnasI 8.4avsnittet om
förekonomiska restriktioner gällerredogörs för denomi. Här som

principielltåtgärder. redovisaskommittén med avseende på Först ett
hälsoutveck-innebörden åtgärder främjaretiskt med attsynsätt som

själv-lingen död för tidig ålder och onödigt lidandeoch motverkar i är
kostnaderdetta eventuellt innebär ökadeklart positiva oberoende av om

fram tiden.för vård längre iocht.ex. omsorg
konkreta förslagskall kommittén visa hurEnligt direktiv 1994:23

alternativt inkomstminskningar skallkostnadsölcningarinnebärsom
folkhälsoarbete både långsik-finansieras. Kommittén framhåller äratt

förhållande slåflersektoriellt och detta måste igenom,tigt och att
samhällssektor skall kunnaökade kostnader inomt.ex. att engenom

motsvarandeminskade kostnaderbetraktas finansierade igenomsom
samhällssektor.grad inom en annan

omfattas samhällsekonomisktKommitténs direktiv även ett syn-av
till värdera fördelar och kostnadersådant möjlighetEttsätt. att avger

försförslag långt tidsperspektiv och i hela samhället.i I avsnittetett en
principiell diskussion detta.om

genomföra samhällsekonomiska och finansiellahjälp medFör att
ekonomiskanalyser har kommittén inrättat Iexpertgrupp.en gruppen
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ingår företrädare för Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet,
den statliga forskningen.sektorn samt

Mål och folkhälsoarbetetstrategier för kan uttryckas många olikaur
perspektiv. förs diskussionI 8.5 kringavsnitt olika perspektiv inomen
folkhälsoornrådet. naturligEn utgångspunkt för folkhäl-många
soinsatser fokusera på olika påverkbara riskfaktorer tobak,är att t.ex.
alkohol och arbetsmiljörelaterade risker. Ett allt vanligareannat per-
spektiv frånutgår stärka och utveckla frisk- och skyddsfaktorer. Iatt
fokus då betydelsen goda sociala nätverk, solidaritetsätts t.ex. män-av
niskor emellan och möjligheter påverka vardagslivet såväl på arbetetatt

hemma och närmiljön.isom
Sjukdomsperspektivet ofta självklar utgångspunktutgör etten ur

medicinskt perspektiv folkhälsoarbetet.på
deI fall önskar samlad bild hälsans och ohälsans villkorman en av

for olika befolkningsgrupper målgruppsperspektivet med fokus påär
barn, ungdomar eller äldre lämplig gällerDetsammat.ex. ansats.en om
skall förstå och påverka hälsans villkor för olika riskgrupper, t.ex.man

socialt och yrkesgruppervissa arbetsmiljö speci-utsatta ärgrupper vars
ellt riskfylld. fallI andra kan det motiverat från s.k.utgåatt ettvara
arenaperspektiv i folkhälsoarbetet och utveckla formål och strategier

hälsofrämjande skolor, arbetsplatser och städer.t.ex.
Erfarenhetsmässigt kompletterar dessa olika perspektiv varandra.

Kommittén kommer därför vid utformningen mål och strategier iav
folkhälsoarbetet utgå från flera kompletterande och däri-perspektivatt

skapa goda förutsättningar utveckla folkhälsopoli-svenskattgenom en
tik knyter mål, aktörer och åtgärder.som samman

viktig uppgift för kommitténEn vilka kriterierär övervägaatt som
skall frisk-valet de risk-, och skyddsfaktorer, målgrupper ochstyra av
hälsoproblem skall byggstenar i de nationella folkhälsomålen.som vara
I förs diskussion kring sådana lcriterier.8.6 Kommitténavsnitt en anser

jämlikhet i hälsa bör överordnat kriterium och därmedatt ett ut-vara
överordnad prioriteringsgrund för kommitténs fortsatta arbete.göra en

Viktiga kriterier bör beaktas vid valet risk-, frisk- och skydds-som av
faktorer hälsoproblem deras förekomst, konsekvenser för indi-ärsamt
vid, anhörig och fördelning befolkningensamhälle, i möjlighetsamt att
påverka. Vid val målgrupp kriterier relaterade till utbredningärav av

Ävenohälsa risk-, frisk- och skyddsfaktorer viktiga. ojämlikhet isamt
fråga förekomst och utveckling sjuklighet och dödlighet isamtom av
fråga utsatthet för riskfaktorer viktigt kriterium vid valär ettom av
målgrupp.

redovisarAvsnitt 7 några synpunkter samverkan och kun-om
skapsunderlag folkhälsoarbetet.i Kommunerna har redan i dag viktiga
uppgifter folkhälsoornrådet.inom Hälsofrågoma behöver dock tydlig-
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i all kommunal verksamhet och kommunernasgöras i strategiska ut-
veckling hälsokonsekvensbedömningar och lokala väl-t.ex.genom
färdsbokslut. Landstingen har fortsatt viktig roll folkhälsoarbetetien

kunskapsproducent och -förmedlare och bl.a. primärvårdensom genom
har bred lokal kontaktyta. Kommittén fäster vikt vid kom-attsom en

och landstingens hälsoplanering blir samordnad. Kom-munernas mer
mittén särskilt följa utvecklingen hälsoplaneringen i kom-attavser av

och landsting i några län.muner
Organisationer och nätverk har viktig roll folkhälsoarbetet.ien

Kommittén har tagit initiativ till kontakter med antal organisa-ett stort
tioner.

Hälsokonsekvensbedönmingar HKB politiska beslut har disku-av
under längre tid. Kommittén börregeringen uppdraterats atten anser

Socialvetenskapliga forskningsrådet medverka till det framatt att tas ett
vetenskapligt underlag avseende modeller för I-HCB.

Uppgifter yrkestillhörighet oundgängligt underlag förär ettom
analyser sjukdomars sociala orsaker. Sådana uppgifter saknas deniav
offentliga statistiken efter år 1990. Kommittén framhåller yrkesupp-att
gifter bör fram med tanke på bl.a. den epidemiologiska och yrkes-tas
medicinska forskningen.

Hålsopolitiska mål och strategier några exempel som-
underlag för idédebatt kap. 9en

kapitel redovisasI 9 antal områden risk- och friskfaktorer, sjuk-ett -
domar, målgrupper och för folkhälsoarbete kommitténarenor som-
preliminärt bedömer kommer spela central roll arbetet mediatt atten
formulera nationella folkhälsomål och strategier. Kapitlet innebär sam-
tidigt konkretisering den genomgång olika perspektivval fören av av
folkhälsoarbete, kommittén gjort i avsnitt Kommittén under-8.5.som
stryker det främsta syftet med lyfta fram områdenaatt att är attnu ge
underlag for konkret och livaktig debatt. Innehållet i kapitlet skallen
således inte uppfattas kommittén redan ställning dis-iatt tarsom nu en
kussion inom folkhälsoområdet.prioriteringarom

Kommitténs val områden omfattar högi grad viktiga risk- ochav
friskfaktorer. sådan fokuseringEn naturlig utgångspunkt vid for-är en
muleringen mål och folkhälsoområdet.strategier inom Många risk-av
och fiiskfaktorer spelar viktiga roller för uppkomsten folksjuk-storaav
domar. sådana riskfaktorerOm kan minskas friskfaktorer förstär-resp.
kas innebär det flera olika sjukdomar samtidigt kan förebyggas elleratt
fördröjas.
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Kommittén framhåller välfárds- och samhällsutvecklingen iatt stort
för hälsoutvecklingengrundläggande betydelse och hälsans för-är av

delning befolkningen. den bakgrundeni Mot kommittén fort-attavser
löpande nationella folkhälsomålunder arbetet med uppmärksam-ägna
het faktorer allmänna välfárds- samhällsutvecklingende i den och

förstrategisk betydelse uppnå god och jämlikare hälsa.är attsom enav
kommittén valt lyfta fram följande:De områden ärattsom

ohälsosam stress0
sociala nätverk
tobak och alkohol
mat
fysisk aktivitet

hälsapsykisk
allergier
skador
arbetsplatsen
boendet och närmiljön
hälsopolitiska jämlikhetsstrategier

ungdomarfolkhälsoinsatser för barn och
folkhälsoinsatser för äldre

redovisar kommittén översikt-aktuella områdenaoch deFör ettvart av
förutgångspunkterligt för detta vissainsatser inommotiven samt anger

område-folkhälsomål ochdet fortsatta arbetet med strategier. Inom ett
detförslag på relativt konkret nivåtobaken lämnar kommittén nären-

handlingsplan.övergripande mål för nationellgäller ochsynsätt en

10arbete kap.Vårt fortsatta

kraft ochpå arbeta utåtriktat iläggaKommittén attatt stor enneravser
enlighet direktiv skalldialog berörda med våramed olika Iorgan.
förankra ställningstagandenfortlöpande olikakommittén eftersträva att

detta måldo-arbetet med nationella hälsomål. uppnåi Ett sätt äratt att
det reella förutsättningar dis-kumentet utarbetas ochi attattsteg ges

hälsomålenkutera i Detvarje innan nästa steg mot tas.steg processen
detta s.k. inriktningsbetänkande,första dennai ärsteget somprocess
sända bredkommittén regi på remiss. Dei utatt en syn-avser egen

underlagpunkter kommittén får in kommer viktigtutgöraatt ettsom
inför det fortsatta arbetet.

särskilt delbetänkande redovisaSteg två i iär ettattprocessen
kommitténs bedömningar och förslag nationellapreliminära om

kan ske fordras omfattande ochhälsomål och dettastrategier. Innan ett
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fördjupat analysarbete i rad avseenden. Vi räknar med betän-att etten
kande Ävendetta slag skall kunna avlämnas under våren år 1999.av
detta betänkande bli föremål för bred remissbehandling. Kom-avses en
mittén andra former förpröva diskuteraatt även och förankraattavser
de preliminära förslagen.

Steg i slutligt förslagtre är nationella hälsomål ochettprocessen om
strategier. Kommittén räknar med sådant skall föreligga underatt ett
våren år 2000.

ÄvenDet utåtriktade arbetet kommer hög prioritet. underatt ges
åren 1998 och 1999 planerar kommittén fram och publicera de-att ta
battslcrifter i viktiga folkhälsofrågor. Under den tiden planerasnärmaste
debattskrifter bl.a. folkhälsoinsatser med inriktning äldre,påom om
psykisk hälsa/ohälsa och klass- och könsskillnader i hälsa.om

Kommittén vill ha bred dialog med bl.a.folkrörelser och andraen
ideella organisationer under arbetets gång. Mot den bakgrunden plane-

fortlöpandevi inbjuda bl.a. organisationer till hearingaratt ochrar
"rundabordssamtal". Många organisationer och föreningar har beslutat
inrätta särskilda skuggrupper för följa vårt arbete. viktig uppgiftEnatt

utveckla ändamålsenliga fonnerär för kontakteratt mellan dessa grup-
och kommittén.per
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1 Nationella folkhälsokommitténs

uppdrag

Nationella folkhälsokommittén parlamentarisktär sammansatt ut-en
redning. I kommittén ingår ledamöter från samtliga riksdagspartier.
Vidare medverkar sakkxmniga och olikaexperter representerarsom

och sektorer i samhället. Direktiven till Nationella folkhälso-organ
kommittén beslutades regeringen i december 1995. olikaAv skälav
inrättades själva kommittén dock först under våren 1997. Det innebär

det först då vårt arbeteatt inleddes. Kommitténs arbete beräk-var som
pågå fram till och med våren år 2000.nas

Vi skall i det följande översiktligt redovisa kommitténs uppdragmer
så det formulerats direktiveni regeringen. Vi kommer längresom av
fram redogöra för hur vi tolkar olikaatt inslag i direktiven redo-samt
visa hur vi praktiskt lösa olikarent uppgifter. Direktivenatt i sinavser
helhet finns redovisade bilagai

Kommitténs huvuduppgift enligt direktivenär utarbeta förslag tillatt
nationella mål för hälsoutvecklingen i Sverige föreslå strategiersamt att
för hur målen skall kunna uppnås. De nationella målen och strategiema
skall vägledande för samhällets insatser för förbättra folkhäl-attvara

Syftet med målarbetet vilka folkhälsoproblemär attsan. ärange som
angelägna lösa och vilka strategiermest kanatt effektivast.som vara

I direktiven konstateras nationellt måldokument viktigtatt ett iär
sig, själva leder framatt till målen och skallmen processen som som
fortgå efter det måldokumentet tagits framatt minst lika viktig.är
Målen skall tjäna stöd och inspiration för folkhälsoarbete på natio-som
nell, regional och lokal nivå. Måldokumentet skall utgångs-vara en av
punkterna i offensivt och multisektoriellt folkhälsoarbeteett på alla ni-
vaer.

Allmänt har hälsan i Sverige utvecklatssett positivt, enligt vadmen
direktiveni ytterligaresägs förbättringarär i hälsan möjliga ochsom

önskvärda uppnå. Enligt direktiven finnsatt det alltjämt och istora
vissa fall ökande skillnader i hälsa mellan olika i samhället.grupper
Mot den bakgrunden behövs nationella hälsomål för särskiltatt upp-
märksamma och minska skillnaderna hälsai mellan olika socioekono-
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geografiskaetniska mellan olikaolikamiska mellan grupper,grupper,
ochkvinnorområden mellan män.samt

de olikadet följande hardirektiven iden beskrivningI görssomav
huvud-utföra strukturerats i sjukommittén haruppgifterna attsom

punkter.

finnsanalysera de erfarenheterochKommittén skall redovisa som
påinternationellthälsoutvecklingenmål för natio-vad gäller samt

nivå.lokalregional ochnell,

analyseraför ochkommittén skall redogörainnebär bl.a.Uppgiften att
haft påför hälsan harexisterande målgenomslagskraft redanvilken

följande uppgifter:bl.a.detta liggerolika nivåer. I

frammedskall arbetetgenomgångöversiktlig göras taatt re-av0 en
hälsomål,lokalagionala och

ochriktlinjerFolkhälsogruppensskalluppföljning stra-göras av0 en
tegiprojekt,

samband medde mål iuppföljning skall sattesgöras som uppav0 en
folkhälsoproposition,1991 års

gjortsställningstagandensvenskaskalluppföljning göras somav0 en
Hälsa-för-alla år 2000,strategianledning WHO:smed av

skallalkoholområdet,inomfolkhälsan,mål förandra t.ex.även0
analyseras.

erfarenheterinternationellabeaktavidare att taskallKommittén av
metoderoch dedel denuppgiften ingårfram hälsomål. I ansatsatt ta av
hälsa.iVärldsbanken i InvesteraochWHO rapportenanvänts avsom

tilltilläggsdirektivsärskilda1997beslutade i juniRegeringen om
WHO:sarbetet med revideringpågåendedetföljakommittén att av

skall kom-tilläggsdirektivetEnligtstrategier.ochhälsopolitiska mål
Hälsa-för-alla-denutformningensynpunkter pålämnamittén nyaav

med-WHO:shar antagitsstrategiermål ochEfter detstrategin. att av
till det spridsbidrafolkhälsokommitténNationellaskalllemsländer att

samhällsområden.berördabland aktörerna inomdessakännedom om

förhälsoproblemvärdera deochskall analyseraKommittén som
hälsoutvecklingenbetydelse förochnärvarande finns väntas stor

framöver.

häl-kunskapentillgängligaskall denUtgångspunkten omvara
skall analysarbetetKommittén ihälsoutveckling. strävaochsoproblem

verksamhetervilkassamhällssektorerAlla ärefter bred ansats. aven
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väsentlig betydelse för folkhälsan skall beaktas vid probleminvente-
ringen och formuleringen mål. Varje mål skall grundas på ettav veten-
skapligt underlag belyser sjukdomamas, skadornas och riskernassom
utbredning, bestämningsfaktorer och påverkbarhet. Vidare skall så
långt möjligt olika ekonomiska, sociala och andra konsekvenser av om
målen uppfylls inte uppfylls redovisas. analysarbetetI skall be-resp.
aktas folkhälsan allt högrei grad påverkasatt förhållanden utanförav
Sveriges luftföroreningar,gränser handelt.ex. med droger ochgenom
smittsamma sjukdomar.

Kommittén skall enligt direktiven dokumentera och redovisa den
arbetsmetod för fram deanvänts nationella hälsomålen.att ta Dettasom
förutsätter enligt direktiven begreppsanalys där begrepp nrål,en som
hälsa och risk definieras. Vidare krävs diskussion dem.m. meto-en om
der används kommittén för bl.a. hälsoutveckling,att mäta sjuk-som av
domsbörda och dödlighet. Syftet med dokumentationen dennaär att
skall vägledande för successiv förnyelse de nationellavara en av
hälsomålen och för det fortsatta arbetet med lokala och regionala
hälsomål.

Kommittén skall bedöma möjligheterna med olika insatseratt
minska hälsoproblem. Konflikter mellan olika mål skall analyseras.

Enligt direktiven skall Nationella folkhälsokommittén göra en sys-
tematisk genomgång möjliga mål betydelse för främja folkhäl-attav av

förebygga ohälsa, minska hälsorisker förhindra förtida ochsan, samt
undvikbar funktionsnedsättning, sjuklighet och död. kommitténsI för-
slag skall mindre antal särskilt prioriterade målett ochpresenteras mo-
tiven för prioriteringarna redovisas. Eventuella konflikter mellan olika
mål skall identifieras och analyseras. För varje mål skall olika tidshori-

diskuteras.sonter

Kommittén skall kostnadenväga genomföra olikamot nyttan attav
folkhälsoinsatser.

Utgångspunkten för förslag mål och strategier enligt direktivenärom
dessa skall kunna genomförasatt ytterligare belastautan att sam-

hällsekonomin. Förslagen till mål och strategier bör, så långt det är
möjligt, grundas på samhällsekonomisk analys visar atten som sam-
hällsekonomin helhet inte förlorar kostnadennär vägs mot nyttansom

genomföra målen och strategierna.att Förslagens ekonomiska ef-av
fekter för näringslivet, kommunerna och landstingenstaten, skall redo-
visas. Kostnaden alternativa strategier förnyttan nåattresp. av samma
mål skall analyseras.
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föra möjligheternaKommittén skall vidare attett resonemang om
effekterfastställa mellan folkhälsoinsats och dess påsambanden en

analyseralång uppdraget ingår också hur olika bedömningarsikt. I att
folkhälsoinsats kostnad och på kort lång sikt påverkarnytta resp.av en

individens benägenhet investera folkhälsoinsatsen.samhällets iattresp.
offent-påpekas direktivenbör i sammanhangetDet prövaatt attom

för innebär1994:23 gäller kommittén. korthetliga åtaganden dir. I
offent-bedömning det nuvarandedetta kommittén skall göraatt en av

analysera effekterna åtagan-folkhälsoområdet,liga åtagandet inom av
och öka ef-besparingardet analysera möjligheterna göraatt attsamt

Kommittén skall också hur förslagfektiviteten området. visainom som
skall finansieras.eller minskade inkomster Be-leder till ökade utgifter

skall första hand det poli-i inomeller omprioriteringarsparingar göras
förslag lämnas.tikområde inom vilket

mål för hälsout-förslag till framåtsyjtandeKommittén skall lämna
skallföreslå vilka dessavecklingen och prioriteras.somav

lägga framnämnda analysernaskall basis deKommittén på av ovan
Målen skall enligtprioriterade hälsomål.förslag framåtsyftande ochom

främststrategisk nivå. skallunderlätta beslut på Dedirektiven primärt
beskrivaangelägna områden, inteoch pekainriktning snävtutange

utformade operativa insatser.detaljavgränsade och i

för nå målen.föreslåskallKommittén strategier att

för nåförslag lämnas strategiermål skallanslutning till varjeI attom
Särskildövergripande operativa.detta. skallStrategierna änmervara

olikamålen förankras ihur kanskall åtuppmärksamhet ägnas
mål tillleder frånutvecklingsprocessoch hurbeslutsprocesser somen
berördaoch allabland medborgarna inomhandling kan stimuleras

samhällssektorer.

ochmålen kan följasförslag hurKommittén skall lämna uppom
utvärderas.

skall enligt direktivenframhälsomålnationellaDe tas varasom
allt efter-revidera med jämna mellanrumuppföljningsbara och gå att

för folkhälsankunskapsläget och insatsernahälsoutvecklingen,som
skall förverkli-för hur hälsomålenskall redogöraändras. Kommittén

bedöma vilkauppgiften ingår bl.a.revideras.följas och I attgas, upp
följsför målenhainstanser skall ansvaret att upp.som
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Ett processinriktat arbetssätt

Som redan påpekas i direktivennämnts själva i anslutningatt processen
till utarbetande nationella folkhälsomål minst lika viktigär må-av som
len i sig. Målarbetet skall stödja och inspirera folkhälsoarbete på alla
nivåer i samhället.

Enligt direktiven skall kommittén efter ha så bredsträva att en sam-
verkan möjligt med skilda aktörer inom landsting, kommuner,stat,som
folkrörelser, näringsliv, forskning och intresseföreningar. I samverkan
ingår fortlöpande förslagatt nationella folkhälsomålpröva i bredom en
dialog med berörda instanser.
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2 inledande begreppsanalysEn

Innehållet folkhälsa omfattari korthet: Begreppet inte bara sum-
individemas hälsa det elleräven mönsterutan störreman av av

mindre olikhet i hälsa råder mellan olika befolk-som grupper av
Medan för individers hälsaningen. samspel mellanäransvaret ett

individ och samhälle folkhälsan högrei grad förär ett ansvar sam-
hållet.

formulering mål för samhällets folkhälsopolitikFör behövsav en
avvägning mellan många aspekter. behövs frågorT.ex. påsvar om
hur beträffandejämlik situation hälsa skall kunna och huruppnåsen
eventuella konflikter mellan hälsomål och andra mål samhälleti
skall hanteras.

skilja begreppenfinns skäl på sjukdom och hälsa därDet att
frånsjukdom betecknar avvikelse normal kroppsfunktionen en me-

upplevelse välbefinnande tilldan hälsa och förmågaavser aven
konsekvenserhandling. Sjukdomars sociala det blir viktigtgör att att

olika sjukdomars "börda" befolkningenvidga beskrivningen påav
sjukdomtill omfatta, förutom mått för och dödlighet, måttävenatt

handikapp.för funktionsnedsättning och
sjukdomar har flera bidragandeflesta dagens orsaker. Or-De av

sakerna också påverka varandra. Orsakerna kan vidare finnas påkan
olika alltifrån makronivån den förda ekonomiskanivåer, t.ex.-
politiken ärftliga egenskaper hos individen. Hälsopolitikentill-

flera nivåer orsakskedjoma.måste därmed inrikta sig mot av

nationella hälsopolitiken praktiskaFör kunna forma den behövsatt
form och mått med vilka kan ochverktyg i begrepp beskrivaav man

analysera befolkningens hälsoförhållanden, dess konse-orsaker och
kvenser påverka hälsoutvecklingen.möjligheterna Tonvikten isamt att
det följande därlagd på de frågor den hälsopolitiska diskussionenär
kräver samspel mellan vetenskapliga och politiska överväganden.ett

Begreppsanalysen det följande har Syfteti teoretisk äransats. atten
lyfta fram och tydliggöra olika aspekter kan bli aktuella göraattsom
överväganden kring där folkhälsomåli och skallstrategieren process
formuleras. Kommittén vill dock betona det i det praktiska arbetetatt
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med formulera beslutaoch hälsomålen kan svårt fulltatt att utom vara
beakta alla dessa aspekter.

2.1 Målens syfte synliggöra ochatt-

möjliggöra

formuleraAtt mål för folkhälsan inget självändamål syftar tillär utan
påverka hälsoutvecklingen befolkningen.i Målen kan-att oavsett om

de konkreta ochvisionära eller fylla denna funktionoperativaär mera -
genom

förhållandensynliggöra viktiga i befolkningens hälsoutvecklingatt0
och de risk- och friskfaktorer i samhället avgörandeärsom

de förhållanden uppfattas särskilt önskadeprioriteraatt som som
tydliggöra vilka möjligheter finns dagensmed kunskapatt attsom

påverka utvecklingenoch resurser

någon handlar det beskrivaI mening scenarier:att treom
l den därmed dennuvarande och sannolika utvecklingen, 2 den önsk-

den möjligavärda utvecklingen och 3 utvecklingen. Medan den första
frågan teknisk-vetenskapligi huvudsak den andra och i någonär är
mån den tredje politisk och därmed blir hela målfonnuleringsprocessen

dialog mellan vetenskap och politik.en
denna bakgrund det viktigt diskutera med vilka begreppMot är att

och fullständigoch mått vi kan få så korrekt bild verklighetenen av
olika dimensionermöjligt. omfattar hälsa och ohälsa, be-Detsom av

befolkningenskrivning hur olika sjukdomar och skador påverkarav
och hur betydelsen olika orsaker till dessa häl-samhället och av
soproblem kan uppskattas.

med vilka kan mellan olikaVidare behövs instrument prioriteraman
hälsoproblem och deras orsaker. detta syfte måste olika häl-För

sjukdomsorsaker kunna jämförbarasoproblem och ochgöras man
målkonflikter.måste kunna hantera olika skall längre framVi ityper av

betänkandet kapitel 7 dessutom redovisa tekniker bl.a. så kalladenya
syftar få samlad bildDALY:s till sjuklighet och dödlig-att en avsom

het och jämförelser mellan olika sjukdomstillstånd.möjliggörsom
folkhälsoarbetets verktyg, dvs. hälsopolitikensDessutom måste in-

från olika samhällssektorer, kunna beskrivas och deras effektersatser
Ävenoch kostnader detta kunnamåste i jämförbaramätas. göras ter-

mer.
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1 Folkhälsoansvaret

Samhällets för frågor hälsa och sjukdom har fleraröransvar som as-
pekter. Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 har formulerat målet för
hälso- och sjukvården "en god hälsa och vård på lika villkor försom en
hela befolkningen". Det innebär inte enbart förett upprätt-attansvar
hålla hälso- och sjukvårdsverlcsamhet tillgänglig på lika vill-ären som
kor för dem behöver vård, också för hela befolk-utan ettsom ansvar
ningens hälsa folkhälsoansvar.ett-

Det finns således två perspektiv bör hållas i sär:som
för individers hälsa dvs. individers risker för sjukdomansvaret och-

ohälsa deras sjukdomsförlopp.samt
för avgränsad befolknings hälsa dvs. folkhälsaansvaret i bety-en-

delsen hälsans utveckling och fördelning i befolkningen.

Folkhälsa således inte baraär individemas hälsa utansumman av om-
fattar det råder mellanäven befolkningensmönster olikasom grupper
med eller mindre olikheter i sjukdomsriskerstörre och sjukdomskon-
sekvenser de förändringar sker gradvis eller formisamt t.ex.som av
epidemier.

Medan för individers hälsa samspel mellan individansvaret är ett
och samhälle folkhälsan i högre grad förär samhället,ett ansvar po-
litiska församlingar och dess myndigheter. En del befolkningensav
sjuklighet drabbar slumpmässigt del uppträder tydligai möns-men en

delEn dessa biologiskt betingade ålder,ter. kön ochmönster ärav
ärftlighet etc., medan andra resultat vår kultur och samhälls-är ett av
struktur könsroller, arbetsliv, och levnadsvanor, välfärdspolitiknormer
etc..

Samhällsstrukturen allavi del skapar välstånd ochärsom en av
hälsa för flertalet utslagning och sjukdom för några. Samhälletsmen
hälsopolitik handlar därför stödja och hjälpa de individerattom som
drabbas också for så vitt möjligt fö-ett gemensamt attmen om ansvar
rebygga eller kompensera de samhället skapade negativa hälsoef-av
fekterna.

Hälsoupplysningen har i historiskt perspektiv ofta handlatett attom
övertala eller tvinga människor hålla sig friska, medan det dagiatt
oftare handlar skapa förutsättningar och valmöjligheter föratt män-om
niskor leva hälsosamt liv. Diskussionen inte Redan i 1930-att ett är ny.
talets befolkningspolitiska debatt ställdes frågortvå ofta varandra:mot
Hur skall vi få familjerna föda fler barn eller: detHur samhälleatt ser

människor vill flera barn till världenut gör att sättasom
Bilden dock komplex. infektionssjukdomarFör vissaär indi-är en

Vids beteende viktigt för övriga samhället beroende på smittspridning.
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alkoholområdet det hävdas den restriktivitet samhälletPå kan att som
upprätthåller, inskränkningar i den personliga friheten, motive-ärtrots

missbrukamas och hän-rad med hänsyn till effekterna på anhöriga av
missbrukare och andra med hög risk för utvecklatill före detta attsyn

påverkas hög grad den prisbild ska-beroende. Våra imatvanor somav
jordbrukspolitik endastoch nationell och inomeuropeisk ärpas av
delar sjukdomsmönstret betingatfritt val. Andravissa ärgränser ett av
sällan kan hävdas individuelltutformning vilketarbetslivets ettvaraav

för den drabbas.ansvar som

Avvägningar vid målforrnuleringar2.1.2

kan diskus-bakgrund dessa perspektiv redanMot attman nu ana enav
komplicerad avvägning mellanprioriterade mål kräversion enom

områdenNedanstående lista antyder någramånga olika aspekter. som
hälsomål.arbetet med formulerabli viktiga beakta isannolikt kan attatt

effekterså önskvärdaMålen skall peka vägut stora som0 som geren
första inför frågan hurfolkhälsan. ställer för detmöjligt på Det oss

storleken olika folkhälsoproblem.den relativa påvi kan uppskatta
kvantifiera betydelsen olika orsakerdet andra måste vi kunnaFör av
kan påverkas. bör kunna bedömatill sjukdom och skada Visom

åtgärder.kostnader effekter möjligaoch av
jämlik fördelningskall skapar såMålen också anvisa väg som0 en en

inför frågan värdera vadställermöjligt. Detta äratt somoss omsom
befolkningen ochjämlika fördelningsmönster ieller mindremera

olikaoch åtgärder påverkarolika sjukdomsorsakerhur gruppers
hälsa.

utifrån insikt vad redanMålen måste formuleras görsen om som0
och dessutomvad skulle kunnavilka effekter det har,och göra,man

detdet redankostnadseffektiviteten hoskunskap görssom resp.om
skulle kunna göras.som

konflikter mellan individ ochpotentiellaMålen måste hantera sam-0
samhällsintressen. Individens frihet kontraolikahälle och mellan

kan finnasmålkonflikt, dethänsynen till andra är typ av menen
gäller andra mål samhället intesådana imånga andra inkl. somsom

potentiellahälsopolitiska innebärinsatserfolkhälsomål. Mångaär
aktörer ochmellan olika gruppintressen.intressekonflikter

hälsopolitiskaresurskonflikter mellan olikaMålen måste hantera0
hälsopolitiskamångaolika sektorers intressen,insatser och även om

särskilt kostsamma.behöverinsatser inte vara
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förMånga i och sig både effektiva och åtgärderrättvisa saknar legi-0
timitet och i vårt samhälle, vilket måste in i valetacceptans vägas av
mål.

2.2 och måttBegrepp för beskrivaatt

folkhälsan

2.2.1 Förebygga sjukdom och främja hälsa

Vad då med individers och befolkningars hälsa har Folk-Det imenas
hälsogruppens arbete betonats det finnsinte någon entydig, allmäntatt

definition hälsa,accepterad på det det folkhäl-i praktiskaattmen
soarbetet definitionens brukbarhet entydighet be-är änsnarare som

dess värde. hälsobegrepp blirEtt användbart det hälsofräm-istämmer
jande arbetet det skapar förståelse för hälsans betingelser och möj-om
ligheterna förbättra hälsan. bör ocksåDet det möjligtatt göra mätaatt
hälsotillståndet hos befolkningarindivider och och hur detta förändras

tid. hälsofrämjande arbete behöverEtt inte begränsasöver attav man
inte kan definitionmätbar hälsa.enas om aven

Folkhälsoarbetet brukar beskrivas olika komponenteri tvåtermer av
förebygga främjasjukdom och hälsa. empiriskt detRent äratt att-

också talar för bör betrakta och hälsamycket inte sjukdomattsom man
skalatvå ytterligheter på två olika dimensioner:utansom samma som

icke-sjukdom/sjukdom hälsa/ohälsa. människor tillfrågasOm 100samt
hälsotillstånd 29 de har eller flera långvariga sjuk-sitt attom uppger en

domar påverkar dagliga funktionsfömiåga.deras dessaAvsom uppger
2.1.tredje 10 29 de ändå vid god hälsa se tabell Avärattutavvar

ha nedsatt hälsa det25 sig 6 inteär rapporte-som uppger personer som
sjukdom.någon långvarigrar

omfattande diskussionen hur kan de-gå in på denUtan att om man
Nordenfeltffiniera sjukdom och hälsa, kanbegrepp man somsom

sammanfatta diskussionen med två har rådandevaritsynsättatt ett-
biostatistiskt och holistiskt.ett

oftast definierats biostatistisktindivids sjukdom har avvi-En som en
kelse från normal funktion avseende kropp och/eller själ. kliniskI

omfattar begreppet såväl medicinskt definierade tillstånd eng.:praxis

Hallqvist Vad FolkhälsaJanlert I:Folkhälsogruppen. FolkhälsansU. är
vilIk0r.Rapp0rt Allmänna förlaget. Stockholm 1991.nr
2Nordenfelt L. Om hälsofrämjandets etik. Carlsson Arvidsson red.G, O

för folkhälsan. Naturoch Kultur. StockholmKampen 1994.
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disease och individen upplevda och besvär eng.: illness,symtomav
samhället definierad sjukdomsroll eng.: sickness.som en av

Tabell 2.1 långvarigAndel sig ha sjukdom med nedsattsom uppger
arbetsförmåga hälsotillstånd.och nedsatt

Upplevt hälsotillstånd

Gott Nedsatt TOTAL
långvarig sjukdom 65 6 71

Långvarig sjukdom 10 19 29
TOTAL 75 25 100

Källa: SCB:s levnadsförhållandenundersökning Sverige 1995, 16-84av
år.

flestaDe analyser begreppet hälsa har betonat dels upplevelseav en av
välbefinnande hälsa förmågamål, dels till handling hälsasom som
medel. Nordenfelt3 betonar brist välbefinnandepå lidandeatt nästan
alltid leder till nedsatt handlingsförmåga, och han definierar således
hälsa förmågan förrealisera individen vitala mål. Hälsa blirattsom
enligt detta inte mål, viktigt medel för uppnå detsynsätt ett utan ett att
goda livet. blir tydligtDet också hälsofrämjande arbete kan gällaatt
såväl friska människor dem har olika sjukdomar.som som

2.2.2 definiera och hälsa och sjukdomAtt mäta

Det blir härmed tydligt hälsa enligt detta inte den positivasynsätt äratt
ytterligheten skala där olika grader sjukdom befinner sigsammaav av

tillhör dimension. Hälsa eller brist hälsapå inte hel-utan ären annan-
ler liktydigt med individens sjukdomsupplevelse. problemEtt med
ovannämnda måhända teoretiskt konsistenta innebörd ordet hälsa ärav

det inte vidare ansluter till vadsig människor i allmänhet läggeratt utan
ordet.i Man kan således inte utgå ifrån fråganpå i tabell 2.1att svaret

hur bedömer sitt hälsotillstånd liktydigt denmed innebördärom man
begreppet givitssom ovan.

Analysen sjukdomars förekomst och orsaker i befolkningen s.k.av
epidemiologiska analyser handlar dag tilli del förekomststor om av
sjukdom och dödsfall. Större delen våra källor härrör från sjukvår-av

3Nordenfelt L. a. a.
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dens verksamhet och det därmed i hög grad sjukdom i den medi-är
cinska betydelsen dominerar bilden.som

Samtidigt blir det allt tydligt beskrivning hälsout-attmera en av
vecklingen i antalet sjukdomsfall dödsfalloch för Itermer är snäv.av
dagens förändrasSverige de sociala och ekonomiska konsekvenserna

sjuk. Människor med lindriga sjukdomar och besväratt ävenav vara
får allt svårare klara sig på arbetsmarlmaden, kraven på arbets-att när
platserna ökar och konkurrensen arbetstillfällen hårdnar. De eko-om
nomiska kostnaderna förknippade med sjuk och behövaär attsom vara
vård förändras också. kunna beskrivaFör bördan olika häl-att som
soproblem lägger befolkningen blirpå det viktigt beskriva sjukdo-att

konsekvenser funktionsnedsättning,i fönnåga klaratermer attmars av
vardagens krav och de konsekvenser sjukdomar fårdärigenom försom
levnadsnivå och hälsa föränderligt samhälle.i ett

fullständigEn analys individers och befolkningars hälsoförhål-av
landen kan därför med fördel inkorporera definitionerWHO:s vissaav
sjukdomskonsekvenser avvikelse impairment, funktionsnedsättning-
disabilitjø handicap.och handikapp

Avvikelse då likställas med ovannämda biostatistiskaär närmast att-
sjukdomsbegrepp i betydelsen avvikelse från normal funktion på

eller systemnivå.organ
Funktionsnedsättning innebär individen nedsättninghar vissatt en-

normala funktioner, kroppslig eller psykisk karaktärav av
rörelsefönnåga, och intellektuella funktionerhörsel etc..syn,
Handikapp innebär den avvikelse/funktionsnedsättning indi-att som-

samhällsförhållandenviden har under rådande skapar svårigheter att
uppfylla arbetsliv och familjelivnormala roller i Arbetslivetsetc.

arbetstillfällenkrav och konkurrensen påverkar exempelvis fö-om
befolkning funk-rekomst handikapp förekomsti utöverav en av

tionsnedsättning.

2.2.3 definiera och ohälsans ochAtt orsakermäta

förutsättningarhälsans

Forskningen har lärt mycket olika faktorer tillorsakeräromoss som
sjukdom och skada. har flertaletDet visat sig dagens sjukdomaratt av
har multifaktoriell eti0logiorsaksmönster,s.k. etiologi dvs. detatt
inte finns faktor tillräcklig eller nödvändig för någon in-är atten som

4 Classification ofWHO. International disability and handicap.impairment,
Geneva 1980/1993.
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divid skall bli sjuk, många olika faktorer bidrar tillsammans tillutan att
sjukdomstillfälle skall inträffa. brukarMan tala flera bidra-ett attom

gande orsaker tillsammans tillräcklig orsak. För mindreutgör etten
antal åkommor finns nödvändigdet orsak vilken bliringenutanen
sjuk. gäller mikroorganismer sambandDet i med infektionssjukdomar
och specifika för ärftligavissa sjukdomar. För flertalet häl-gener
soproblem finns dock känd nödvändigingen orsak, och har knappastvi
för någon sjukdom kunskap alla de bidragande orsaker bildarom som

tillräcklig orsak där alla blir sjuka. detta kunskapTrots våren ger om
olika bidragande möjligheterorsaker uppskatta effekten påstora att
folkhälsan lyckas påverka någon devi bidragande orsakerna.om av

förhållande det hela liteEtt komplicerat,görsom mera men som
ändå viktigt för utformningen hälsopolitiken, olika bidra-är är attav
gande kan påverka varandra.orsaker Om vi exempel fråntar ett

forskningarbetslivet har års visat både höga krav arbetetiattsenare
och bristande möjligheter påverka arbetssituationen besluts- ochatt
handlingsutrymme hjärt-kärlsjukdombidragande orsaker till bl.a.är

inflytandeSamtidigt det tydligt arbetssituationen detär överatt gör
möjligt kraven för. riskfaktompåverka Denutsättsatt som man ena

förpåverkar således sannolikheten bli för den andra.att utsatt
effektenhar det höga krav beroendeDessutom visat sig att ärav av

beslutsutrymmef del individer blirgraden med andra ord endastEnav
sjuka både har höga krav på och små möjligheter påverka.de sig attom

eller interaktion samverkan mellan deMan talar då synergi tvåom
faktorerna faktorndärför effekten den beroende denäratt av ena av
andra. kan vända på det och goda möj-harMan även säga att om man
ligheter uteblir del riskerna förbundna medpåverka äratt en av som

då tala påverkansmöjlighet skyd-höga krav. brukarMan om som en
dande faktor friskfaktor jmf. riskfaktor.eller

biomedicinska kunskapen olika bidragandeväxandeDen gene-om
tiska orsaker till sjukdom ofta den karaktären den pekarär utattav

med faktorerärftliga egenskaper tillsammans i vår omgivningyttresom
ökar för sjukdom. talar här bestämma individers sår-risken Man attom
barhet för faktorer, i grunden det fenomenär attyttre men samma -
olika bidragande orsaker hos individen och i samverkar.omgivningen

sjukdomarsväxande kunskap orsaksmekanismer harDenna om re-
levans för hälsopolitiken. faktorer ärftlighetVissa svårareärt.ex.som

faktorpåverka andra. Men genetisk samverkar medänatt t.ex.om en

5 Healthy Work.Karasek Theorell. Basic Books.R, NY 1990.
6Hallqvist Diderichsen Theorell Reuterwall Ahlbom the effect ofA.
job risk duemuocardial infarction interaction between highstrain toon
psychological demands and low decision latitude S0c.Sci.Med forthcoming.
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komponenter kosten förändradei kan minska bara kos-intematvanor
effekt den ärftlighet beroende kostinne-tens ävenutan äregen som av

hållet for utlösa sjukdom.att
Vi således med långa kedjor eller nätverkrör ettoss snarare av or-

saker. handlar kanDet nätverk omfatta allt från den fördat.ex.om som
ekonomiska politiken dessoch inverkan arbetsmarknaden,på hur ar-
betslöshet påverkar människors upplevelse sammanhang eller socialtav
stöd till hur de hanterar detta med alkohol eller på andra sätt.

Att något dessa orsakskedjani till "Orsaken" kanutnämna stegav
praktiskt bidrar knappast till vår förståelse viktiga skeen-vara men av

den hälsoutvecklingen.i samhället och Hälsopolitiken måste spela på
bred klaviatur åtgärder olika nivåer i orsakskedjoma,moten av men

med ökad olikakunskap hur orsaker påverkar varandra kan viom op-
timera insatserna.

Skall kategorisera sjukdomsorsaker kan göragrovtman man en
indelning följi ande grupper:

Biologiska faktorer, ärftliga faktorer,dvs. mikroorganismer, blod-0
fettnivâer och immunitet etc.
Fysiska faktorer, inkluderar både fysikaliska strålning, buller0 som
och etc. och kemiska komponenterergonomi ochtoxiska ämnen

livsmedelvissa etc..
faktorer,Sociala handlar människors inbördes sociala rela-0 som om

direkt eller indirekt det sociala ochtioner i ekonomiska systemet
arbetslöshet, ensamhet och segregation exempel.är
Ideologiska faktorer, betydelseni människors uppfattning sig0 om
själva och omvärld. inlärd hjälplöshet känslasin Begrepp ochsom

ochsammanhang har studerats visat sig ha betydelse för sjuk-av
domsrisk framförallt samverkan medi livshändelser.yttre

2.2.4 Perspektivval: Individ eller befolkning

Hittills diskuterathar vi begrepp på olika beskriver individerssättsom
hälsoproblem och risker. folkhälsanMen tidigare inteär nämntssom
bara individernas ohälsa handlar också ohälsansutansumman av om

befolkningen.i Senare års växande skillnader dödlighet mel-imönster
lan olika socioekonomiska i Sverige och andra länderi mångagrupper
upplevs de allvarligastemånga folkhälsoproblemen.ettav som av
Andra aktuella HIV-epidemienexempel eller den dödsfallvåg iär av
skador och plötslig hjärtdöd just Ryssland. Viöver vetsom svepernu
mycket hur och varför individer blir infekterade med HIV-virusom

betydligt mindre varför vissa samhällen drabbats mycketmen om av
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andraomfattande epidemier På motsvarande kanän sättmer man
fast ovanligt mycket individervi orsakerna till blirnotera att vet attom

sjuka hjärtinfarkt det ändå mycket oklart förståelseni så iär ärsom av
de skillnaderna avseende denna sjukdom.växande yrkesmässiga

och fördelning befolkningen fö-Om hälsans utveckling i skall vara
remål för målfonnulering behöver vi verktyg och mått med vilka vi kan
beskriva aspekter.dessa

utveckling har ofta beskrivits lägga årMål för hälsans i termer attav
medellivslängd, tilltill ökande lägga hälsa årenlivet mätt attsom

till deandel friska levnadsår lägga livmätt högre samt attsom en
mindre sociala konsekvenser sjukdom.sjuka åren mätt som av

jämlikhetsperspektiv finns det två jämförelser rela-iUr typerett av
tion till hälsa:

sjukdomsrisk resultat olikheter levnadsvillkorolikheter i iär0 som av
resultat sjukdom.olikheter levnadsvillkori är0 som av

handikappolitiken olik-kämfråga i har mått påMedan det ärsenare en
sällan varit föremål for politiska mål. Viheter sjukdomsriskeri mera

for-det inte helt okompliceratskall med exempel illustrera är attattett
och fördelning. förutsättningmulera mål hälsans utveckling En ärom

vill tolka den hittillsvarande utvecklingen-huratt vet manman
målet eller ejvinärmar oss

dödlighet bland gamla, i tvåtabell redovisas 45-69 årI 2.2 män,
perioder; och 1986-yrkesgrupper Sverige under 3 1966-70, 1976-80i

har oförändrad död-90. Mellan de två första perioderna vi i stort setten
deväxande skillnader mellan vilketlighet totalt avgrupperna,men

Mellanbetraktas negativ utveckling.flesta skullesammantaget som en
dödlighetperioden har emellertid minskningandra och tredje vi aven

blandfjärdedel medan den relativa överdödlighetentotalt medsett en
absolutatill Räknatindustriarbetare ökar från 28 43 iprocent procent.

hardock endast ökat lite.tal har skillnaden mellan Dessutomgrupperna
minskat storlek.industriarbetarna igruppsom

Även vi WHO-måletkan konstatera inte närmaratt omom man oss
ojämlikheten hälsa det oklart denna25 minskning i ärprocents omav

utveckling skall betraktas positiv eller negativ. Härsammantaget som
kan politiska ihopbehövas på basis prioriteringarmått vägeravsom

befolkningen med fördelningen mellanutvecklingen för hela grupper.
internationella ämförelser.Sådana mått har utvecklats för j

7 Choosing for Epidemiology. PubLHealthSusser Susser Future Am. JM, E. a
l996;86:668-677.
8 Development 1995. Oxford University NY 1995.UNDP. Human Report Press.
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Tabell 2.2 Dödligheten årbland 45-69 tvåmän i yrkesgrupper i Sverige.
Alla 1986-90100.män

1966-70 1976-80 1986-90

Industriarbetare 122 132 113

Professionella och 119 103 79
administrativa yrken
Alla yrken 117 119 100

Källa: Diderichsen Hallqvist J: Trends Occupationalin Mortality
Middle Aged Men in Sweden 1961-90. Int. J Epid. 1997;26:782-among

787.

För del långt ifrån för alla hälsopolitiska insatser kan det finnasen men
motsättning mellan effektivitet och jämlikhet i utfallet. Hälsoupplys-en

ning isolerad från andra sociala insatser har ibland hävdats effek-vara
tiv inte nå de och den därmed tenderar ökamest utsatta att attmen
ojämlikheten Utvecklingen illustreras tabelli kan2.2 uttrycksom vara
för just denna motsättning mellan effektivitet och jämlikhet. Den sam-
lade hälsopolitiken förefalleri Sverige således effektiv i och med den
minskande dödligheten, mindre jämlik därför vissa yrkesgrup-attmen

släpar efter utvecklingen.iper

9 Carlsson G, Arvidsson red. förO Kampen Folkhälsan. och Kultur.Natur
Stockholm 1994.

-
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Folkhälsopolitiken historia och3 -

nuläge

Folkhälsopolitikens historia och3.1

framväxt

folk-första tecknen medvetenInnehållet påi Dekorthet: en mer
Merkantilis-urskiljas under l700-talet.hälsopolitik kani Sverige

folkökning, korn bli vik-vid landslade vikt attettstor enmen, som
förbättra isystematiska insatser för detdrivkraft förtig att sommer

folkhälsopolitikfolkhälsan. har haftdag Sverigebetecknas ensom
samhället organi-sjukvårdspolitik. ibetydligt längre Närän meren

för hälsotillståndsig medborgarnasserad form började intressera
effektiva behand-vetenskapen endasthade den medicinska ett par

sjuk-och historiskt perspektiv harTotalt ilingar erbjuda. sett ettatt
hälsoutvecklingen.spela viktig roll förvården dock kommit att en

krig,samhället förekomstGrundläggande förhållanden i t.ex. avsom
väsentligtutveckling har emellertid haftfattigdom ekonomiskoch

för hälsoutvecklingen.betydelsestörre
haft kraftig och1700-talethar sedan mittenSverige oav-enav

harmedellivslängden. Under de 200 årenbruten ökning senasteav
perioden harungefär fördubblats. Under helamedellivslängden

harskillnaderna varieratkvinnorna levt längre överän männen, men
fokuserades förebyggande insat-1700-talet detiden. Redan under

sjukdom dödsfall bland barn.förhindra ochtill del på attstorserna
har deutveckling under 1900-talettill ohälsopanoramatsSer man

ökat kraftigt betydelse medan in-relativt ikroniska sjukdomarna sett
fektionssjukdomama minskat markant.

internationellt perspektiv haft förhållandevis småSverige har i ett
folk-olika socialaskillnader ohälsa mellan Dei senastegrupper.

ohälsahälsorapportema emellertid tecken på skillnaderna ivisar att
ökar.
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l uppfannsNär folkhälsopolitiken

När blev hälsan samhällelig angelägenhet Sannolikt blev den deten
insåg hälsan gicknär påverka med samhällsinsatserfatt att Detman

skedde gradvis. Kanske kan Josefs råd till Farao samlaattman se om
föda under de goda föråren förhindra hungersnöd föratt en senare -
Övrigt uppmaning korn få direkt parallell under 1700-taletatten som en
i Sverige tidigt exempel på hur försökte förebyggaettsom man ena
hälsofara organiserade åtgärdergenom

Farao hade dröm hur sju kor sju feta och hur sjuen om magra upp
sädesax uppslukade fetasju Joseftunna uttydde Faraos dröm så attax.

efter sju goda år skulle komma sju hungerår "sådana skall för-att man
all den förra ymnighetengåta i Egyptens land, och hungersnöden skall

förtära landet".
Josefs råd till Farao blev: "Må Farao förordna tillsyningsmän över

landet och femtedelen avkastningentaga i Egyptens land underupp av
de sju ymniga åren. Må under dessa kommande goda år samla inman
allt kan tjäna till föda och hopföra säd under Faraos vård i stä-som
derna, för tjäna till föda, och må sedan förvaraatt den, så dessaattman
födoämnen finnas tillgå för landet under de hungerårsju skolaatt som
komma Egyptens land. Så skall landetöver icke behöva förgås genom
hungersnöden."

Man kan för Sveriges vidkommande knappast påstå det fannsatt
någon uttalat medveten folkhälsopolitik förrän 1700-taletpå Merkan-
tilismen, lade vikt vid lands folkökning, ideologiskstor ettsom var en
strömning korn bli Viktig drivkraft för systematiska in-attsom en mer

då det gäller förbättra det vi i dag skulle kalla folkhälsan.satser att In-
för naturvetenskap och upplysningsfilosofiskatresset tankegångar var

andra vikti förhållanden.ga
Den koppling vi dagi mellan folkhälsanära och sjukvårdsom ser

har inte alltid funnits där. Folkhälsan påverkas för det inte såmesta
mycket hand enskilda, sjuka människor,att undertarav man om men
årens lopp har sjukvårdens insatser ändå kommit betyda mycket föratt
hälsan. Grundläggande förhållanden i samhället krig, fattigdomsom
och ekonomisk utveckling har dock spelat betydligt viktigare roll fören
folkhälsans utveckling.

Rosén G. A History of Public Health. The Johns Hopkins University Press.
Baltimore 1993.
2Första Mosebok kap.41
3Björkquist Flygare Den centrala medicinalförvaltningen. Kock red..W
Medicinalväsendet Sverige 1813-1962.i Nordiska bokhandelns forlag. Stockholm
1963, sid.7-102.
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Under 1700-talet fick läkarna, deras kunskap förändradesutan att
ökat inflytande samhället.i Frihetstiden aktadenämnvärt, ett naturve-

tenskapen tilloch kyrkan sig dess ideal Det ingen tillfäl-även tog är
lighet provinsialläkarväsendet började byggas vid denna tid ochatt ut

första Serafimerlasarettet,Sveriges lasarett, inrättades då- i förstaatt
hand för vårda sjuka till början fannsinte bara åtta vårdplatser,att en

för utbildningen läkare.underlätta andraMenutan ävenatt av nymo-
digheter, Tabellverketinrättandet en föregångare tillsom av nuva-
rande Statistiska centralbyrån och krav på utbildade barnmorskor
jordemödrar socken låg i linje medi varje optimism atten om man
med kunskap rationellt handlande skulle förbättraoch kunna livet i
Sverige, framför allt till färre människor ålderoch dog i spädattse

års instruktion uppmanades provinsialläkama uppmärk-I 1822 att
hälsovårdenfden allmänna kontroll ochutöva överatt matsamma

dryck fysiska fostran.och tillsyn barnens Kyrkoråden ålades häl-över
sambandsovårdstillsyn år och i med 1830-talets koleraepidemier1828

dåtidenstillsatte Sundhetskollegiet, motsvarighet till Socialstyrelsen,
sundhetsnärrmder stad. första hälsovårds-särskilda i varje Sveriges

Smittkoppsvaccinering hade blivit obligato-stadga korn sedan år 1874.
risk redan år 1816.

hävda haft folkhäl-kan med goda vi i SverigeMan argument att en
haft samhälletsopolitik betydligt längre vi sjukvârdspolitik. iNärän en

allvar började for medborgarnasorganiserad form på intressera sigmer
hälsotillstånd hade den medicinska vetenskapen så mycket be-inte av

vid 1800-talethandling erbjuda sina patienter. Så mittensentatt som av
fanns effektiva läkemedel: kinabark malaria och digitalisbara två mot

effektiv behandling måste förebyggahjärtsvikt. avsaknadImot av man
fortfa-vår tids Aids-epidemi, där visjukdomarna, på sättsamma som

och bara har förebyggande insatserrande står effektiv terapi att tautan
människor dör i sjukdomen.till för försöka hindra attatt

4 anstaltsbundnatill centralhospitalet: Två studier denEriksson BE. Vägen om
sinnessjukvårdens förhistoria Daidalos. Göteborg, 1989.Sverige.i

RÅ.5 0k. svenska hälso- och sjukvårdensGustafsson raditionernas DenT
historiesociologiskt perspektiv. Esselte Studium Stockholmorganisering i ett

1987.
6 åtskillnad mellan hälsovårdhar sedan länge "allmänMan gjort somen

alla hälsovårdandede åtgärder riktar sig till i syfte t.ex.innefattar rentsom
skillnad frånprimärkommunal angelägenhet, tillvatten och vanligen varit ensom

hälsovård och angelägenhet fördet enbart kallats varitsom mer ensom
skillnaderna har år beteckningensjukvården. tydliggöra underFör att senare

hälsoskydd."allmän hälsovård medersatts
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3.1.2 Folkhälsa, folkhälsopolitik och
folkhälsoarbete

Även ordet folkhälsa tämligen i svenskan har fenomenetär nyttom
under andra spelat roll under ganska lång tid. all-Detstornamn en

hälsoläget har politisktvarit och ekonomisktmänna längeintressant så
det möjligt påverka. Och det barainte slum-ansett att attsom man var

styrde hur epidemiema drabbade vi dog och varför vinärpen som oss,
dog började bli klarlagt först på 1600-talet Englandi

begreppetI folkhälsopolitik dvs. politik med syfte förbättraatten
folkhälsan ligger bara höjainte den allmänna hälsonivån,strävan atten

också utjämna skillnaderna hälsai mellan olika iutan att grupper
samhället, mellan kvinnor, stadsbor landsbygdsbor, fat-mänt.ex. - -
tiga rika, arbetare -tjänstemän, infödda invandrade, bosatta i söder- -
eller Vissa brukargrupperingar vi dock undanta. Vi accepterar attnorr.
hälsan inte kan lika god hos gamla hos Skillnadernavara som unga. ses

utslag förhållanden undandrar sig rimlig mänsklig på-ettsom av som
verkan.

kvinnorAtt lever längre har också somliga betraktatsän män av
biologiskt hargivet; Kvinnor antagligen givitsnaturensom av en

potential till längre liv faktumDet kvinnlig överdödlig-än män.ett att
het dag förekommeri inte något industrialiserati land- och före-inte
kommit i Sverige under de 200 åren stöd biologiskasenaste ger-
faktorer. Skillnaderna medellivslängd mellani och kvinnor varie-män

dock så kraftigt tid och mellan länder det, förutomöver attrar pass
biologiska grundförutsättningar, också finnasmåste mänskligt styrda
förhållanden, livsvillkor, livsstil och beteenden, påverkar för-t.ex. som
hållandet

Även sjukvårdande påverkar folkhälsaninsatser så har begrep-om
folkhälsoarbete huvudsak för arbete utanföri den tradi-pet reserverats

tionella sjukvården; arbete vänder tillsig människor isom grupper av
stället för individen och väljer insatser icke-medicinsk karaktär.som av
Mycket kort kan karakteristiskt för folkhälsoarbetetsäga att är attman
det fokuseras på:

förebyggaatt0
befolkningsinriktade åtgärder0

till "vänlighet" "farlighet"att än0 mer se
icke-medicinska åtgärder.0

7Johannisson mätbara samhället. Norstedts.K. Det Stockholm 1988.
8 Ö.Hemström Biologiska förutsättningar och sociala förhållanden. Hypoteser om

Östlinkönsskillnader i dödlighet. mfl. red. Kön och ohälsa. antologiEn om
könsskillnader folkhälsoperspektiv. Studentlitteratur, Lund 1996.ettur
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3.1.3 Ohälsopanoramats utveckling

härAtt så i efterhand skaffa sig god bild hälsans utvecklingöveren
under de 100 åren i Sverige inte helt lätt. harVi med årenärsenaste
blivit allt sofistikerade vad gäller diagnostisera avvikelser i häl-attmer

ohälsa, sjukdom och delvis har ocksåvi utförlig doku-san en mer
mentation.

Ett mått, dock har sin styrka i det finns tillgängligtgrovt attsom
med relativt god kvalitet sedan lång tid tillbaka, dödligheten. Figurär
3.1 medellivslängdenvisar i Sverige från perioden år fram till1750
våra dagar.

årenFigur 3.1 Medellivslängden i Sverige 1750-1996.

Medellivslängd åri Kvinnors årfördel i00

.-l l I I I 1 l l l I I I I I I I I I I0
1760 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990

l
SkillnadMän kvinnor-mäni - - -

Kvinnor--

centralbyrån: årgångar.Källa: Statistiska Medellivslängd i Sverige olika

oavbruten ökning medellivslängdenKurvan visar i stort setten av
underunder hela perioden. tvåhundra år har medellivslängdenVi attser

kvinnornaungefär fördubblats. Hela tiden lever längre än männen, men
skillnaderna mellan könen streckade linjen figuren somvarierar. Den i
till skillnad för medellivslängdskurvorna skall avläsas den högramot
vertikala axeln redovisar dennajust skillnad kvinnornas
medellivslängd männens tydligare.minus till ungefärFram mitten av
1800-talet ökar könsskillnadema till kvinnans fönnån, för därefteratt
sjunka oavbrutet fram tilli 1920-talet. Sedan dess ökarstort sett
återigen skillnaden, särskilt raskt från 1950-talet och framåt. allraDe

har dock denna ökning jämförtåren med männensenaste mattats,
tillbaka.rent väntav
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Vad folkhälsofaromavarit de har under tidens gång varie-storasom
figur 3.2.rat

påFigur 3.2 Dödlighetens fördelning elva infektionssjukdomar,stora tre
kroniska sjukdomar hjärtsjukdom, och slaganfall, skador ochcancer
alla övriga diagnoser under perioden 1900-1990.

Totaldödligheti procentoo

1940År1950 1970 1980 19901930 19601900 1910 1920

ÖvrigtG H Skador minfektioner Kron.sid

centralbyrån: årgångar.Källa: Statistiska Dödsorsaker, olika

utveckling under 1900-talet karakteriseras fram-Sjukdomspanoramats
sjukdomamas relativaför de kroniska eller icke smittsammaallt av

infektionssjukdomama. Ofta be-framför alltökning, på bekostnad av
välfárdssjukdomar.kroniska sjukdomartecknas den här somgruppen

välfárdssjukdomar måste samtidigt konstateratalar viDå vi attom
välfärdförsta hand drabbar de har minstde itrots namnet grupper som

längre "direktörssjukdom",samhälle. Hjärtinfarkt inte någoni vårt är
seklet. cancerformer vanligare i devilket det början Mångai ärvar av

gruppernamindre privilegierade Välfárds-socialt och ekonomiskt
ofárdssjukdomarsjukdomar vid analys ivisar sig alltså närmareen vara

välfárdssamhället.

Östlin9Vågerö Klass och dödlighet. Diderichsen Dahlgren HogstedtD. G,
C red.. Klass och ohälsa antologi orsaker till den ojämlika hälsan.en om-
Tiden-Folksam. Stockholm sid 19-31.1991,
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3.1.4 Vad bestämmer folkhälsan

Då försöker identifiera de förhållanden spelar denman störstasom
rollen för folkhälsan uppkommer flera svårigheter: dels varierar for-
hållandena tid, dels allainte bestämningsfaktoreröver är kända. Men

faktor kan också spela olika roll beroende på vilkastor andra fakto-en
finns med. sådantEtt exempel tuberkulosens historia.är Mångarer som

människor smittade tuberkulos, dessa utvecklade baravar av ettmen av
mindre antal sjukdomen tuberkulos. En rad omständigheter, eko-t.ex.
nomi och sociala förhållanden underlättade försvårade för sjuk-resp.
domen brytaatt ut.

Från praktisk synpunkt kan åtskillnad mellangöra orsaker in-man
neboende i individen och förhållanden i miljön. Vanligtvis koncentrerar

sig förhållandenpå på något kan förändra. Sersätt vi påman som man
hur i historien valt folkhälsofarorna kan någraatt sortera centralaman
områden identifieras: °

reproduktionen
barnens uppfostran och utbildning läroprocessen
familjen
bostadsfrågan
föda, och avloppvatten
alkoholen
skador
arbetslivet arbetstidsreglering, arbetsmiljö och osv..semester

Till detta kommer områden, medvetet knutna tillutan attsom vara
folkhälsan ändå har betydelse: den ekonomiska utvecklingen,stor lö-

och arbetslösheten Tobaken finns inte med här. betrak-etc. Dennerna
tades visserligen många osedlig, det vetenskapliga under-av som men
laget för tobaksrökning förorsakar såväl lungcanceratt ökad risksom
för hjärt-kärlsjukdom kom först på 1950- och l960-talen.

3.1.5 försnävatEtt medicinskt perspektiv

Om regeln "Kan inte bota måste förebygga" möjligen kanman man
karakterisera det 1800-talets och det tidiga 1900-talets medicinskasena
principer, så korn regeln "När kan botanärmast behöver inteman man
förebygga" gälla under den medicinskaatt expansionen från mitten av

° Lundin G, Myrgård HälsovårdenA. och socialmedicinen deti moderna
samhället. Koch W red. sid. 281-328.a.a.,
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vårt nuvarande sekel. medicinskaDen teknologins framgångar storavar
och de ekonomiska goda. Staten lämnade successivt överresurserna

för allså sjukvård till landstingen, sedan tidigareansvaret gott som som
skött kroppssjukvården. Provinsialläkama blev distriktsläkare, dist-
riktssköterskoma blev landstingsanställda. Hälsovårdsnämndema be-
hövde längre lita tillinte provinsialläkaren medicinsk expertis.som
Sjukvården blev allt sjukvård och kopplingen mellan övrig verk-mer
samhet i samhället och sjukvården blev sämre.

Samtidigt kan vi trend hur hälsan kommer uppfat-attannanse en -
allt central fråga hos befolkningen." mångatas För män-som en mer

niskor har god hälsa kommit bli det viktigaste målet livet.iatt
dettaI läge väcks, den tidigare hälso- och sjukvårdsutred-genom

ningen, frågan inte hälsovården bör ingå självklar ochom som en
lagstadgad del sjukvårdshuvudmannens arbete.i Sjukvårdslagen döps

till hälso- och sjukvårdslag och landstingen åläggs attom genom-
också få for befolkningens hälsa sig i detett ävenattansvar engagera-
förebyggande arbetet.

folkhälsoarbete3.1.6 Traditionellt inom och utom

hälso- och sjukvårdssektom

Hälso- sjukvårdoch

således denFram till år omfattade lagstadgade sjukvården enbart1983
behandlande den förebyggandeåtgärder. mån insatser förekomI var
dessa frivilliga frivillighet frågori vissa i praktiken närmasten som-
hade blivit plikt t.ex. vad gäller mödra- och barnhälsovård. Namn-en
ändringen från hälso- ochsjukvård till sjukvård hade dock teore-mer
tisk ideologisk praktisk betydelse.och än

förebyggande sjukvårdensDe insatserna inom hade tidigareram
huvudsakligen de statligalegat på provinsialläkama. Särskilt hade den
förste fannsprovinsialläkaren i varje län omdöpt till länsläkaresom

provinsialläkarna blev landstingsanställda distriktsläkarenär ett ansvar
för hälsovårdsfrågor.

förslag utredning från år utveckla deEtt i 1948 små provin-atten
sialläkannottagningama till hälsocentraler, med betydligt större upp-

" Philipsson Uddenberg red. Hälsa livsmening.N och kultur.Natursom
Stockholm 1989.
2 SOU för1979:78. Mål och medel hälso- och sjukvården. Betänkande Hälso-av
och sjukvårdsutredningen.
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gifter det förebyggandepå området, väckte då det kom häftig lcritik.
Förslagen byggde i delar på de idéer Alva ochstora Gunnarsom
Myrdal skisserat redan 1930-taletpå i sin debattbok "Kris befolk-i
ningsfrågan". Till förslagen hörde bl.a. kraftig utvidgning läkar-en av
utbildningen och fast lön för läkare förslag ledde till all-en som en-
varlig konflikt Läkarförbundetmed och totalt avståndstagande frånett
deras sida. historiens ljus kanSett i vi konstatera de flesta deattnu av
förslag framfördes då genomförda, något försenat.är änsom nu om

vadI mån sjukvården skall sig förebyggandei arbete harengagera
alltid varit föremål för diskussion. Då har något har det oftasagtman
varit uttryck för positiv inställning till den förebyggande verk-ett en
samheten. Möjligheterna praktiskt arbeta med dessa frågor har dockatt

alltid begränsade, bl.a. på grundnästan resursbrist, bris-setts som av
tande kompetens erfarenhetenoch det påtagligt svårt åstad-att är att
komma de livsstilsförändringar behövs. Sjukvården prioriteras isom
dag alltid framför hälsovården.nästan

Tandhälsovården

Man brukar ofta beskriva tandsjukdomama slags kultursjukdo-ettsom
visserligen förekom under forntiden, då speladeävenmar som men en

förhållandevis roll.liten Med den moderna livsföringen, bl.a.som
innebar betydligt socker, kom tandsjukdomama öka.att attman mer
År 1938 den ladeproposition dengrunden till svenskaantogs som
folktandvården. Tandhälsan har under år utvecklats mycketsenare

bidragande orsak till detta kanEn tandvårdslagstift-gynnsamt. attvara
ningen redan från början ställde krav förebyggandepå insatser. Medan
hälso- och sjukvården fick krav förstsådana ochi med hälso- och sjuk-
vårdslagen från fannsår 1983, det arbetet med redan frånpreventiva

lagen förebyggandei folktandvård. Då lansera-metoderstarten om nya
des från 1960-talet och framåt bl.a. fluor de tanke-preventivavar
gångarna redan förankrade hos folktandvårdens personal.

3 SOU 1948: läkarvården riket.14. Den Utredning och förslagiöppna av
Medicinalstyrelsen.
4 Myrdal Myrdal befolkningsfrågan.A, G. Kris Bonniers. Stockholm 1935.i
5 TandhälsovårdenMaunsbach medAB. särskild hänsyn till dess-
administration. Koch red.. sid.568-583.W a.a.,
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Hälsovårdsnämnderna

Hälsovårdsnämndema inrättades år 1874 med kommunerna hu-som
vudmän. Nämndernas verksamhet hade sitt fokus på samhälleliga och
kollektiva åtgärder i förebyggande syfte vilka kallades allmän hälso-
vård eller under år hälsoskydd, medan den vanliga sjuk-senare- -
vården i huvudsak skötte den individuellt inriktade preventionen
hälsovård. I samband med inrättandet Sundhetskollegiet rådutgav
och anvisningar där redogjorde för "de viktigaste omständigheter,man

menligt inverka på det allmänna helsotillståndet". Dessa ansågssom
vara:°

Brist på frisk eller tillräckligt luft bonings-i och andra därren rum,
människor vistas, i deras omgivningar.samt
Bristande eller knapp tillgång på till dryck och matlag-gott vatten
ning till tjänligt för andra hushållsbehovsamt och renhåll-vatten
ning.
Otillräcklig eller otjänlig föda.
Försummad renlighet eller snygghet.
Kalla, dragiga bostäder; otillräcklig beklädnad.
Missbruk starka drycker. Osedlighet.av
Obenägenhet eller uraktlåtenhet vid sjukdom anlita läkare ochatt att
iakttaga givna föreskrifter smittsamma sjukdomars spridande.mot

Denna katalog väl i takt med dåtidens hälsoproblem. De omgiv-var
ningshygieniska frågorna har allt sedan dess stått fokusi för den kom-
munala eller allmänna hälsovården i dag hälsoskydd. Så har det i stor
utsträckning också förblivit ohälsopanoramatäven det speglasom som

dödligheten se figur 3.2 har förändrats från infektionssjukdo-t.ex.av
till kroniska sjukdomar. dag handlarI hälsofarornamar mer mer om

födans innehåll fett huruvida den bär påän smitta.t.ex.av

3.1.7 Några särskilda hälsopolitiska områden

Arbetsmiljön

Yrkeslivet troligen de bästa exemplenutgör på hurett av omsorgen om
människors hälsa lyckats förändra villkoren för hälsa och därigenom
också folkhälsan.

Statistiken antalet dödsfallöver inom arbetslivet visar mycketen
kraftig minskning under 1900-talet figur 3.3. Under mellankrigstiden
planar minskningen och under de båda lcrigsperiodernaut stiger

6 Lundin G, Myrgård A a.a.
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dödstalen. Från krigsslutet år 1945 vi jämn sänkning denoterar en av
arbetsmiljörelaterade dödsfallen. En liknande utveckling vi ävenser om
vi använder statistik på arbetsskador, samtidigtannan rapporte-som
ringen under vissa perioder blivit bättre och det svårt detal-gör att mer
jerat jämföra utvecklingen tid.över

Figur 3.3 Antalet dödsfall 1 miljon arbetstimmar under periodenper
1906-1990.

Dödsfall miljonarbetstimmarper1

0 L | | | | | || | | | | l I 1 l |1910 1920 1930 1940 Å|1950 1960 1970 1980 1990

Källa: centralbyrån:Statistiska Arbetsmiljön i siffror 1985 med komplet-
teringar.

Bakom denna påtagliga folkhälsovinst ligger långvarigt ochett sys-
tematiskt arbete direkt riktat förbättring arbetsmiljön. fack-Demot av
liga organisationerna har här spelat betydelsefull roll. Arbetsmiljönen
har brutits från mycket folkhälsoarbete och håller medsigut annat en
särskild för forskningorganisation såväl Arbetslivsinstitutet till-som

Arbetarskyddsstyrelsen och de regionala yrkesinspektionema. Påsyn
liknande tandhälsovården kommit organiseras skild frånsätt attsom
hälso- och sjukvården har arbetsmiljön blivit alldeles område,ett eget

ofta lämnas utanför då diskuterar folkhälsoarbete. Arbetet försom man
bättre arbetsmiljö kan i många avseenden exempelett gotten ses som

på vad systematiskt folkhälsoarbete kanett ge.

Folkrörelser och folkhälsa

Termen folkrörelse har med litet skiftande innebörd sedananvänts
mitten 1800-talet för beteckna organisationer med bredattav som upp-
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slutning sig upplevda missförhållandenvänt olikaemot som sam-
hällsinstitutioner uppvisat. hörHit frikyrkorörelsen, nykterhets-t.ex.
rörelsen, arbetarrörelsen, konsumentkooperationen, den tidiga kvin-
norörelsen och idrottsrörelsen.

Även få dessa folkrörelser haft bättre folkhälsa uttalatettom av som
mål med undantag nykterhetsrörelsen så har de ändå kommit attav
bidra till hälsoprofileringen.

Ronny Ambjörnsson visar boki sin skötsamme"Den arbetarenm
hur intellektuell nyfikenhet med slags automatik nyttigaett antas ge
sidoeffekter. nykterhetsrörelsenFör sluteti 1800-talet det vikti-av var

inte nykterhet bildning och kunskap. Skaffadegaste sig välutan man
detta intresse kom nykterheten sidoeffekt. Man orkade läsaintesom en
och diskutera och onykter. Kritisk läsning och ifråga-söpom man var
sättande officiella sanningar gick också röd tråd fri-av som en genom
kyrkorörelsen. Betydelsen självständigt kunna del informa-att taav av
tion kom sannolikt betyda mycket- inte bara för folkhälsan föratt utan
hela samhällsutvecklingen.

Folkrörelsemas betydelse för folkhälsopolitiken kan illustreras av
alkoholfrågan. Alkoholkonsumtionen förraunder delen 1800-som av
talet försiktiga skattningar årlig brännvinsproduk-var enorm anger en
tion liter20 vid mitten 1800-talet ledde tillav per vuxen person av en
allt opinion det omfattande superiet. De "moderna" nykter-större mot
hetsrörelsema uppstod sluteti 1800-talet, inspirerade bl.a. väck-av av
elserörelserna. Nykterhetsbudskapet fick spridning också i bl.a. den
växande arbetarrörelsen. samband medI storstrejken år infördes1909

tillfälligt totalförbud. ljuset de effekterI positiva då sågett av man
startade nykterhetsrörelsen namninsamling där be-56 procenten av
folkningen år män och kvinnor uttalade18 sig för förbud.över ett
Inför idéerna totalförbud lanserade läkaren Ivan Brattett ettom pro-

för alkoholkonsumtionen.minska Genom statligt monopolatt ettgram
för tillverkning och försäljning alkohol skulle det privata vinstintres-av

bort individuelloch inköpskontroll motboken skulleset tas genom en
konsumtionen begränsas. Vid förbudsomröstning år förlorade1922en
förbudsvännerna med knapp marginal 49 röstade för totaltprocent ett
alkoholförbud.

Då motbokssystemet avskaffades år 1955 skedde kraftig ökningen
alkoholkonsumtionen. minska konsumtionenFör höj des priset påattav

7 Se Johansson FolkrörelsernaH. Sverige. Stockholmi 1980.
8 Ambjörnsson skötsamme arbetaren.R. Den Idéer och ideal norrländskti ett
sågverkssamhälle 1880-1930. Carlssons. Stockholm 1988.
19Johansson svenska godtemplarrörelsenH. Den och samhället. Oskar Eklunds
bokförlag. Stockholm 1947.
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alkohol kraftigt. Detta prisinstrument har allt sedan dess varit deen av
centrala ingredienserna i den svenska alkoholpolitiken, förutomsom
begränsning det privata vinstintresset också byggt på minska al-av att
koholdryckemas tillgänglighet.

Bosättningsmönstrets betydelse

Under 1800-talet genomfördes rad skiftesrefonner med syfte atten
lägga böndernas olika j ordlotter till fåtal, sammanhängandesamman ett

År 1827 korn förordningytor. laga skifte och skiftesverk-en om
samheten kom under delatt äga 1800-talet. Reformenstorrum en av
fick på längre sikt ekonomiska konsekvenser.stora Den skapade förut-
sättningar för rationellt jordbruk ochett också förutsätt-mer var en av
ningarna för teknisk rationalisering inom jordbruket. Samtidigt fick den

sociala och psykologiskastora konsekvenser. Som följd skiftenaen av
sprängdes de gamla byarna i så hela landet. Enligtgott vissa för-som
fattare bidrog skiftena också till gammalkyrklig och sed brötsatt tro
ned. blevDet därför lättare för den individualistiska religiositetmer

frikyrkorörelsen representerade.som
Tidigare landsbygden, hälsosynpunkt, säkrare plats bovar attur en

på staden. När epidemierän hotade flyttade de kunde stä-utsom ur
derna till landet. Detta hängde med den risken för smitt-störresamman
spridning i städerna, med okunskap vilka förhållandenparat om som
medverkade till människor blev sjuka. Vid industrialiseringensatt bör-
jan i Sverige, på 1870-talet, innebar det landsbygdsbefolkningenatt
flyttade från från hälsosynpunkt skyddad miljö till stadens faror.en mer
Det kom dock inte dröja så länge innan blev detatt mönstret motsatta.
Figur 3.4 visar spädbarnsdödlighetens utveckling på landsbygden och i
staden sedan l870-talet.

bitEn in på 1900-talet spädbarnsdödligheten i städerna denpasserar
nedåtgående trenden för landsbygden och fortfarande kvarstår vissen
skillnad till städernas fördel nivån liggeräven mycket lågt. Attom nu
spädbarnsdödligheten lägre i staden på landetär inget uniktän ärnu
fenomen. Ett likartat uppvisar mångamönster andra sjukdomar, t.ex.
hjärt-kärlsjukdom och skador, medan cancersjukdomarnat.ex. är van-
ligare i staden.

2°Norborg LA. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Almqvist
Wiksell. Stockholm 1995.
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Figur 4 Spädbarnsdödligheten påi staden och landsbygden.
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Källa: centralbyrån:Statistiska Historisk statistik för Sverige, del med
kompletteringar.

börjanI på 1800-talet bodde ungefär 10 Sveriges befolkningprocent av
i städerna. dag siffranI 80 kan frågaMan sigär över procent. om
flyttningen till staden har bidragit till förbättrad folkhälsa elleren om
det den starka urbaniseringen gjort vi vårt före-är att satsatsom mer av
byggande arbete på förhållanden staden landet.i påän

kanVi på drunkningen exempel. Drunlcningsdöd dagiärse som
förhållandevis ovanligt jämfört med för hundra år delförkla-sedan. En
ring kan flesta människorde i dag simkunniga. detSåärattvara var
inte på 1800-talet. och fönnodligenMen viktigare för-ännuen annan
klaring förvi inte drunkningsrisker lika mycket i dag.är att exponeras
För hundra år sedan fortfarande mycket använd. Påvattenvägenvar

kunde frakta laster billigt. Marktransporter betyd-vattnet storaman var
ligt dyrare. På möjliggjordeVintrama isen dag färrelekerIgenvägar.
barn vid och brunnar. vanligenVi bilen, båten,inte vivatten tar när
skall förflytta Samtidigt stadsmiljön introducerar faror,oss. som nya
skyddar den från andra. Arbetet med förbättra miljön har ocksåattoss
sannolikt varit stadenintensivt i på landet. enlighet med denIänmer
preventiva paradoxen stadens eller risker, berör såär tätortens som
många fler, landsbygdensintresse risker, drabbar färrestörre änav som
individer.

2 För översikt urbaniseringen och hälsoutvecklingen, Diderichsen F. Staden av se
och hälsa. Stadsutveckling hälsoperspektiv. Nationalkommittén förettur
Stadsfömyelsekampanjen. Stockholm 1981.
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Det uppväxande släktet

Redan på 1700-talet, då folkhälsofrågan handlade öka befolk-attom
ningens storlek bl.a. ekonomiska och militära skäl, fokuseradesav de
förebyggande insatserna på förhindra sjukdomatt och dödsfall bland
barn. Vid den tidpunkten dödligheten mycket Av födda1000var stor.
barn dog omkring 200 redan under första levnadsåret.

När vi, figuri 3.1, använder medellivslängden indikatorsom som en
på hälsan, blir detta mått i utsträckning beroendestor dödlighet iav

år. Ett liv släcks vid års ålder om denunga ett medelål-som antagna
dern 60 år innebärär förlust hela 59 år, medanen av en person som
dör vid 55 års ålder bara påverkar medelvärdet med tiondel detta.en av

Under 1800-talet handlade folkhälsoinsatsema riktade barnenmot
förhindra infektioneratt och undemäring.om En viktig uppgift attvar

övertyga betydelsen hamen. Infektions-mammorna attom av amma
spridning till följd bristande näring, trångboddhet och orenlighetav
stod i fokus för de förebyggande insatserna.

I takt med infektionsfaran kunde bemästrasatt förbättrades barnhäl-
Det hot framstora underväxte vårt århundradesan. skadorna.som var

Miljön hemmeti med eld kunde förbättras,t.ex. öppen samtidigt som
faror introducerades t.ex. elektricitet. Framför allt kom biltrafikennya

innebära hot barnatt och ungdomarsett hälsa.mot
Genom insatser på det olycksfallsförebyggandestora området kom

dock utvecklingen i Sverige bli mycketatt Under 40 år, frångynnsam.
år 1950 till år 1990 sjönk antalet dödade barn år i åldern 0-l4 årper
från 422 till 75. Sverige innehar därmed världsrekordet i låg bamadöd-

Öresundlighet. behöverVi bara gå tillöver Danmark för få dödstalatt
för åldersgrupp ligger ungefär 100 desamma svenskaöverprocentsom
siffrorna.

Kvinnorna och folkhälsan

Initiativ för bättre folkhälsa sig patriarkalttar gärna uttryck. Nå-etten
bättre staten, vetenskapen,vet läkarna, männen talargon vadsom om

22Högberg U. Svagårens barn. Ur folkhälsans historia. Liber. Stockholm 1983.
23Brändström A. De kärlekslösa mödrarna. Spädbarnsdödligheten Sverigei
under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå. Umeå universitet. Umeå
1984.
24Berfenstam R. Dödligheten i bamolycksfall bland de lägsta i världen.
Steineck G red.: Längre liv och bättre hälsa Statensprevention.rapporten om-
beredning för utvärdering medicinsk metodik, Folkhälsoinstitutet, Stockholmav
1997.
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skall Ibland lagstiftar det,fel och vad göras.ärsom som man om som
bilbälteslagen.alkohollagstiftningen ocht.ex.

flera medellivslängdunder hundra år haftkvinnor i SverigeAtt en
har stundom varit kvin-överstigit männens ett argument mot attsom

kvin-förfördelade då det gäller hälsan. Samtidigt harskullenorna vara
där detsammanhang framstått sköra ochmångai utsatta,somnorna

namn. beträf-folkhälsans rad uppgifterkrävts särskild varsamhet i En
sjukvårdsutnyttjande ochläkemedelskonsumtion,fande sjukskrivning,

alla tämligen samstämmigtsubjektiva hälsobesvär visar ävenatt om
besväras fler sjukdomartycks honkvinnan lever längre än mannen, av

ålder.jämförbaroch besvär iän män
och kvinnornas medellivslängd har inteSkillnaden mellan männens

likartad trend. Enligt WHO:sheller eller visatvarit konstant se-ens en
längreländer världen där leverfinns det två iårsrapport männennaste

skillna-år och Nepal 0,5 år.kvinnorna Maldiverna 2,5 Den störstaän
le-medellivslängd hittar Ryssland där kvinnorvi iden mellan könens

männen.år längrel2 änver
pålitlig svenskfrån vilken vi har någorlundaUnder den period sta-

medellivslängdoch framåt, har skillnaderna itistik, dvs. från år 1750
förhållandefigurminskat se 3.1. viktigtstundom ökat, stundom Ett

detbarnafödandet. Intill tid harlivslängdpåverkar kvinnors är sensom
förriskfler barn föds, destoriskfyllt föda bam. Juvarit störreatt som

varie-kan möjligen kvinnorskvinnorna. från detta viviBortser ana
medellivslängd någotirande fördel männengentemot som av-som

förtecknarhälsovillkor samhället. Tabellspeciella i 3.1speglar deras
förhållandenfå till stånd jämlikagällermilstolpar då detnågra att mer

under de 150 åren.mellan kvinnor och män senaste
figurrelief 3.1,läsa tabell 3.1kan intressantDet motatt somavvara

periodmotsvarandeförändrats undermedellivslängdenvisar hur
Ökningenmedellivslängd mellan kvinnor ochliksom skillnaden i män.

tilltendensrelativt kurva, medjämni medellivslängd visar enen
Könsskillnadernaperioden 1950-1980.underblandavmattning män

för därefter öka.1920, återminskar fram till omkring år att

25 fin-de-siecle.medicinen ochmörka kontinenten. Kvinnan,Johannisson K. Den
Norstedts. Stockholm 1994.
26 SoS-rapport 1997:18.Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997.
27 Health 1996.development. World ReportFighting disease, fostering jeWHO.
WHO. Geneva 1996.
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Tabell 3.1 Viktiga beslut kvinnanrör under tiden 1850-1997.som

1850-74
1858 Ogift kvinna år25 kan förklarasöver myndig
1870 fårKvinnor avläggarätt studentexamenatt

1875-99
1884 Kvinnor får fritt välja makerätt att

1900-1 924
1909 Allmän för tillrösträtt andra kammarenmän
1913 Folkpension
1919 Kvinnlig rösträtt
1919 8 timmars arbetsdag
1919 Principbeslut lika lön för kvinnor och i statlig tjänstmänom
1920 Kvinnan behöver inte längre tillstånd för söka arbeteattmannens

hemmetutom

1925-49
1923 Behörighetslag gjorde kvinnor behöriga till de flesta högresom

statliga tjänster
1927 Flickor fick tillträde till högre allmänt läroverk
1935 Lag offentlig arbetsförmedlingom
1938 Preventivmedel tillåts
1938 Lag två veckors semesterom
1939 Aborter legaliseras delvis
1947 Barnbidrag införs
1947 Sveriges första kvinnliga statsråd utses

1950-74
1950 Riksdagsbeslut enhetsskolaom
1955 Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid

bamsbörd
1958 fårKvinnor blirätt prästeratt
1960- Daghemsbyggande prioriteras högt
talet
1970 Obligatorisk särbeskattning äkta makarav

Föräldraförsäkring
1974 "Fri" abort

1975-97
1979 Rätt till 6 timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar på egen

bekostnad
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Under hälft händer förhållandevis1800-talets litet illust-senare som
folkhälsopolitiskt Könsskillnaderna minskar, vil-ettrerar engagemang.

ket mindre ökningi huvudsak beror på medellivslängd blanden av
skulle kunna effektkvinnor bland tolkasDettamän.än attsom en av

samhällssituationen förbättras lika mycket för kvinnor förinte som
samband ingalundasådant bevisat. början påImän, även ärettom

betydligt för kvinnorna tidigare.1900-talet händer det Nu börjaränmer
också deras medellivslängd öka början påI 1900-än männens.att mer

förtalet den längre till 1980-talet ha vuxit2,1 år männensär än att
vill diskuteratill det tredubbla; 5,9 år. Om eventuellanästan man sam-

band och förändrad för-mellan politiska insatser medellivslängd ställs
stås frågan tidsperspektivet på sin lång tid detHur innanspets: tarom

genomslagskraftfolkhälsopolitiska reformer har på folkhälsan
historiabok Svensk socialpolitisk deKarl Höjer betecknar i sin

århundrade "socialpolitisk isloss-första decennierna på dettatvå som
skulle med tolkningkarakteristik kunnaning" attpassasom enen-

har betydelse för medellivslängdens utveck-socialpolitiska reformer
sker den medel-ling. perioden 1925-1949 ökningenUnder största av

Ökningenlivslängden under hela den studerade perioden.i Sverige är
och drygt förför kvinnorna 7 år10 årnärmare männen.

Klass folkhälsaoch

föredragsjukdomens orsak" titeln på"Fattigdom ett avvar som ensom
Johann Frank, höllösterrikiske läkarenfolkhälsans pionjärer, den Peter

sambandet1790. har efter honom pekat på detredan Mångaår nära
förhålla baraoch hälsoläge, tycks intemellan ekonomisk ställning som

länder.samhällenmellan ochenskilda individer ocksåutan
förWales motsvarande data saknasEngland ochStatistik från

arbetareskillnaden dödlighet mellanförhållanden visar isvenska att
mellankrigstiden figur 3.5. Totaltalltsedanoch har ökattjänstemän

medellivsläng-minskat sedan dess, dvs.har dödligheten hela tidensett
inträffat dedödsfallen allt i livet,den har ökat att senare mengenom

har ökat.mellan arbetare och tjänstemän Dettarelativa skillnaderna
bl.a.den Beveridgeplanen, vilkengenomförde s.k.år 1946trots att man

23 socialpolitisk historia. Norstedts. Stockholm 1952.Höjer SvenskKJ.
29 Vollcselend als der der KrankheitenAkademische Rede MutterFrank JP. vom
Pavia Bath Verlag. Leipzig1970. Johann Ambrosius 1960.
3° 77:eajflictions of Routledge.Wilkinson Unhealthy inequality.RG. societies.
London 1996.
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innebar kostnadsfri sjukvård vid konsultationstillfállet. Trots reformer
med jämlikhetsskapande innebörd har klyftorna blivit större.

Figur 3.5 Dödlighet och yrkesgrupp i England årenoch Wales 1911-1991.
Index 100 genomsnittet för alla yrken år. Siffrorna från 1911 ochresp.
1921 baseras på yrkesindelning och är inteen fulltannan jämförbara med
de övriga.

Relativ dödlighet index
200

150

100 "

l -0-50 facklärda
E Delvis facklärda-
O- Facklärda
å Tjänstemän
i Ledande tjänstemän, , , , , ,0 , ,

1911 1931 1961 1981
1921 1951 1971 1991

Källa: Drever Whitehead M. Health Inequalities. Office for National
Statistics, Series DS No. 15. London: The Stationary Office 1997.

Sverige har i internationellt perspektivett haft förhållandevis små skill-
nader i ohälsa mellan olika sociala De folkhälso-senastegrupper.

visar dockrapportema trend liknande den i England och Wales:en att
de relativa skillnaderna ökar, den allmännatrots att nivån sjunker nå-

Olika orsaker hargot. lanserats för förklara denna,att tycker,som man
paradox:

i det "kroniska" sjukdomspanoramat betyder0 livsstilennya ochmer
livsstilen svår påverkaär med allmänatt välfárdspolitik
det sker segregering de allmänna levnadsvillkoren0 arbeteen ochav
lön etc. vilket bidrar till ojämlikhet i hälsaen
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används folkhälsoarbetet vänderi sig imoderna kampanjer som0
första hand till tjänstemän.

klyftorna ob-varför ökar bör detOaktat osäkra påvi ettäratt vara
folkhälsoarbetet.val område och metod förservandum då det gäller av

skillnadernaåren hävdar de sociala iunder deRapporter attsenaste
europeiskaSverige de flesta andrahälsa betydligt i iänstörreärnu

skillnader hälsadiskussion de iländer. mellankrigstidensI togs som
nivåfaktiskt gick förbättra hälsan till denfanns intäkt för dettill attatt
bokbefann Alva Myrdal skriver i sindär hade det bäst sig.de som

bamadöd-finns skäl tolerera högrefamilj": inga"Folk och "Det att en
den genomsnittliga denden ilighet socialgruppi någon är tex.än som

denna klassfjärdedelen befolkningen. Vadställdaekonomiskt bäst av
åtsparade bamliv, kan samhället köpabamhälsa ochkan köpa sig av

folkgruppernafmde andra

inriktning för dagensochMål3.2

folkhälsopolitik

tillfällenoch riksdag har vid någraInnehållet Regeringkorthet:i
folkhälsofrågor.samlat behandlat I90-taletochunder 1980- mer

sjukvårdenför hälso- ochutvecklingenårs proposition1984 om
Viktenfolkhälsopolitik.samladför första gångentalas om enm.m.

propositio-folkhälsoarbete betonas. Itvärsektorielltochaktivtettav
inriktas påfrämst skallfolkhälsoarbetetframhålls att gruppernen

ohälsa.drabbasriskhar ökad att avsom
detökad jämlikhetfolkhälsoproposition över-årsEnligt 1991 är

hälsan hosBakgrundenfolkhälsopolitiken.för ärordnade målet att
hälsaskillnaderna iförbättrats,harbefolkningen i allmänhet attmen

ochdeltagandetdet lokalabetonaspropositionensamtidigt ökar. I att
häl-Betydelsenutvecklas.folkhälsoarbetet måsteiengagemanget av

förslagen proposi-framhålls. iGenomsokonsekvensbeskrivningar
Folkhälsoinstitutet.tionen inrättas

Även vikten insatserregeringsskrivelse framhållsi 1993 års av
investering be-Hälsoinsatserför de utsattamest som engrupperna.

tonas.

vuxit fram,hur folkhälsopolitikenbeskrivitföregåendeVi har i det steg
detsamhällssektorerna. Ide flestainomför och insatsersteg avgenom

3 Stockholmbokförlag. 1944.och familj. KFzsMyrdal FolkA.
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här avsnittet bild hur folkhälsopolitikens mål och inriktningges en av
forrnulerats på nationell nivå regering och riksdag från mittenav av- -
1980-talet framåt.och Regeringen och riksdagen har vid några tillfällen
under denna period på samlat behandlatett sätt området och dis-mer
kuterat folkhälsopolitikens mål och inriktning. Det dessa tillfällenär

utgångspunkten för beskrivningenär i det följande.som

3.2.1 1984 års proposition slår fast alla sektorers
ansvar

Det i propositionen Om utvecklingslinjerär för hälso- och sjukvården
prop. 1984/85:l8l regering och riksdag for första gångenm.m. som

talar samlad folkhälsopolitik och förespråkar sådan. Försla-om en en
i propositionen baseras bl.a. på det arbete bedrivits inom dengen som

s.k. HS-90-utredningen och i Cancerkommittén.
I propositionen konstateras hälsan i hög grad bestämsatt män-av

niskornas livsvillkor och livsstil. ekonomiskaDen och sociala utveck-
lingen fördelningen välfärden harsamt avgörande betydelse förav en
hälsan hos befolkningen. De hälsoriskema i samhället finns, enligtstora
vad framhålls, fysiskti och socialt bristfälliga arbetsmiljöer, isom
trafik- och boendemiljön, arbetslösheti och risk för arbetslöshet, miss-
bruk alkohol och narkotika, konsumtion tobak, olämpliga kost-av av

i psykologiska och sociala påfrestningarsamt till följd bris-vanor av
tande relationer till medmänniskor.

I propositionen framhålls Sveriges befolkning i haratt stort ett gott
hälsoläge det finns skillnader mellan olikaatt social- ochstoramen
yrkesgrupper vad gäller risken drabbas ohälsa och för tidig död.att av
Enligt propositionen bör därför det förebyggande arbetet särskildägna
uppmärksamhet de för deär hälsoris-utsatta störstagrupper som
kerna.

I propositionen betonas det förebyggande arbetet måste bedrivasatt
på många fronter. Förebyggande arbete uppgift för helaär en sam-
hället. Arbetet måste medborgarna, folkrörelsema och andraengagera
ideella organisationer de myndigheter på olika kansamt med-sättsom
verka till minska hälsorisker och främja goda livsvillkor.att Enligt pro-
positionen har hälso- och sjukvården flera viktiga uppgifter det före-i
byggande arbetet, till delar måste folkhälsopolitikenstora verk-men
ställas insatser från andra samhällssektorer, utbildnings-t.ex.genom
politiken, miljöpolitiken, trafikpolitiken, alkohol- och drogpolitiken,
jordbruks- och livsmedelspolitiken arbetsmiljö- och bostadspoliti-samt
ken.
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I propositionen lämnas riktlinjervissa syftar till stärka folk-attsom
hälsoarbetet och utveckla hälso- och sjukvårdens roll iatt samman-
hanget. gäller bl.a. följande:Det

Underlag för hälsopolitiska för förebyggande insatser mot0 program
olika hälsoproblem skall regelbundet fram och revideras. B1.a.tas

psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdo-nämns att motprogram
skall fram med förtur.tasmar

Med syfte skadeförebyggandeutveckla det arbetet skall åtgärderatt0
vidtas för förbättra skadestatistiken.att

Det viktigt arbetslösheten hälsorisk ytterligare klargörsär att0 som
och analyseras. Arbetslöshetens negativa hälsoeffekter beaktasbör
vid utformningen framtidaden närings- och arbetsmarknadspoli-av
tiken.

ÖkadSambandet mellan kost och hälsa betonas. kunskap hos be-0
folkningen betydelse förkostens hälsan skall centraltettom vara
mål för hälsoupplysningen. Speciell uppmärksamhet skall åtägnas
konsumtionsvanoma hos särskilda riskgrupper.

Hälsoupplysningens för förebyggaroll ohälsa främjaoch godatt0 en
hälsa betonas. landsting skallVarje inom sitt område ha föransvar
hälsoupplysningen. Landstingen skall samverka med andra organ

myndigheter ochkommuner, organisationer.som

Betydelsen tvärsektoriellt samarbete kring hälsofrågorna be-ett0 av
Hälso- och sjukvårdens roll i samarbetet skall främsttonas. attvara

fram förmedla kunskap ohälsansoch orsaker och fördelning ita om
befolkningen. Landstingens samhällsmedicinska verksamheter bör
ha sammanhanget.central roll i Kunskapen skall underlagutgöraen
för andra samhällssektorer.insatser inom

Som följd förslagen i propositionen både stärka och tydliggöraatten av
hälso- förebyggandeoch sjukvårdens roll i det arbetet riksda-beslutade

komplettering hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 medgen om en av
bestämmelse; den2 b Genom bestämmelsen markeras sär-en ny nya

skilt hälso- och sjukvården skall arbeta för förebygga ohälsaatt att samt
den vänder till hälso- och sjukvårdensig skall, det lämp-att när ärsom

ligt, upplysningar metoder för förebygga sjukdom ellerattges om
skada.
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Propositionen innebär i sammanfattning begreppet samlad folk-att
hälsopolitik introduceras samtidigt vikten aktivt ochett tvär-som av
sektoriellt folkhälsoarbete betonas. fleraI sammanhang framhålls bety-
delsen med ökad riskatt drabbas ohälsaatt skallav grupper av upp-
märksammas folkhälsoarbetet.i förslagDe läggs fram i proposi-som
tionen emellertidär övergripande och allmän karaktär. Detav mer
handlar allmänna bedömningar och övergripande ställ-snarare om
ningstaganden förslag till konkretaän åtgärder.om

3.2.2 1991 års proposition betonar ökad jämlikhet

Enligt propositionen Om folkhälsofrågorvissa prop. 1990/911175
skall ökad jämlikhet det överordnade målet för folkhälsopolitiken.vara
Propositionen bygger i huvudsak på material från den s.k. Folkhälso-

på Socialstyrelsens folkhälsorapporter.samt Folkhälsogruppengruppen
tillsattes år 1988 regeringen, bl.a. följd den tidigareav som en av
nämnda propositionen utvecklingslinjer för hälso- och sjukvårdenom

Folkhälsogruppens uppgift bl.a. följa hälsoutvecklingen,m.m. attvar
med särskild tonvikt på hälsans ojämlika fördelning samt övervägaatt
behov olika hälsopolitiska initiativ. I uppdraget ingick dessutomav att
analysera kunskapsbehov och beakta behov utbildning inom ornrå-av
det.

I propositionen framhåller regeringen samhällets ekonomiskaatt
och sociala utveckling förmått skapa goda materiella villkor och ett
långt friskt liv för flertalet i befolkningen. Men i vissa har ut-grupper
vecklingen skapat sjuklighet, utslagning och för tidig död. Enligt rege-
ringen har individen för sin hälsa,ett stort alla med-ansvar egen men
borgare har "ett med hälsopolitikengemensamt att motverka deansvar
mekanismer i samhällsutvecklingen skapar ojämlik hälsout-som en
veckling". Hälsopolitiken har under år präglats effekti-storsenare av
vitet i den meningen folkhälsan har förbättratsatt samti-avsevärt, men
digt finns det enligt regeringen flera tecken tyder på den socialaattsom
ojämlikheten hälsani har ökat.

I propositionen introducerar regeringen uttryckssättet hållbar ut-en
veckling. På sker inom miljöpolitikensätt bör inomsamma som man
hälsopolitiken, olika utvecklingsalternativnär skall bedömas, kunna
tala hållbar utveckling hälsoperspektiv. Enligtett regeringensom en ur
uppfattning förutsätter sådan hållbar utveckling "en samhällsutveck-en
ling och levnadsvanor inte undergräver främjar möjligheternautansom
för människan leva hälsosamt liv".att Den omständighetenett redanatt
tidigare skillnader i hälsa mellanstora olika social- och yrkesgrupper
kvarstår eller ökar enligt propositionenär betrakta håll-inteatt som en
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bar utveckling folkhälsoperspektiv. Regeringen dennaett motur anser
bakgrund ökad jämlikhet skall överordnat mål vid priorite-att ettvara
ringar i folkhälsoarbetet.

folkhälsopolitiskt arbete syftarEtt till minska klasskillna-attsom
dema i hälsa måste enligt regeringen omfatta alla samhällsnivåer och
flertalet samhällssektorer. strukturellPå nivå den ekonomiskaär ut-
vecklingen och fördelningspolitiken strategisk betydelse. På indivi-av
duell krävs speciella för utformanivå insatser hälsoupplysningen påatt

sådant den når första handi "vilkas vardag präglassättett att grupper
påtvingade eller frivilligt valda ohälsosamma levnadsvanor". Det ärav

enligt regeringen angeläget på alla samhällsnivåer söker vida-att man
reutveckla former för information förbättrad folkhälsa utgårom som
från de livsperspektiv.utsatta gruppernas

Folkhälsans utveckling och fördelning beroende insatser inomär av
de flesta samhällsområden. Arbetet för förbättra folkhälsan äratt en
kontinuerlig skall hela välfärdspolitiken. Inne-process som genomsyra
hållet formerna för folkhälsoarbeteti och måste ständigt vidareutveck-
las för få genomslag föränderligt samhälle.i propositionenIatt ett re-
dovisar för folkhälsoarbetetregeringen antal strategier under 1990-ett
talet. gäller bl.a. följande:Det

Folkhälsoarbetet under 90-talet skall betona och vidareutveckla det0
lokala deltagandet och för folkhälsoarbeteBasenengagemanget.

grad läggas på lokal börmåste i allt högre nivå, där tasprogram
fram det lokala arbetet tvärsektorielloch insatser Igöras. är en sam-

lokalaverkan självklarhet. arbetet skall bedrivas så detDet atten
möjliggör aktiv medborgannedverkan. Folkrörelsernas engage-en

viktigt.det lokala arbeteti ärmang
har strategisk betydelse för effektivtHälso- och sjukvården ett0 en

sjukvårdens ohälsansfolkhälsoarbete. Hälso- och kunskaper om
orsaker användasomfattning, fördelning och måste i högre grad i

förebyggande hälsoarbete.andra samhällssektorers
det folkhälso-roll bl.a. stöd åt lokala och regionalaStatens är att0 ge
författningsstöd,arbetet. ske bl.a. nationell register-kanDet genom
ochhållning och statistik, forskning viss metodutveckling, interna-

tionella kontakter erfarenhetsspridning.visssamt
Effektivt förutsätterfolkhälsoarbete samarbete sektorsgrän-över0

samarbetet ochtvärsektoriella bör utvecklas flexiblaDet iserna.
obyråkratiska former.

med hälsopolitiska delvistidigare inledda arbetet somDet0 program
följd förslagen i nämnda utveck-proposition Omvar en av ovan

lingslinj och sjukvården m.m. skall vidareutvecklas ochför hälso-er
kanintensifieras. Folkhälsoprogrammen och bör ha olika inriktning.
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kanDe inriktas specifika sjukdomar, riskfaktorermot och samhälls-
sektorer olika befolkningsgrupper. Hälsopolitiskasamt mål skall ut-
arbetas myndigheter verksamheter avgörande bety-ärav vars av
delse för befolkningens hälsa. De hälsopolitiska målen skall bl.a. in-
kludera mål och riktlinjer för minska de skillnader hälsaatt i som
finns mellan könen och mellan olika social- och yrkesgrupper.
Det väsentligt hälsoaspekter beaktasär beslutatt inom olikanär0 tas
områden. Metoderna för hälsorelaterade konsekvensbedömningar är
emellertid relativt outvecklade inom många sektorer. Ett långsiktigt
utvecklingsarbete betydelse förär säkerställa hälso-stor att attav

konsekvensermässiga olika beslut kan belysas.av
Speciell uppmärksamhet bör kvinnor barnägnas och ungdomarsamt0
i 1990-talets folkhälsoarbete. Skälet dels de ökande socialaär
skillnaderna ohälsa blandi kvinnor, dels insikten hälsans olikaom
villkor bland barn och ungdomar.

behövsDet fortsatt aktivt och intensifierat arbete underett 1990-0
talet för minska konsumtionen såväl alkohol tobak. Iatt av som
propositionen redovisades också rad konkreta förslag med syfteen

uppnå minskad konsumtion.att en

Slutligen skall också påpekas 1991 års folkhälsoproposition låg tillatt
förgrund bildandet Folkhälsoinstitutet. En redovisningnärmareav av

Folkhälsoinstitutets roll och uppgifter lämnas i kapitel

3.2.3 1994 års skrivelse folkhälsoarbete en-
investering

Det tillfället regering och riksdag samlat behandlatsenaste när mer
folkhälsofrågor år 1994, med anledning regeringens skrivelsevar av
Investera hälsai för hälsaPrioritera skr. 1993/94:247. I skrivelsen-
lämnar regeringen redogörelse hälsoutvecklingen i Sverige.överen
Vidare redovisas vissa åtgärder regeringen vidta inomattsom avser
folkhälsoområdet. Bl.a. aviseras här regeringens avsikt tillkallaatt en
kommitté med uppgift formulera nationella mål för hälsoutveck-att
lingen. Skrivelsen baseras främst på underlag från Socialstyrelsens
tredje folkhälsorappoxt.

skrivelsenl framhålls god hälsa vikt både föratt är storen av en-
skilda individer och för samhället. För de enskilda medborgarna ger en
god hälsa förutsättningar för aktivt liv med fullt deltagande iett sam-
hällslivet. Ur samhällsperspektiv innebär god hälsa produktionett atten
och välstånd kan främjas. hälsaGod innebär kostnader föratt t.ex.
hälso- och sjukvård, sjukpenning och förtidspension blir lägre. hu-En
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vuduppgift för det allmänna skapa förutsättningarär föratt varjeatt
individ skall kunna uppnå god hälsa. Att skapa bra livsvillkor ochen
förutsättningar för god hälsa inbegriper alla samhällssektorer ochen
alla skeden i livet.

I skrivelsen betonas folkhälsoinsatser måsteatt i långsiktigtettses
perspektiv. förInsatser främja god hälsa kanatt investe-en ses som en
ring. Det investering kanär utdelning dels i formen som ge av en mer
välmående befolkning, dels formi ökade intäkter till följd bättreav av
produktionsförutsättningar och lägre kostnader, minskadt.ex. genom
utslagning från arbetslivet. För kunna investera fordrasatt möjligheter

prioritera mellan olika insatser.att Av det skälet fortsatt kun-är en
skapsuppbyggnad inom folkhälsoornrådet mycket angelägen.

Enligt regeringens uppfattning kan hälsoutvecklingen i Sverige
sammanfattas med orden förbättring i vissa avseenden också störremen
skillnader. Den allmänna trenden positiv, vamingssignalär ärmen en

hälsoutvecklingen för vissaatt skrivelsenI fram-ärgrupper ogynnsam.
hålls riskfaktorer för ohälsa inte fördelar sig slumpmässigtatt befolk-i
ningen. Personer med kort utbildning och dålig ekonomi iexponeras

utsträckning för risker både livsstilskaraktärstörre och strukturellav
karaktär med längre utbildningän och god ekonomi. fleraIpersoner
sammanhang påpekas metoder behöver utvecklas för det hälso-att iatt
främjande och sjukdomsforebyggande arbetet nå de befolkningsgrup-

är mest utsatta.per som
Som redan aviseras i skrivelsennämnts kommitté skall till-att en

med uppgiftsättas utarbeta underlag för nationella hälsomål. Enligtatt
regeringen behövs tydliga övergripande hälsomål och prioriterade häl-
soeffektmål såväl inom hälso- och sjukvården inom andrasom sam-
hällssektorer. behövsDet också ökad kunskap vilkenen om process

nödvändig för utveckla dennaär mål till vägledning föratt typsom av
regionala och lokala arbete.instansers Särskilt viktigt konkretaär att
mål och strategier fram vad gäller hälsans lika fördelning i olikatas
befolkningsgrupper.

fleraI sammanhang i skrivelsen pekas på vikten förbättrad in-av
formation och ökad kunskap inom folkhälsoområdet. Enligt regeringen
skall folkhälsovetenskap fortsättningsvisäven prioriteratettvara om-
råde. För kunna finansiera datainsamlingaratt i forskningsprojektstörre

det viktigtär utveckla samverkan mellan olika forskningsñnansiärer.att
I skrivelsen framhålls slutligen Sveriges starka iatt engagemang

hälsofrågor i det internationella samarbetet skall fortsätta. Hög prioritet
skall enligt regeringen bevaka och driva folkhälsofrågor inomattges

för EU.ramen
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4 Aktörer och roller i
folkhälsoarbetet

Innehållet Folkhälsoarbeteti korthet: bedrivs inom många sektorer
lokal,på regional och nationell nivå.
På den lokala har kommunernasnivån verksamheter miljö- och-

hälsoskydd, planering och byggande, trafik, kultur och fritid, under-
visning, socialtjänst och hälso- och sjukvård betydelse förstor-
folkhälsan. Landstingen har lagreglerat folkhälsoansvar och harett

och folktandvårdenprimärvården bred lokal kontaktyta.genom en
betydelsefullt förebyggande arbeteEtt sker mödra- ochbl.a.genom

bamhälsovården. Undersökningar visar lokal tvärsektoriellatt sam-
verkan hälsorådi mellan kommuner, landsting och andra aktörer blir
allt vanligare kommunernas folkhälsofrå-församt att engagemang

växer.gorna
När det gäller den regionala nivån har alla landstingnästan sam-

hällsmedicinska enheter arbetar med bl.a. för-produktion ochsom
medling kunskaper ohälsans omfattning, fördelning ochomav orsa-
ker. Landstingen har under år fram hälsopolitiska måltagitsenare
och god grund för förebyggande bådeinsatserutgörprogram som en
i och samverkan med andra. Folkhälsofrågoma bedömsregi i iegen
ökande viktiga regionalt utvecklingsperspektiv.grad ettsom ur

för harLänsstyrelserna har tillsynsansvar många verksamheter som
folkhälsovetenskaphälsokonsekvenser. Utbildningen i håller på att

byggas ut.
uppgifterPå den nationella nivån har antal myndigheterett stort

betydelse folkhälsoperspektiv. gälleri Detär stor ettsom av myn-
digheter har för bl.a. tillsyn och forskning med anknyt-som ansvar
ning till arbetsmiljö och arbetsmarknad, boende, miljösektorn, tran-
sportsektorn, livsmedelssektom, utbildningssektom socialaoch den
sektorn. Bland myndigheterna finns Folkhälsoinstitutet har isom
uppdrag dels stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete kom-iatt

främjalandsting och organisationer, dels samarbete på natio-muner,
nell nivå.
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frivilligaDe organisationerna och nätverken har viktiga roller i
folkhälsoarbetet.

1 Inledning

Folkhälsopolitiken omfattar riksdagen och regionala och lokalaav av
politiska beslutade åtgärder förförsamlingar främja hälsa före-ochatt
bygga folkhälsopolitikensjukdom. Framväxten mål och prin-samtav
ciper för har redovisats kapitelpolitiken i Folkhälsopolitikens åtgär-
der omfattarberör många sektorer, lokala, regionala och nationella ni-
våer både produktion och förmedling kunskap, direktsamt avser av
åtgärdsarbete tillsyn.och

Folkhälsoarbete används sammanfattande för det konkretatennsom
arbete för syftet folkhälsopolitiken.utförs uppnå med Folkhäl-attsom
soarbete på olika landet bl.a.har organiserats i och begreppetsätt är
därför Folkhälsoarbete deninte entydigt. i mening kommittén använder
begreppet planerade och systematiska för främja hälsainsatser attavser
och förebygga uttalad avsikt faktorersjukdom. En påverkaär att
frisk,- riskfaktorer och förhållandenskydds- och samhällsstruktur
och miljö bidrar till positiv hälsoutveckling befolknings-påsom en
nivå. kan såväl samhällsinriktade och indi-Insatsema vara som grupp-
Vidinriktadef

har för folkhälsofrågorMånga sektorer inom sina kom-ansvar resp.
gäller förutom hälso- ochpetensområden. sjukvården sektorerDet som

fysisk miljö, utbildning, boende, trafik, jord-bl.a. arbetsmiljö,avser
socialförsäkring sekto-bruk, fritid och kultur, och socialtjänst. Mellan

samverkan beroende vilka problemfinns varierande påtyperrerna av
vilka nivåer det gäller. den statliga nivånskall lösas och på Påsom

finns samverkan mellan myndigheter kon-sektorsövergripande olika i
generaldi-kreta frågar. Därtill finns återkommande samverkan ien en

ordförandeskaprektörsgrupp för folkhälsofrågor under Folkhälsoin-av
stitutet.

ochMellan statliga, regionala lokala nivåer finns samverkan både
inom sektorer. Exempeloch mellan på samverkan inom sektorer är
Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets samverkan med dels lands-
tingen avseende hälso- och sjukvårdens uppgifter och delsansvar,
kommunerna angående uppgifter och inom socialtjänstenansvar resp.
hälso- och miljöskyddsverksamheten. Exempel sektorsövergripandepå

Definitionen Folkhälsoinstitutettillämpas i institutets anslagsframställningav
1997-1999 till regeringen.
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samverkan mellan olika nivåer folkhälsoarbete med kopplingär till
gäller sjukdomar och skador, riskfaktorer eller målgrup-program som

Andra exempel sådanpå samverkan utvecklingen lokala ochärper. av
regionala handlingsprogram för bättre hälsa utveckling ochsamten av
arbete i lokala hälsoråd.

dettaI kapitel redovisas huvuddragnågra beträffande aktörer och
roller i folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet. Betoningen ligger på en
sektorsvis genomgång politik och folkhälsoarbete lokal,på regionalav
och nationell nivå. Kapitlet avslutas med avsnitt organisationerett om
och nationella nätverk har betydelse i folkhälsoarbetet.som

Vid beskrivningen verksamheterna hänvisas ibland till olika för-av
fattningar. En utförlig redovisning författningar folk-inommer av
hälsoornrådet lämnas bilaga tilli 2 betänkandet.

Kommittén har tagit initiativ till särskild kartläggningen av myn-
digheters och andra folkhälsoarbete. Kartläggningen skall redo-organs
visas i betänkande under år 1998.ett separat

4.2 Lokalt folkhälsoarbete

I avsnittet behandlas aktuella förhållanden beträffande kommunernas
och landstingens insatser i det lokala folkhälsoarbetet. Vidare beskrivs
lokal tvärsektoriell samverkan för främja hälsa förebyggaoch sjuk-att
dom. Slutligen redovisas några tendenser beträffande kommunernas
och landstingens med avseende på folkhälsofrågorna.engagemang

4.2.1 Många kommunala verksamheter påverkar
folkhälsan

Kommunerna har i egenskap lokala politiska och administrativaav
alltid haft närhet till medborgarna och till de ekonomiskastororgan en

och andra levnadsvillkor dessa har. Genom för hälsoskyddsom ansvar
och hälsovård med inriktning på bl.a. och avlopp, bekämpandevatten

epidemiska sjukdomar, för bättreinsatser bostäder och hygien samtav
besiktning livsmedel har kommunerna under lång tid varitav en
huvudarena för primärpreventivt inriktat folkhälsoarbete.ett

Kommunernas aktuella verksamheter omfattar bl.a. hälso- och
miljöskydd, planering- och byggande, kultur och fritid, undervisning,
socialtjänst och hälso- och sjukvård. I samtliga nämnder bedrivs verk-
samheter har effekter på medborgarnas hälsa. arbete redovi-Dettasom

i ökande grad folkhälsoarbete, bl.a. följd allt in-sas som som en av en
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folkhälsofrågor lokaltoch behovettensivare diskussion ettom avom
folkhälsoarbete.

med bred folkhälsoinriktning utvecklas imåldokumentSamlade en
Fortfarande dock måldokumentallt omfattning i kommunerna. ärstörre

förekommande. har historisk för-för skilda vanligast Dettasektorer en
1991:900 grunden för kommunernasklaring. Kommunallagen ärsom

innehåller uttalade bestämmelserallmänna kompetens inga attom
för folkhälsan. Hälsoaspekter på planering ochkommunerna har ansvar

speciallagstiftning. Sådan lagstift-stället reglerats iverksamheter har i
verksamheter.för kommunernas Orga-basning utgör merparten aven

för folkhälsanförfattningsstöd de mednisationsforrner och samman-
redovisas kortfattat följandeverksamheterna ihängande viktigaste av-

dettalas nämnder börsnitt det sammanhanget vissadet iNär om
kommunallagen kommunerna frihetuppmärksammas attatt numera ger

praktiken kan därför organi-nämndorganisation.bestämma Isjälva sin
lagreglering.för verksamheter harsationsfonnema variera som samma

hälsoskyddMiljö- och

hälsoskyddsnämnd harmiljö- ochArbetsornrådet för kommunens stor
livsmedelskontroll,hälsoskydd, miljöskydd,bredd omfattar bl.a.och

smittskydd. Arbetetdjurskydd ochavfallsfrågor,kemikaliehantering,
1969:387,miljöskyddslagen1982:1080,har stöd hälsoskyddslageni

1988:1472 ismittskyddslagen1971:511 ochlivsmedelslagen samt
för1985:426. Huvuduppgiftemaprodukterlagen kemiska nämn-om
uppmärk-bevakningsområden bedriva tillsyn,den inom sina attär att

de förslagoch utarbetakommunenfölja utvecklingen inomsamt som
skallsamhällsplaneringen. Nämnden i övrigtbehövs, delta isamt att
med myndig-upplysningar samarbetaochlämna allmänheten råd samt

enskilda.heter, ochorganisationer
kom-fungerar många gångerhälsoskyddsnämndenMiljö- och som

och hälsoskyddsområdet. Det intemiljinominterna ärö-resursmunens
för genomföra utbildningar ochpersonalen anlitasovanligt ut-attatt
förvaltningar.redningar råd till övrigasamt ge

2 ochpå Svenska kommunförbundet.bl.a. KommunernaRedovisningen bygger
goda hälsan ochSvenska kommunförbundet.folkhälsan. år DenRapport 1991;

åroch möjligheter. 1997;kommunerna skrift Rapportansvaren om-
årofentliga sektorn.Naturvårdsverket. Agenda den Rapport 4679 1997.21 i

de lagartill redovisas i avsnittet.Vidare används författningstextema som
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Fysisk planering

Kommunen har enligt plan- och bygglagen 1987:10 för plan-ansvar
läggning mark och Vid planläggning skall lagenvatten. l987:l2av

hushållning med tillämpas. Planläggningennaturresurser skallom m.m.
bl.a. främja ändamålsenlig struktur bebyggelse, grönområden,en av

Ävenkommunikationsleder och andra anläggningar. från socialen
synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt lång-samt en
siktigt god hushållning med mark och och med ochenergi råva-vatten

skall främjas. Bebyggelse skall lokaliseras till mark lämpadror ärsom
för ändamålet med hänsyn till bl.a. de boendes och övrigas hälsa.

Nya byggnader skall placeras och utformas så de inte inverkaratt
negativt på trafiksäkerheten eller på medför fara eller olägen-sättannat
heter för omgivningen. Byggnader skall i övrigt uppfylla de krav som

i lagen 1994:847 tekniska egenskapskrav byggnadsverkpåanges om
i den utsträckning följer föreskrifter utfärdade med stödm.m. som av

lag. I lagen byggnadsverk uppförs eller ändrasattav samma anges som
skall uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav frågai bl.om a.

säkerhet i händelse brand,0 av
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,0
säkerhet vid användning,0
tillgänglighet och användbarhet för med nedsatt rörelse-0 personer
och orienteringsförmåga.

Kommunens byggnadsnämnd har samordnande roll fysiskai denen
planeringen. Bland samverkande finns andra nämnder, myndig-parter
heter, organisationer och enskilda.

Trafiksäkerhet

Kommunerna för trafiksäkerheten inom sina geografiskaansvarar resp.
områden. arbetet ingårI påverka den fysiska miljön så denna bliratt att
säker, också stimulera trafiksälcra beteenden. Kommunerna harattmen

för väghållningen i I arbetetett ingår beslutatätorter. attansvar om
regleringar åtgärder gäller utformning och skötselsaint vägar.som av
På landsbygden har Vägverket motsvarande Arbetet med attansvar.
förbättra trafiksäkerheten i kommunerna bygger ofta på samverkan. l
samarbete med framförallt polis, länsstyrelse, Vägverket, landsting och
organisationer Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandesom
NTF och och skola-föreningarHem- m.fl. kartläggs incidenter och
olyckor andra insatser. När åtgärdergörs in kan detta snabbtsamt sätts
minska både mänskligt lidande och kostnader för det allmänna. Sam-
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olika kommunala nämnder.verkan finns också mellan Kommunernas
bestämmelsertrafiksäkerhetsfrågoma har utgångspunkt iför sinansvar

i plan- och bygglagen.

målSkolans uppgifter och

till-skollagen 1985:1100 ha likaskall enligtoch ungdomarAlla barn
skalloffentliga skolväsendet. Utbildningendetgång till utbildning i

landet.likvärdig varhelst den anordnas i Ut-inom skolformvarje vara
kunskaper och färdigheter ielevernabildningen skall samt, samar-ge

ansvarskän-harmoniska utveckling tillderasbete främjamed hemmen,
utbildningen skall hänsynsarnhällsmedlemmar. Imänniskor ochnande

verkar inomsärskilt stöd. ochbehov Vartill medelevertas en somav
respektegenvärde ochför varje människasfrämja aktningskolan skall
skolanSärskilt skall den verkar inommiljön.för den somgemensamma

mellan könenjämställdhetfrämja samt0
mobb-kränkande behandling såsommotverka alla formeraktivt av0

beteenden.rasistiskaochning

sameskolanochSärskolan, specialskolangrundskolan,eleverna iFör
för eleverfår ordnasskolhälsovård. Skolhälsovårdskall anordnas även

skolhuvudmannenochsjukvårdshuvudmanneni förskoleklass om
följa elever-Skolhälsovården syftehar tilldet.kommer attöverens om

hälsakroppsligaförbättra deras själsliga ochochbevarautveckling,nas
skallSkolhälsovårdenhos dem.levnadsvanorför sundaoch verka

enklaochomfatta hälsokontrollerskallförebyggande.främst Denvara
skol-skall isärskolan och specialskolanelever isjukvårdsinsatser. För

föranleds de-särskilda undersökningarockså ingåhälsovården avsom
ochSkolläkareSkolhälsovården skall finnasfunktionshinder. Förras

skolsköterska.
hälso-frågor viktigafinns radområdeskolansInom är ursomen

skolmålti-skolmiljöns utformning,ochundervisningenssynpunkt, t.ex.
alkohol,informationeninnehåll ochidrottsverksamhetensdema, om

de direktaoch samlevnad. Vidaretobaknarkotika och ärsamt sexom
kamratskapbetydelse. brabarnen Ettrelationerna mellan är ettstorav

hälsofrämjande skola.kännetecken påviktigt en
harförskoleverksamhet och skolbarnsomsorgBestämmelser om

1980:620 tillfrån socialtjänstlagenöverförtsriskdagenbeslut igenom
l997/98:6, bet.prop.ikraftträdande den januari 1998lskollagen med

för barnkommunl997/98:l07. Varjerskr1997/98:UbU5, attsvarar
stadigvarande i kommunenoch vistasbosatta Sverigeiär er-somsom

Förskoleverksamhetenskolbamsomsorg.förskoleverksamhet ochbjuds
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skall erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbamsomsorgens uppgift
komplettera skolan och erbjuda barn meningsfull fritidär ochatt en

stöd i utvecklingen. s.k. sexårsverksamhetenDen bedrivs inomsom
förskolans bildar skolform, förskoleklass, inom det offent-ram en egen
liga skolväsendet.

Socialtjänsten

Kommunens socialtjänst regleras i socialtjänstlagen. Till socialnämn-
dens förtrogenuppgifter hör sig väl med levnadsförhållandena igöraatt
kommunen, medverka samhällsplaneringen,i uppsökandegenom
verksamhet främja levnadsförhållandengoda församt omsorg,svara
service, ekonomiskt stöd m.m.

Socialnämnden skall verka för äldre människor får möjlighetatt att
leva och bo självständigt och under förhållanden och medtrygga re-
spekt för deras självbestämmande och integritet. människorFör äldre
med behov särskilt stöd skall nämnden boendefor-inrätta särskildaav

för och omvårdnad.servicemer
Socialnämnden skall verka för funktionshindrade människoratt som

svårigheter livsföring, får samhäl-i sin möjlighet delta imöter stora att
lets leva andra.gemenskap och Nämnden skall vidare med-att som
verka till enskilde får meningsfull fården sysselsättning och boatt en
på till behovet särskilt stöd. skallKommunensätt ärett anpassatsom av

särskild förinrätta bostäder med service dem behöver sådantsom
boende.

attskall arbeta för förebyggaSocialnämnden och motverka miss-
bruk andra beroendeframkallande föralkohol och medel. Insatserav
barn och ungdom skall särskild uppmärksamhet. Nämnden skallägnas
vidare för och ungdom godaverka barn under ochväxeratt tryggaupp
förhållanden. skall samarbete förNämnden i med hemmen sörjanära

barn riskerar utvecklas får detoch ungdomatt att ogynnsamtsom
skydd och det stöd de behöver.

alkoholområdetTillståndsgivning inom

Alkohollagen kraft1994:1738 trädde i år for1995. Ett nytt system
tillståndsgivning och tillsyn alkoholornrådetinom infördes därmed.
Samtidigt bildades myndighet, Alkoholinspektionen.en ny

serveringstillstånd förHanteringen fördes frånrestauranger överav
länsstyrelserna till kommunerna. Kommunerna huvudan-ävengavs

för efterlevnadenden direkta tillsynen lagens bestäm-översvaret av
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melser servering spritdrycker, vin och starköl samt rättenom av gavs
besluta återkallelse tillstånd, varningaratt om av m.m.

främstaDet för denmotivet ordningen har varit kommunernaattnya
har den bästa lokalkännedomen och överflyttning tillstånds-att en av
givningen ligger i linje med allmänna decentraliseringssträvanden.

sjukvårdKommunal hälso- och

Varje kommun skall enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 er-
bjuda god hälso- sjukvårdoch dem bor i särskild boende-en som en
form för och förservice omvårdnad äldre människor dem borresp. som
i bostad med särskild till följdservice fysiska, psykiska eller andraav
betydande livsföringen.svårigheter i Varje kommun skall vidare i sam-
band med dagverksamhet erbjuda god hälso- och sjukvård. Enen
kommun får i erbjuda demövrigt kommunenvistas i hälso-även som
och sjukvård i hemmet under förutsättning kommunen och lands-att
tinget överenskommit detta. Kommunen skall planera hälso- ochsinom
sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov sådan vård, ochav
skall samverka med samhällsorgan, organisationer och privata
vårdgivare planeringen ochi utvecklingen hälso- och sjukvården.av

Kultur fritidoch

flestaDe kommuner har nämnd föransvarig kultur- och fritidsfrå-en
"inteVerksamheterna -lagreglerade frivilligtär utgörutan ettgor.

åtagande. nämndens ingår kommunalI musikskola,t.ex.ansvar
bildskola, teaterverksamhet,konsthall, bibliotek och stöd till folkbild-
ningsarbete idrottshallar, idrottsplatser, ishall, ridhus, turistbyråsamt
och vandrarhem. Kännetecknande för verksamheterna de akti-är äratt
verande och möjlighet till upplevelser, information, kunskap ochger

Mycket ingår viktigt hälsoperspektiv.är ettsamvaro. som ur

Agenda 21 miljö-tvärsektoriellt och hälsoarbete-

Agenda 21 handlingsprogram konferensvid FN:s iär ett antogssom
Rio de syftarJaneiro år 1992. Programmet till uppnå hållbaratt ut-en
veckling undanröja hot miljön, fattigdomen,att mot utrotagenom
skydda främjaoch människors hälsa Programmet politiskt ochärm.m.
moraliskt förpliktigande och skall genomföras land.av resp.

Samtliga kommuner landeti engagerade i Agenda 21-arbete.är
Ledningen kommunaladet Agenda 21-arbetet sköts ofta led-av av en



SOU 1998:43 Aktörer och roller folkhälsoarbetet 79i

nings- och med anknytning till kommunstyrelsen.styrgrupp regelI
finns också Agendaansvarig 21-samordnare placerad direkt underen
kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Kommunernas Agenda 21-
arbete följs länsstyrelse också sammanställer materialav resp. som om
insatserna. Kommunernas arbete har hittills framför allt arbeteägnats
internt med utbildning den personalen och utveckling miljö-av egna av
redovisningar, miljöpolicy och miljöstymingssystem. flestaDe kom-

förutsattes bli klara med Agenda-frågoma under årmuner program om
1997. Enligt enkät Svenska kommunförbundet genomfördeen som
hösten 1997 kommunerna19 klara med sina Agendaprocent 21-var av
dokument och höll färdigställa74 på sinaprocent att program.

Agenda 21-arbetet har framgångsriktvarit ekologisktettur per-
spektiv hälsodimensionen behöver utvecklas. Det det skäletärmen av
viktigt Agenda 21-arbetet och folkhälsoarbetetatt integreras.

4.2.2 Landstingen har lagregleratett

folkhälsoansvar

Landstingen direktvalda regionala med förär hälso- ochorgan ansvar
sjukvård, rådgivning och personligt stöd till funktionshind-vissaannat
rade tandvård, vårdhögskoleutbildning i viss omfattning och ipersoner,
många fall kollektivtrafik. Landstingen arbetar också med kultur- och
miljöfrågor andra regionala utvecklingsfrågor. Redovisningen isamt
detta avsnitt koncentrerad till landstingens förebyggandeär lokala ar-
bete primärvården och folktandvården. I avsnittettgenom senare om
regionalt folkhälsoarbete redovisas landstingens samhällsmedicinska
insatser folkhälsoaspekter på landstingens övriga regionala verk-resp.
samheter.

Uppgifter sjukvårdslagenenligt hälso- och

Med hälso- och sjukvård ochenligt hälso- sjukvårdslagen attmenas
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Me-
dicinskt förebyggande insatser enligt förarbetena till lagenär prop.
1981/82:97 miljö- individinriktade. Till miljöinriktade insatserresp.
hör bl.a. insatser för fastställa hur kemiska, biologiska, fysiska,att
sociala och psykologiska faktorer inverkar befolkningenspå hälsotill-
stånd, liksom hur levnadsvanoma påverkar hälsotillståndet. Individ-
inriktade insatser bl.a. all verksamhet har till syfte attavser som upp-
spåra hälsoproblem skilda slag. Som exempel allmänna ochnämnsav



80 Aktörer och roller folkhälsoarbeteti SOU 1998:43

riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning mödra-samt
och barnhälsovård.

Målet för hälso- och sjukvården god hälsa och vård på likaär en en
villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården skall enligt lagen
bedrivas så den uppfyller kraven på god vård. innebär bl.a.Detatt en

vården skall god kvalitet och tillgodose patientens behovatt vara av av
trygghet vården och behandlingeni vården skall lätt till-samt att vara
gänglig. hälso- och sjukvårdens arbete förI förebygga ohälsa ingåratt

upplysningar till den vänder sig till hälso- sjukvårdenochatt ge som
metoder for förebygga sjukdom och skada.attom

Landstingen har lagreglerat folkhälsoansvar. landstingVarjeett
skall enligt hälso- sjukvårdslagenoch erbjuda god hälso- och sjuk-en
vård demåt bosatta inom landstinget. Landstinget skall iär ävensom

förövrigt verka god hälsa hos hela befolkningen. Vad isägsen som
lagen landsting gäller också kommuner landsting.inte ingår iom som
Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i
befolkningens vård.behov sådan Planeringen denskall ävenav avse
hälso- och sjukvård erbjuds privata och andra vårdgivare. pla-Isom av

och hälso- ochneringen utvecklingen sjukvården skall landstingetav
samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.privata

Landstingen och kommunerna skall enligt hälso- och sjukvårdslagen
medverka vid finansiering, planering och genomförande klinisktav
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens folkhälso-område samt av
vetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall
samverka varandra och med berördamed universitet och högskolor i
den utsträckning behövs.som

primärvårdenFörebyggande verksamhet i

betecknades före denPrimärvård l januari 1996 landstingenssom
utanför sjukhusen.vårdverksamhet Därefter primärvård likty-öppna är

digt för verksamheter offentligamed vårdnivå kan såvälen som vara
Primärvården skall delprivata. den vårdenöppna utansom som en av
vad gäller sjukdomar, ålder eller föravgränsning patientgrupper svara

befolkningens behov sådan grundläggande behandling,medicinskav
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, kräverintesom
sjukhusens medicinska och tekniska eller särskild kom-resurser annan
petens.

förarbetena till hälso- och sjukvårdslagenI prop. 1981/82:97
framhölls primärvården bör ha huvudansvar befolkningensförettatt
hälsa inom geografiskt område. Primärvårdens roll förebyg-i detett
gande arbetet tydliggjordes riksdagsbeslut med anled-år 1985genom
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primärvården1984/85: propositionen betonades181. Ining attav prop.
sjukvårdssystemet ha övergripandehälso- och ochskall basen i ettvara

hälsovårdsarbetet. Verksamheten skall enligtför det lokala pro-ansvar
befolknings- individperspektivsåvälutgå frånpositionen ett ettsom

hälsobeskxivningar grund för landstingensoch innefatta lokala som
medverkan samhällsplaneringen,ibehovsbaserade planering, uppsö-

för hälsoupplysnings.k.kande verksamhet bland svaga grupper, ansvar
ochhälsokontroller hälsovård till mödrar bam. Pro-på lokal nivå, samt

arbetenHS90-utredningen och Cancerkommitténshade bl.a.positionen
förebyggande rollaktivgäller betoningenunderlag. detNär av ensom

förhälsopolitiska strategi EuropaWHO:sför primärvården har även -
haft bety-medlemsländer år 1984och övrigaSverigeantogssom av -

delse.
primärvårdenanalysredovisade år 1993Landstingsförbundet en av

"Framtidens primärvård". Ioch dess framtida roll i rapportenrapporten
nivåerhar utvecklats allaförebyggande arbetet inomkonstateras detatt

Förbun-primärvårdsnivå.framförallt påsjukvårdenhälso- och menav
1984/85:l81.till HS90-utredningen ochdet anknyter i rapporten prop.

sjukvården.ochbasala nivån hälso-den iPrimärvård anges som
gälleruppgifter detha följandeenligtPrimärvården bör närrapporten

främja hälsa:ochförebygga sjukdomatt

ochidentifiera hälsorisker, riskgrupperochhälsoproblemKartlägga0
hälsofrämjande faktorer.

ochriskgrupperhälsoläget, hälsorisker,Förmedla kunskap om0
hälsofrämjande faktorer.

ochförebyggande åtgärder interntgenomföraInitiera och externt.
samhällsplaneringen.Delta i

folkhälsoinsatser inom detoch utvärderaDokumentera an-egna
svarsornrådet.

hälsoproblem,kartläggauppgiftenBeträffande attatt m.m., anges
områdesnivåmed befolkningen påkontaktytorbredaprimärvården har
riskgrupper.identifiera hälsorisker ochmöjlighetdärför godoch att

förmedlas förochförutsätts registrerasdettaKunskapen samman-om
landstingsnivå.samhällsmedicinska enheten För-påställning till den

skeskall enligthälsorisker,medling kunskaper rapportenm.m.,omav
till lokalabefolkningen helhet,tilldirekt enskilda patienter,till som

statligaochsektorer såsom kommuneroch till andrapolitiska organ
länsorgan.

be-genomföra förebyggande åtgärderochUppgiften initieraatt
detarbete. Till internaskrivs internti ett externtettrapporten resp.som

mödrahälsovården. Bamhälsovården nårocharbetet räknas barn- mer-
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alla förskolebarn och harparten tydligt visat värde deettav genom
allmänna och riktade vaccinationer inriktningen på minskaattsom ges,
bamolycksfall hälsokontroller för upptäcka allvarligasamt och be-att

Ävenhandlingskrävande sjukdomar. mödrahälsovården, inkl. arbetet
med förebygga aborter och sexuellt överförbaraatt sjukdomar, har en-
ligt visat värde.sittrapporten

Till uppgifter räknas befolkningsinriktat förebyggandeexterna ar-
bete där landstinget initiativ till åtgärder bakgrund kun-tar sinmot av
skap hälsoproblem och där projekt genomförs under medverkanom av
andra aktörer kommuner och organisationer. Uppgiftent.ex. attsom
delta i samhällsplaneringen handlar tillföra väsentliga synpunk-attom

beträffande bl.a. planering skolor, bostäderter och trafikmiljöer. Attav
dokumentera och utvärdera folkhälsoinsatser inom det egna ansvarsom-
rådet måste enligt kraft framöver. finnsägnas Härrapporten mer me-
todproblem på grund insatserna långsiktiga till karaktär.sinatt ärav
Utvärdering enligt knappast uppgift för primärvårdenär rapporten en

bör centralt i landstingen. Resultatetutan skall dock återförasgöras till
den lokala nivån.

direktivI till det s.k. folkhälsoprogrammet Land-antogssom av
stingsförbundets styrelse i och1995, Svenska kommunför-mars som
bundet har anslutit till,sig landstingens uppgifteratt närsenare anges
det gäller förebygga sjukdom och främja hälsa sammanfattas deatt av
nämnda fem punkterna. Syftet med programarbetet gäller folk-som-
hälsofrågoma i och inte enbart primärvårdens roll- folk-stort är att ge
hälsofrågoma ökad tyngd i den politiska debatten och stödjaatten
landstingen deras folkhälsoarbetei och stimulera till ökat tvärsektoriellt
samarbete. Till uppgifter hör bl.a. tydliggöraattprogramgruppens
dagens folkhälsoproblem och hot hälsoutveckling,positivstora mot en
diskutera lämpliga och strategier för olika problem, tyd-angreppssätt
liggöra för olika aktörer och lyfta fram väl funge-ansvarsgränserna att
rande samverkansprojekt. Programgruppen avsluta arbetesittavses
under år 1998.

I 1994/952195, Primärvård, privata vårdgivare, fram-prop. m.m.,
hålls primärvården har viktig preventiv rollatt att taen genom upp me-
dicinska riskfaktorer exempelvis högt blodtryck, rökning ochsom
olämpliga direkt med patienterna och medverka imatvanor attgenom
hälsoinfonnation och vidta andra åtgärder riktar sig till hela be-som
folkningsgrupper och särskilt de löper risk för ohälsa.storgrupper som
Vidare anförs det i första hand kontinuerliga ochatt är nära,genom
personliga kontakter med primärvårdens personal och folkrörel-genom

och aktiviteterorganisationers och människorsers engagemang som
kan lyckas bryta ohälsosamma levnadsvanor. Hälsoinfonnation ochatt
kampanjer kan inte enligt propositionen sådan basverksamhet.ersätta
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folktandvårdenverksamhet iFörebyggande

lands-1985:125 gäller i princip all tandvård, bådeTandvårdslagen
vårdgivarnas verksamhet. Med tandvårdtingens och de privata avses

för behandlaåtgärder förebygga, utreda ochenligt tandvårdslagen att
Tandvården denmunhålan. skall bedrivas såsjukdomar och skador i att

skallgod tandvård. innebär b1.a. vårdenuppfyller lcravet på Det att vara
särskild vikt vid förebyggande åtgärder.och läggagod kvalitetav

med förslag tandvårdslag prop.propositionen tillframhålls iDet
med förebyg-uppnåtts mycket goda resultat1984/85:79 det haratt

ungdom. har b1.a.barn och Detta uppnåttsgande åtgärder för ensom
återkom-systematisk och regelbundetföljd har varitvårdenattav

be-ha gällt för denförutsättningar intemande. Samma anses vuxna
follmingen.

landstingens tandvård. Detfinns avsnitttandvårdslagenI ett an-om
skall erbjuda god tandvård demlandstingbl.a. varje äratt somenges

Även förskall landstinget verkabosatta landstinget. i övrigtinom en
bestämmelsebefolkningen. Angående dennahos helagod tandhälsa

förtandvårdslagen landstingensframhålls propositioneni att ansvarom
föromfattaförebyggande insatser bör insatsersamhällsinriktade att

påverkaroch levnadsvillkorenmiljönkartlägga hur faktorer deni yttre
ocksådetförebyggande perspektiv kantandhälsa.befolkningens I ett

folktandvården självalandstingenviktigt konstatera attatt genomvara
för barntandvårdregelbunden och fullständigavgiftsfri,skall försvara

skalldå de fyller år. Förmed det år 19och ungdomar till och vuxna
tandvård denSpecialistvård, dels idels övrigfolktandvården försvara

Vuxentandvårdbedömer lämpligt.omfattning landstinget är av-som
giftsbelagd.

allt viktigareblirSamverkan4.2.3

1990/912175framhöll regeringen ipåpekatsSom redan har omprop.
kommande åren ifolkhälsoarbetet under defolkhälsofrågorvissa att

lokalt deltagande ochbygga påskallökad utsträckning engagemang,
och spridning kunskapsammanställningframtagning, samt samar-av

bas förden lokalaBetoningen nivånbete sektorsgränsema.över somav
fram b1.a.propositionen successivtfolkhälsoarbetet har enligt växt ur

regionallokal,utvecklingsarbete påocherfarenheter förändrings-av
folkhälsovetenskapliga forskningen.denoch nationell nivå samt ur
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Viktiga faktorer i utvecklingsprocessen

Utvecklingen under 1990-talet det lokala folkhälsoarbetet har stöttsav
aktivt landstingen. Särskilda hälsoplanerare och hälsosamordnareav
har anställts landstingen. Utvecklingen har också inneburit idé-av en
mässig förändring skapat förutsättningar för kommunerna bliattsom

allt viktigare i samordnat folkhälsoarbete Ettmotor ett nytten steg
utveckling lokalt folkhälsoarbete årmot 1990 då Sundsvallsett togsav

kommun projektet Sunda Sundsvall inbjöd kommuner, lands-genom
ting, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och Socialsty-
relsen till diskussion hur bäst skulle stödja lokala hälsofräm-om man
jande och förebyggande åtgärder. årEtt Sundsvalls kommunsenare var
värd för den tredje världshälsokonferensen med deltagande represen-

från 120 länder. Parallellt med denna konferenstanter genomfördes en
nationell konferens där flera svenska projekt diskuterades och där del-

nationell folkhälsodeklaration. Båda konferensematagarna antog en
har det de ställde dels det praktiska och lokala folkhäl-gemensamt att
soarbetet fokus,i dels underströk kopplingen mellan hälsofrågor och
miljöfrågor. Sundsvallskonferensen blev injektion för ökat kom-etten
munalt folkhälsoarbetet.i Forrnema för utvecklingenengagemang av
det lokala folkhälsoarbetet och samarbetet mellan bl.a. landsting och
kommuner fram successivt i samband med uppföljningssemina-växte
rier under de kommande åren.

År 1994 konstituerades Svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbete.
Följ ande kriterier för deltagande i nätverket:antogs

deltagande i nätverket skall politiskt förankrat0 vara
medlemmarna skall aktivt bidra till nätverkets arbete
arbetet skall bedrivas tvärsektoriellt
de lokala skall dokumenterasinsatserna och följ regelbundetas
åtagandet skall långsiktigtvara

Vidare utsågs arbetsgrupp och det bestämdes Svenska kommun-atten
förbundet skulle för nätverkets kanslifunktion. stöd detFör tillsvara
lokala folkhälsoarbetet formi erfarenhetsutbyte, inforrnationssprid-av
ning och metodutveckling bildades samrådsgrupp med företrä-m.m. en
dare för Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Folkhälso-
institutet och Socialstyrelsen.

3Avsnittet bygger på Dahlgren G. Samhällets hälsopolitik 1994-2004.
Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet, Svenska
kommundetförbundet, Vidare1995. används frånmaterial dels Svenskt nätverk
för lokalt folkhälsoarbete, dels Svensk förening for folkkhälsoarbete.
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folkhälsoarbetetutveckla det lokalaSyftet med nätverket är att
ellerpågåendeoch stödja medlemmarna istimulerainitiera,attgenom

folkhälsoarbete.planerat
folkhälsoarbetet Svensklokala harutvecklingen detFör ävenav

bildades århaft betydelse.folkhälsoarbete Föreningenförening för
tillföreningar med anknytningtvåsammanslagning1995 avgenom

sjukvården.ochfolkhälsoarbete hälso-inom

blir vanligareHälsoråd folkhälsoprogramochetableras

under-granskats tvåfolkhälsoarbetet har ilokaladetUtvecklingen av
bely-ochFolkhälsoinstitutet år 1996utgivensökningar. Den är avena
folk-gäller samverkan ifolkhälsoarbete. andraDenkommunernasser

1996landsting och utgiven årochkommunerhälsofrågor mellan är av
folkhälsopro-kommunförbundetsSvenskaochLandstingsförbundets

idetta avsnitt och denredovisas iförra skriften nästa.Den senaregram.
höstenfolkhälsoarbete gjordeskommunernasKartläggningen av

kommunför-Folkhälsoinstitutet och Svenskamellansamverkan1995 i
kommuner Svarsfrekvensentill samtligaenkätbundet varengenom

svarade.dvs. 248 kommuner86 procent,
procent,stycken 60148hälften kommunerna,Mer än uppgerav

plane-tvärsektoriella hälsoråd. kommuner35formde har någonatt av
varie-råden1995/96. Benämningarna påråd underbilda sådanaattrar

folkhälsoråd och 14benämnshälsoråd, medan 36kallasstycken55rar;
samverkansgrupp.stycken

underoftastoch lyderrådgivarevanligenfungerarHälsoråden som
stycken30roll ochdockharkommunstyrelsen. 80Drygt än camer en

kommunalknutna tillrådenNärfler instans.lyder under ärän enen
socialnämndenfritidsnämnden,ochkultur-oftastnämnd gäller detta

ochrolleruppgifterhälsoskyddsnämnden. Närmareeller milj ochö- om
tabell 4.1.anknytning framgår av

frånochpolitiker tjänstemänhälsorådenrepresenterade i ärMest
ochlandstingfråntjänstemännämnder/förvaltningarkommunala samt

Även väl före-försäkringskassanfrån ärprimärvård. representanter
ochidrotts-frivilligorganisationemaBland ärträdda råden.i

hälsorådenrepresenterade. 5oftastgymnastikföreningama procent av
Närmareenbart tjänstemän.ochpolitiker 28består enbart procent avav

tabell 4.2.sammansättning redovisas ihälsorådensuppgifter om

4 kommunernasfolkhälsoarbete. RapportKartläggningFolkhälsoinstitutet. av
1996:88.
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Tabell 4.1. Hälsorådens roller och förvaltningsanknytning

Beslutande Rådgivande Verkställande Annan svar
Antal råd 76 25 48 29 6
Andel råd 51% 17% 32% 20% 4%

Kommun- Kommunal Landsting Annat svar
styrelsen nämnd

Antal råd 76 25 48 29 6
Andel råd 51% 17% 32% 20% 4%
Källa: Folkhälsoinstitutet, 1996:88rapport

Uppgifter i övrigt hälsoråden fåär dessa haratt kansliom 18egetav
procent medan dubbelt så många 36 procent har budget.en egen

Tabell 4.2. Hälsorådens sammansättning samtliga huvudmän och före--
trädare

ingår hälsorådeni rådAntal rådAndel
Politiker från kommunstyrelsen 90 61 %
Politiker från nämnd/förvaltning 60 40 %
Tjänstemän från nämnd/förvaltning 131 89 %
Politiker från landsting 50 34 %
Tjänstemän från landsting l l 1 75 %
Andra representanter:
Primärvården 104 70 %
Försäkringskassan 89 60 %
Skolan 68 46 %
Arbetsförmedlingen 57 38 %
Frivilligorganisationer 30 20 %
Övriga:
Företagshälsovård 28 19 %
Polis l 5 l O %
Företag/näringsliv 14 9 %
Kyrkan 13 9 %
Apotek 13 9 %
Friskvård 6 4 %
Övriga 16 11 %
Källa: Folkhälsoinstitutet, 1996:88rapport
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eller flera hälsosamordnarekommuner 66 procent s.k.I 163 är en
uppgifter stimulera folkhälsoarbetet. Häl-verksamma med särskilda att

anställda landstinget deras arbetesosamordnarna oftastär trots attav
kommunernautförs fjärdedel 25 procenti kommunen. En av uppger

handlingsplan för folkhälsoarbetet ochde övergripande sjuharatt en
plan.fram de harde håller på 71 procentprocent att att ta en som enav

plan med landstinget.har den gemensamt
dehar skrivna handlingsplaner för någraHälften kommunerna avav

med. Planer för delverksamheterfolkhälsofrågor de arbetar ärsom
finns handlingsplanerdet övergripandealltså dubbelt vanligtså attsom

förhar handlingsplanerför folkhälsoområdet. Vanligasthela är att man
kommunernasDetaljerade uppgifterdroger, alkohol och allergi. över

i tabell 4.3.folkhälsoområden redovisas
folkhälsofrågor Vanligastför särskilda vanligt.Samarbetsgrupper är

inteAgenda Tydligt dockhar 21-grupp.kommunerna är attär att en
folkhälsofråga.alla definierar Agenda 21 som en

folkhälsoområdenaTabell 4.3. De vanligaste

Folkhälsoområden Antal

94Allergi
75Droger
71Miljö/Agenda 21
64Tobak
59Skador
57Alkohol
38Kost
28Barn
28Speciella sjukdomar
26Ungdomar

1996:88Källa: Folkhälsoinstitutet, rapport

ellerplaneratsökad jämlikhet i hälsa harförSärskilda insatser ge-
målgruppemaprocent. vanligasteca 25 Dekommunernomförts 61av

bostadsområden.boendeinvandrare och i vissahärvid kvinnor,är

landsting och kommunerSamverkan mellan

under-kommunförbundet gjordeLandstingsförbundet och Svenska en
ochfolkhälsofrågor mellan kommunersökning samverkan iår 1996 om
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landsting enkätEn skickades till samtliga landsting ochut till 100
representativt utvalda kommuner. Förbundens sammanfattning av re-
sultaten följande:är

En majoritet både landsting och kommunerstor positiva tillär0 ettav
samarbete folkhälsofrågor,i flera mycket positiva.ärvarav
Stora förhoppningar knyts till folkhälsoråden framtidsplanernär0
diskuteras. Kommunerna möjligheter utnyttja landstingensattser
kunskaper vid samarbete. Landstingen möjligheterett till bättreser
resultat.
Landstingen huvuddelen folkhälsoarbetet bör bedrivasatt0 anser av
utanför hälso- och sjukvården. De kommunerna skallatt ta ettanser

för folkhälsan vad destörre i dag.än Landstingen siggöransvar ser
kunskapsspridare folkhälsofrågorigärna och kommunernasom som

verkställare.
Kommunerna har inget arbeta verkställare. denemot Detatt är0 som
inriktningen de har på sitt arbete i dag.
Det finns tradition hos kommunerna bedriva kart-att0 en svagare
läggningsarbete. har landstingHär och kommuner svårt mötas.att
Kommunerna landstingens folkhälsoarbete tenderar bliatt attanser
väl teoretiskt.
För få bra folkhälsoarbete bör både kommuner och landstingatt ett0

uppdragsgivare, då bägge har fler bra enheter och förvaltningarvara
där kan bedriva folkhälsoarbete.man
Kommunerna känner osäkerhet inför hur skall arbeta med0 en man
folkhälsa. Osäkerhet och bidrar förmodligen till arbetet lättattovana
kan bortprioriteras besparingstider.i
Landstingen har lättare för, eller bättre på, definiera sitt folk-är att0
hälsoarbete. De samarbetar med varandra i högre grad vad kom-än

gör.munerna
Både landsting och kommuner vikten ha politikerpoängterar att0 av
med folkhälsoarbetet.i

4.2.4 Kommunernas intresse ökar

I Folkhälsoinstitutets nämnda kartläggning folkhälsoarbetet i kom-av
de flesta kommunerna, 83 de deprocent, att tror attmunerna uppger

kommunala folkhälsofrågoma kommer få ökad betydelse deunderatt
åren. Folkhälsofrågor kommunernanärmaste prioriteraattsom avser

5Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. Samverkan folkhälsofrågori
mellan kommuner och landsting. Folkhälsoprogrammet. årRapport 1996.
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inför år 2000 i med de frågor kommunernaöverensstämmer stort som
arbetar med redan dag, dvs. droger, allergi,i miljö och Agenda 21,
tobak och alkohol skillnadEn prioriteraäretc. att attman avser ar-
betslöshetsfrågan i högre grad. Svarande från miljö- och hälsoskydds-

hälsosamordnamaområdet i utsträckning kommunenänstörre attanger
allergifrågor.tänker miljö- och Hälsosamordnamaprioritera i sinanger

oftare kommunen tänker prioritera frågor alko-gäller tobak,tur att som
hol och narkotika.

skriftI nyligen publicerad Svenska kommunförbundet, Denaven
skriftgoda hälsan och kommunerna och möjligheter,en om ansvar-

förbundet hälsopolitik väsentlig del välfärdspolitikenärattanger en av
och kommunerna de viktigaste aktörerna den lokala välfårdspo-iäratt
litiken. liksom miljö- och sysselsättningsfrågoma, börHälsofrågorna,
enligt förbundet del all kommunal verksamhet och kommu-i ivara en

strategiska utveckling. Frågor viktiga stimu-är är attt.ex.nernas som
lera fördelning mellan olika kommundelar,rimlig attav resurseren

allsidigtstödja Väntjänst mellan äldre, månatt sammansattvara om en
kost förebygga skador arbeta medi skolan och ochatt attomsorgen,

skriftendrogförebyggande markeras miljö och hälsainsatser. I äratt
handoch Agenda 21-arbetet bör hand itvå sidor mynt attav samma

enligthälsoinriktad kommunalpolitik. Arbetet börmed arbetet för en
bygga påSvenska kommunförbundet att
tydliga mål ochkommunledningen strategier,0 anger

lokalsamhälletalla berörda aktörer i engageras,
mobiliseras,medborgarna

människor befinnerde miljöer där sigarbetet skall ske i
och redovisasresultat följs öppet.upp

kommunförbundet folkhälsoarbetetskriften SvenskaI ävenattuppger
tillsammans med landstinget dels harfortsättningsvis bör ske som me-

statistik behöver.dicinsk har kommunernakompetens, dels som
folkhälsoarbete framhållsför uppnåVikten samverkan att ett gottav

Landstingsförbundet.också i material från

folkhälsoarbete4.3 Regionalt

för landstingens samhällsmedicinska funktionerredogörsI avsnittet
utvecklingsplane-landstingens övergripande hälsoplaneringsamt resp.

länsstyrelsernas funktion med avseende på folkhäl-ring. Vidare berörs
Ävensofrågor folkhälsovetenskaplig utbildning. allmänna för-desamt

säkringskassoma tydlig anknytning till folkhälsoområdet.har Kas-en
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verksamhet redovisas tillsammans med uppgifter Riksför-somas om
säkringsverket i avsnitt 4.4.

4.3.1 Landstingens samhällsmedicinska verksamhet

Statsmaktema sedanhar allt tillkomsten hälso- och sjukvårdslagenav
betonat landstingens strategiska roll inom folkhälsoområdet. Sam-
hällsmedicinskt kunskapsunderlag har uppmärksammats särskilt. Här
redovisas underlag några centrala propositioner med avseende påur
dessa frågor.

I proposition 1979/80:6 Socialstyrelsens uppgifter och organisa-om
tion bl.a. behandlade frågan länsläkarorganisationensm.m., som om
avveckling, utgick föredragande statsrådet från landstingen skulleatt

för vissa uppgifter inom epidemiologi, miljömedicin och smitt-svara
skydd. Länsläkarorgansiationen avvecklades år 1981 och landstingen

enligt överenskommelse mellanövertog, Landstingsförbundet och sta-
delar den medicinska expertis länsläkarorganisationen tidi-ten, av som
hade för.svaratgare

I 1984/85:l8l,proposition Utvecklingslinjer för hälso- och sjukvår-
den, betonades betydelsen samlad folkhälsopolitik. Beträf-m.m., av en
fande landstingens framhölls bl.a. följande:ansvar

De hälsopolitiska målen i hälso- och sjukvårdslagensom anges
förutsätter uppbyggnad samhällsmedicinsk kompetens hosen av
landstingen. Landstingens förebygga ohälsa så-attansvar avser
väl individinriktade samhällsinriktade insatser.som

Landstingen bör samhällsmedicinskai sitt arbete stimulera
utvecklingen hälsopolitiska handlingsprogram och sektors-av

metoder för behovsbaserad resursfördelning.samtprogram
Allt detta kräverarbete kompetens inom miljömedicin, so-

cialmedicin, samhälls- och beteendevetenskap, ekonomi samt
epidemiologisk metodik benämner jag detta tvärvetenskapliga
kunskapsområde samhällsmedicinF

I proposition 1990/91:l75 vissa folkhälsofrågor, framhölls folk-attom
hälsoarbetet byggamåste på lokalt kunskap ochengagemang, samar-
bete sektorsgränser. Vidare anfördes "ökad jämlikhet skallöver att vara

överordnat mål vid folkhälsoarbetet.prioriteringar i följerett Därav att
insatser medför de ställdas situation kan förbättras börsämstattsom

6Reg. 1984/852181. Utvecklingslinjer för hâlso- och sjukvården, sid.prop. m.m.,
51-52.
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komma första handi I propositionen sades också hälso- och sjuk-att
vården har strategisk betydelse för effektivt folkhälsoarbete.etten
Landstingens särskilda kompetens betonades:

Genom för hälso- och sjukvården har landstingen byggtansvaret
särskilda kunskaper och kompetens kring ohälsans omfatt-upp

ning, fördelning och orsaker. Dessa kunskaper borde i högre
grad för närvarande också användas i andraän samhällssektorers
förebyggande arbete

Utvärdering den samhällsmedicinska verksamheten ochav
folkhälsoarbetet

I 1996:6 med titeln Samhällsmedicin och folkhälsoarbete irapporten
landstingen redovisar1995 Socialstyrelsen förhållandena beträffande
Samhällsmedicin folkhälsoarbeteoch i samtliga landsting och kommu-

inte ingår landsting frami till april 1995.ner som
I alla landsting och kommuner interapporten nästanattanges som

ingår i landsting har samhällsmedicinska enheter eller motsvarande.
Det finns tendens till samhällsmedicinsk kompetens knytsatt när-en

den centrala landstingsledningen. återspeglarDetta enligt Social-mare
styrelsen utvidgning verksamhetsområdet till vidare perspek-etten av
tiv folkhälsofrågornapå dem enbart berör hälso- och sjukvår-än som
den.

FoU-verksamhet och samarbete med universitet och högskolor är
omfattande. finnsEgna FoU-enheter i 20-tal landsting ochett nästan
alla landsting samarbete finns med universitet och högsko-attuppger
lor. Forskningsanlcxiyming och samarbete gäller folkhälsorappor-t.ex.

speciella studier, utvärderingar och utbildningar.ter,
En landstingen läggermajoritet ned arbete på befolk-ett stortav

ningsenkäter och folkhälsorapportering. Periodiciteten, omfattningen
och karaktären hos folkhälsorapporterna varierande.är

Socialstyrelsen konstaterade i tidigare lands-1994:6rapporten om
tingens folkhälsoansvar under åren 1990-1993 inga landsting hadeatt

förstrategier utjämna ojämlikhet hälsai mellan olika socialaatt grup-
Enligt den hälften landstingenrapporten änper. senare uppger mer av

jämlikhetsstrategier finns. Strategiema handlar enligt Socialstyrelsenatt
emellertid kartläggningar ojämlikhet åtgärder förän attmer om av om
komma till med skillnaderna.rätta

7Reg. 1990/912175. Om folkhälsa/frågor., sid.vissaprop.
8A.a., sid. 66.
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alla landsting har särskilda handlingsprogram folk-Nästan och
hälsomål riskfaktorerför minska och särskilda sjukdomar iatt resp.
landstingsornråde. och målen har ofta enligt Socialstyrel-Programmen

frågatraditionell inriktning i områden, dvs. de berör olycks-sen omen
fall droger, hjärt-och skador, alkohol och och kärlsjukdom, ochsex

har redovisat 150-tal folkhälsoprojektsamlevnad, Landstingenetc. ett
flerpartenövergripande karaktär där bedrivs inom områdena olycks-av

fall och kärlsjukdom tobak och alkohol.och skador, hjärt- samt
Övergripande för det förebyggandekvalitetsmål folkhälsoarbetet

finns fåtal landsting, intresset för kvalitetssäkringendast hos ett men
ökar.

finansiering tycks folkhälsoarbetetsdet gäller budget ochNär resur-
utsträckning allt hälso- ochha hög totali snävarevärnats trotsser en

dels viljasjukvårdsbudget. Orsaken tydlig politiskantas attvara en
dels arbetet kräver s.k. kritiskstödja folkhälsoarbetet, minstaatt en
fungera.för attmassa av personer

mycket vidpersonal och kompetens varierarsammansättningen av
Skälet bl.a. folkhälsoarbetetsde samhällsmedicinska enheterna. är att

olika olika landsting. samhällsme-inriktning och organisation i Denär
flertalet kunskapskälla,dicinska uppgift i landstingenhetens är att vara

och inforrnationsenhet ochmetodutvecklare, utbildare både internt ex-
folkhäl-sådan enhet initiera, stödja och stimuleraVidare skallternt. en

dessa uppgifter har landsting densoarbetet lokal endastpå nivå. För
sådan täcker Socialstyrelsenideala tillgången till kompetens. enligtEn

och yrkesmedicin, epidemiologi, statistik,in social-, allmän-, miljö-
beteendevetenskap.hälsoekonomi, hälsoplanering och

utvecklingsplaneringhälso- ochLandstingens4.3.2

landstingens arbete under år medredogörs förI avsnittet ut-senare
och Vidarefolkhälsoprogram primärpreventiva insatser.veckling av

utveck-verksamheter och regionalaredogörs för landstingens övriga
lingsroll.

harBetydelsefulla hälsopolitiska utvecklatsprogram

flertalet fall fram hälsopolitiskaLandstingen har under år i tagitsenare
sjukvårdensmål god grund för hälso- ochoch utgörprogram som en

förebyggande arbete både regi och i samverkan med kommuneri egen
och några exempel.organisationer. Här ges
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Östergötlands läns landsting år 1995 hälsopolitiskt hand-antog ett
lingsprogram bl.a. betonar insatser för minska skador, rökning,attsom
alkoholberoende och sjukdomar i rörelseorganen. I programmet anges
hur landstinget skall bli hälsolandsting och hur regionsjukhuset skallett
utvecklas till s.k. hälsofrämjande sjukhus enligt de kriterierett som
WHO har utarbetat.

Örebro läns landsting har organisation med regionala hälsopla-en
arbetar aktivt med stödja kommunernas lokala hälsopla-attnerare som

Landstinget har programarbete för länet tillstartat ett göraatt ettnerare.
folkhälsolän. Arbetet organisationsöverskridande och inriktat påär att
utveckla folkhälsoarbetet läneti där visionäragenom en process resp.
mätbara mål fram och där detaljerade för olika sakområdentas program
utvecklas.

Landstinget Uppsala län betonar i sitt hälsopolitiskai frånprogram
år betydelsen1995 utveckla metoder för hälsokonsekvensanaly-attav

politiska beslut och åtgärder med inriktning på bl.a. tobak, kostser av
och fysisk aktivitet. Syftet med insatserna inom dessa områden är att
förebygga bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar.

Landstinget Västerbotten har bedrivit hjärt- och kärlförebyggandei
primärvårdenarbete sedan 1980-taletmitten med utgångspunkt frånav

och med alla länets kommuner involverade. Utvärdering arbetet harav
genomförts med huvudsakavseende på i kommunerna Norsjöen av
och har hittills fyra doktorsavhandlingar.i denIpresenterats senaste
avhandlingen den beräknade riskenvisas för dö hjärtinfarkt hariatt att
minskat bland korttidsutbildade under den tioårsperiodpersoner som
studerats. Landstingets profil folkhälsoarbeteti har stark forsknings-en
anknytning och betoning på metoder kan utvärderas. Ettsom pro-
gramarbete pågår bygger på erfarenheter.vunnasom

Landstinget Västernorrland har särskilt folkhälsolandstingsrâdi ett
och har primärvårdsanställda hälsoplanerare aktivt medverkar detisom
lokala folkhälsoarbetet. Landstinget och kommunerna länet betonari
vikten stödjande miljöer för hälsa. inriktningDenna har uppmärk-av

ochbåde i Sverige internationellt efter genomförandetsammats av
världskonferensen hälsa och miljö i Sundsvall det aktu-år 1991. Iom
ella hälsopolitiska landstinget bl.a. folkhälsoveten-programmet anger
skaplig kompetens strategisk faktor för föra folkhälsoarbetetattsom en
framåt.

Även Stockholms läns landsting har folkhälsolandstingsråd. Detett
förebyggande arbetet i länet decentraliserat till områdesbaseradeär
folkhälsoenheter folkhälsogmpper.och Verksamheten bedrivs bl.a. i
form särskilda hälsoprogram, HIV/AIDS, diabetes, psykiskt.ex. motav
ohälsa med inriktning på tobaks- och cancerprevention.samt
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Gävleborgs läns landsting har kalladstrategi Folkhälsa 2000. Deten
övergripande jämlikhetmålet i hälsa. Bl.a. prioriteras insatser förär att
förbättra hälsans villkor bland barn och ungdom, minska användning av
tobak och missbruk alkohol, förebygga HIV/STD, självmord ochav
olycksfall främja sådana hälsosamma.samt matvanor ärsom

Landstinget Skaraborg har långsiktig folkhälsostrategi haren som
uppmärksammats såväl nationellt internationellt, särskilt detnärsom
gäller skadeförebyggande arbete. Folkhälsoarbetet drivs med utgångs-
punkt från organisation, Folkhälsocentrum, ären gemensam som un-
derställd landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Landstinget har
också gått i bräschen för politiskt primärvårdsarbete och harett styrt
medverkat utvecklingen samarbetei kring folkhälsofrågorna iettav
landstingsområdets alla kommuner.

Regionförbundet Skåne och delegerade förbereder detsom nya
Skånelandstingets etablering år 1999 i sitt utvecklingsprogram attanger
insatser för folkhälsan skall regional utvecklingsfråga ochses som en
inte enbart fråga för hälso- och sjukvårdssektom. För attsom en
minska sociala skillnader ohälsa betonasi det viktigt stärkaäratt att
och stödja individer och familjer, skapa lokala miljöer for god häl-en
soutveckling och förbättra samhälleligtillgång tillutsatta gruppers
service.

GötalandKommunalförbundet och delegerade förbere-Västra som
der det etableringlandstingets i Västra Götalands län år har1999nya
inrättat flerapolitiskt folkhälsoutskott och kompetensgrupper där deett

samordnas folkhälsodirektör. Arbetet i in-ärsenare av en grupperna
riktat ohälsoeffekter arbetslöshet,på bl.a. hälsopolitiska jämlikhets-av

förebyggande skador insatser bland barn ochstrategier, samtav ung-
dom.

Utvecklingen nämnda innebär viktiga primärpreven-attprogramav
definierats. Sakområdena gäller förebyggandetiva insatser har insatser

med avseende sexuellt överförbara sjukdomar HIV/AIDS,på t.ex.som
skador kvinnorinkl. misshandel barn och och andra våldsberoendeav
skador, diabetes, alkoholmissbruk, rök-självmord, allergier, narkotika,

Vidarening, kost och innefattas utvecklingspro-motionsvanor, ietc.
formerna for hälso- och sjukvårdens med-attcessen av programmen

verkan folkhälsoarbetet har utvecklats. Politiskt har förankringi en
skett måldokumenten har varit föremål för politiska beslutattgenom
och folkhälsolandstingsrådtillsättning särskilda och politisktgenom av
tillsatta verkställandeplanetfolkhälsoutskott. På har för-organisationen
ändrats inrättandei vissa fall särskilda sekretariat eller funk-genom av

samordningtioner för utveckling och landstingens folkhälsoarbeteav
och har för folkhäl-preciserats på tjänstemannaplanetattgenom ansvar
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sodirektörer, hälsoplanerare och folkhälsoansvariga inom primärvår-
den.

Landstingens regionala utvecklingsroll hälsofrågornaoch

Till regionala utvecklingsfrågor brukar räknas sådana nä-som avser
ringsliv och sysselsättning, miljö, kommunikationer, hälso- och sjuk-
vård, utbildning och forskning, kultur och turism Universitet och hög-
skolor har för den högre utbildningen och forskningen medanansvar
länsstyrelser och statliga regionala sektorsorgan har för attansvar
främja näringsliv och sysselsättning. Länsstyrelserna har tilläven upp-
gift tillsyn miljöfrågoma i länen. Länsstyrelsemasutövaatt över upp-
gifter redovisas i avsnitt med särskild folk-inriktning pånärmare nästa
hälsoaspekter.

Flertalet övriga regionala verksamheter har landstingenav ansvar
för. Det gäller hälso- och sjukvård och tandvård, högskoleutbildning
inom delar vårdornrådet och kollektivtrafik. för kollektiv-Ansvaretav
trañkfrågoma oftadelas med kommunerna i landstingsornråde.resp.
Landstingen arbetar också med kultur- och miljöfrågor. Miljöengage-

har sin utgångspunkt dels lagreglerati för denmanget ett ansvar egna
verksamhetens miljö, dels verka för hosgod hälsa helaett attansvar en
befolkningen enligt hälso- och sjukvårdslagen smittskyddslagen.resp.

Riksdagen har med anledning 1996/97:36 ochav prop. prop.
1996/972108 beslutat försöksverksamheter i fyra län med överfö-om
rande det s.k. regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsenav m.m.
till regionalt självstyrelseorgan. Besluten innebär i Kalmar,ett att
Gotlands och Skåne län skall detta organ

från länsstyrelsen för det sektorsövergripande arbe-överta ansvaret0
med förutarbeta strategi länets långsiktiga utveckling dettet att en

regionala utvecklingsansvaret,
från förlänsstyrelsen frågor förlänsplaneröverta ansvaret0 om re-
gional transportinfrastruktur,
från befogenhetenStatens kulturråd besluta fördel-överta att0 om
ningen vissa statsbidrag till regionala kulturinstitutioner, samtav
besluta användningen vissa regionalpolitiska andraoch ut-0 om av
vecklingsmedel.

I Västra Götalands län skall det regionala självstyrelseorganet endast
uppgifterna enligt punkterna två och fyra.överta Försöksverksam-ett,

heten skall pågå för samtliga fyra försökslän till utgången år 2002.av

9 SOU Regional framtid.1995:27. slutbetänkande Regionberedningen.av
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har framgått föregåendeSom avsnitt pågår arbete inom Region-av
förbundet KommunalförbundetSkåne och Götaland medVästra att

folkhälsofrågoma del detill övergripande regionala frå-göra en av
utgångspunkten landstingensFortfarande hälso- och sjuk-ärgorna.

folkhälsanför belyses regionalvårdsansvar insatser ut-sommen en
fråga förvecklingsfråga enbart hälso- och sjukvårds-och inte som en

miljöfrågomai lyftes påsektorn. Landstingens motsva-engagemang
utvecklingsfrågor med betydelse både förrande fram regionalasätt som

folkhälsan.miljön sig och föri

rollLänsstyrelsernas4.3.3

regionala utvecklingsuppgifter och tillsynsmyn-Länsstyrelsen har är
kemiskadighet miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagenenligt om

mil.alkohollagen, socialtjänstlagenoch bygglagen,produkter, plan-
skall enligt sin instruktionlagar. Länsstyrelsen

följa länets behov,0 noga
befolkningens bästa,främja utveckling ochlänets0

fårsamhällssektorernationella målen inom olikaverka för deatt0
genomslag länet,i

länet, den mån någonför statliga förvaltningen i i inteden an-0 svara
förvaltningsuppgifter.för särskildamyndighet har ansvarnan

skall särskiltLänsstyrelsen
för statlig,fastställda nationella mål verkabeaktandemed att0 av

samordnaslandstingskommunal verksamhet länetikommunal och
regionalpolitiskaövergripande miljö- ochefter deoch anpassas

god hushållning medlångsiktig,målen kravet på naturresur-samt en
serna,

ansvarsområdelänsstyrelsensolika sektorerna inomsamordna de0
för regionalaaspekter betydelse denbeakta deoch därvid är avsom

utvecklingen,
olika samhällssektorer medutvärdera insatser inomfölja och0 upp

regionalt perspektiv,nationellt samlatsåväl ett ettsom
föreslåeller dess myndigheter så-genomföra eller hos regeringen0

utveck-nödvändiga eller lämpliga för länetsdana åtgärder ärsom
ling,

förvad särskilt viktigt regeringenunderrätta regeringen ärsom0 om
inträffatoch händelser där.få länetatt veta somom

myndighets-länsnivån handLänsstyrelserna har på merpartenom av
arbetarskyd-och hälsoskyddet. Tillsynen inomuppgifterna miljö-inom
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det dock Yrkesinspektionen for. detFörutom regionala till-svarar
enligt hälsoskyddslagen och miljöskyddslagen gällersynsansvaret ett

formotsvarande områden livsmedelskontroll, plan- ochansvar som
byggväsendet, kommunikationerna, hushållningen med naturresurser
och naturvärden.

Alkohollagen trädde i kraft år 1995 innebar förett nytt systemsom
tillståndsgivning alkoholområdet.och tillsyn inom Hanteringen av ser-

fördesveringstillstånd för från länsstyrelserna tillrestauranger över
kommunerna. huvudansvaretKommunerna för den direktaävengavs
tillsynen och besluta återkallelse till-rättenrestaurangerna attav om av
stånd, varningar m.m.

Genom det regelsystemet inom alkoholområdet har länsstyrel-nya
roll ändrats från ha haft direkt till bli regionalettatt attsemas ansvar en

tillsynsmyndighet med uppgift råd och till kommunerna ochstödatt ge
övervaka deras verksamhet systematisera, sammanställa ochsamt ana-
lysera utvecklingen alkoholhanteringen län. uppgifternai I in-av resp.
går verka för kommunerna utarbetar alkoholpolitiskaatt att program

kan bilda grund för kommuns samlade alko-insatser inomsom resp.
holområdet.

förI den nationella handlingsplanen alkohol- och drogförebyggande
insatser lades fram år 1995 betonas vikten regional och lokalsom av en
kraftsamling det förebyggande arbetet. Länsstyrelsemas rolli är att
verka för regional samordning detta arbete. vanligaste for-Denaven

för samråd de s.k. länssamrådsgrupperna för drogförebyggandeärmen
arbete länsstyrelsen, landstinget, länspolismyndigheten,i vilka ingår
kommunernas länsförbund och för Centralförbundet förrepresentanter
alkohol- och narkotikaupplysning. samrådsgrupperna ingår vanligtvisI

nykterhetsrörelsenockså för och idrottsrörelsen. Sam-representanter
rådsgruppema projekt och utbildningsinsatser drogområ-initierar inom
det m.m.

Länsstyrelsemas tillsynsansvar med avseende på socialtjänstlagen
omfattar bl.a. följa socialnämndemas tillämpning lagen, infor-att av

frågoroch råd till allmänheten lagen, biträdarörmera omge som
råd deras verksamhet, främjasocialnämnderna med i samverkan på
mellan kommunernasocialtjänstens område och andra samhällsorgan

socialnämnderna uppgifter.i övrigt till fullgör sinaävensamt attse
sedan förLänsstyrelserna har år 1994 disponerat projektmedel ut-

veckling den vården för missbrukare. Inriktningen har varitöppnaav
skapa alternativ till institutionsvård för de belastade missbru-att tyngst

karna och ungdomarna. För år 1997 utvidgades ändamålet med medlen
till omfatta förebyggande insatser inom alkohol- och drogom-att även
rådet. Socialstyrelsen disponerade miljoner50 kronor under år för1997
utvecklingsmedel fördelades länsstyrelserna.som av
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4.3.4 Folkhälsovetenskaplig utbildning

Flera och vetenskapsgrenar har betydelse folkhälsopers-ämnen i ett
pektiv. Det gäller sociologi, statsvetenskap och ekonomi inomt.ex.
samhällsvetenskapen, psykologi beteendevetenskapeninom epi-samt
demiologi och biomedicin deninom medicinska vetenskapen. Någon
beskrivning dessa och vetenskaper inte här. ställetIämnen görsav
koncentreras redovisningen till den utbildning i folkhälsove-som ges
tenskap. Folkhälsovetenskap vetenskapsgren använder sigär en som av
resultat från bl.a. de tidigare nämnda vetenskaperna och ämnena.

Folkhälsovetenskaplig utbildning omfattar alla stadier frånsom
grundutbildning till forskning finns inte i Sverige. påbygg-Somännu
nad på andra utbildningar finns vid Nordiska hälsovårdshögskolan i
Göteborg möjlighet doktorsexamenatt ta mastersexamenen en resp. en

folkhälsovetenskap.i påbyggnadEn till mastersnivån tillhandahållsupp
Karolinska Stockholminstitutet i och Blekingeäven internationellaav

hälsohögskola samverkan medi Samhällsmedicinska institutionen vid
Lunds universitet. Institutionen för epidemiologi och folkhälsoveten-
skap vid Umeå universitet har påbyggnadsutbildning atten som avser

Ävenbehörighet på såväl magister- licentiat- och doktorsnivån.ge som
vid Linköpings kanuniversitet magistergrad folkhälsoveten-itasen
skap.

Under år har flera förinitiativ tagits få till stånd folk-attsenare en
hälsovetenskaplig grundutbildning. Karolinska institutet redovisade
under förutsättningarnaår 1997 utredning for etableraatten av en
"School of Public Health". bakgrundMot utredningen har beslutav
fattats folkhälsovetenskaplig grundutbildning vid insti-startaattom en

fr.o.m. hösten 1998. Forskarutbildningen byggs vidare tilltutet ut att
omfatta doktorsnivån. grund- forskarutbildningenI integre-även resp.

biomedicinska, socialmedicinska beteende- och samhällsmedi-samtras
cinska perspektiv. liknande förslagEtt med tillhandahållande av
grundutbildning till magisternivån håller på utarbetas vid denattupp

högskolan Malmö med planeradi hösten 1999. Enligt pla-startnya
Ävenskall samverkan ske med bl.a. universitet i Danmark.nerna

Mälardalens högskola och Hälsohögskolan i Jönköping har beslutat att
folkhälsovetenskapliga grundutbildningar fr.o.m. hösten 1998.starta

Utbildningar inriktningmed hälsoornrådet finns i antalmot även ett
andra kommuner landet,i Sundsvall, Gävle-Sandviken, Uppsala,t.ex.
Örebro, Borås, Halmstad och Kristianstad. Vissa utbildningarna ärav
inriktade hälsopedagogik eller hälsoutveckling medan till-andramot
handahåller undervisning i naturvetenskapligtämnen ärsom mer

Ävenorienterade. vissa vårdhögskolor har utbildningar omfattarsom
folkhälsoarbete.
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Som framgår redovisningen pågår utbyggnad den folkhäl-av en av
sovetenskapliga utbildningen landet.i kanDet denna utbild-antas att
ning allt viktigaresuccessivt blir instrument i den regionala och lo-ett
kala utvecklingen folkhälsoarbetet. Den folkhälsovetenskapligaav
forskningen finns så länge enbart företrädd de traditionellai univer-än
sitetsortema och kan därför redovisasinte utvecklingslcraft ettsom ur
specifikt regionalt perspektiv. Finansieringen folkhälsovetenskapligav
forskning sker statliga fakultetsanslag till universiteten, statliggenom
ersättning till landstingen för den kliniska utbildning och forskning som
sker inom landstings organisation, anslag från landsting ochresp.
kommuner enligt hälso- och sjukvårdslagen forsknings-samt externa
medel, de statliga forskningsråden och Folkhälsoinstitutet.t.ex. genom
Aktuella förhållanden beträffande forskningen redovisas omfatt-i viss
ning samband med genomgångeni i bl.a. de olikaavsnittnästa av
forskningsrådens verksamhet.

4.4 Nationellt folkhälsoarbete

Ett antal statliga myndigheter har verksamheterstort är storsom av
betydelse folkhälsoperspektiv. det följandei I redovisas först någraett
allmänna uppgifter roll folkhälsoarbetet.i Därefter beskrivsstatensom
översiktligt några myndigheter har viktiga roller, inkl. sådanasom som
har uppdrag finansiera folkhälsovetenskaplig forslming. Vidareatt re-
dovisas samverkan mellan myndigheterna Generaldirektörs-genom

folkhälsofrågor. avslutasför Avsnittet med beskrivninggruppen aven
nationella nätverk och har folkhälso-organisationer betydelse isom
arbetet.

har flera roller inom folkhälsoområdet4.4.1 Staten

Staten har flera roller. dessa utforma hälsopolitikEn är att somav en
syftar till skapa förutsättningar för god hälsa befolkningen.i helaatt en

uppgiftStaten har vidare till understödja kvalitetsutvecklingenatt ge-
uppbyggnad och driftFoU-insatser, nationella register samtnom av

bidrag till finansieringlämna olika försöksverksamheterattgenom av
uppgift lagstiftning förEn via stödja ochetc. är att sättaannan ramar

folkhälsoarbetet. Ytterligare uppgift bedriva tillsynär att över atten
folkhälsoarbetet genomförs enligt de beslutatsintentioner harsom av
statsmakterna.
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4.4.2 Folkhälsoaspekter ingår i många
myndigheters arbete

beskrivsHär några för folkhälsoarbetet viktiga myndigheter och deras
uppgifter. Naturligtvis finns andra myndigheter har verk-även som
samheter folkhälsoomrâdetanknyter till prioritering harsom men en
varit nödvändig. Redovisningen i alfabetisk ordning.görs

Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsen den centrala förvaltningsmyndigheten förär
arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor och chefsmyndighet för Yrkesinspek-
tionen. Arbetarskyddsstyrelsen har till uppgift inom arbetsmiljöom-att
rådet bl.a.

leda, samordna utveckla verksamhetenoch inom ansvarsområdet,0
ha den centrala tillsynen arbetsmiljö- arbetstidslagstift-ochöver0
ningen,
meddela föreskrifter och allmänna råd,
producera och sprida information,

för informationssystem arbetsskador.ett0 ansvara om

Arbetsmiljölagen 1977:1160 reglerar skydd olycksfallohälsa ochmot
i arbetet. kompletteras med föreskrifter fysikaliska,Lagen tekniska,om
kemiska, biologiska, ergonomiska, psykologiska arbets-och sociala
miljöfrågor.

Arbetslivsinstitutet

Arbetslivsinstitutet nationellt för forskning områ-inomär ett centrum
dena och arbetsmarknad.arbetsmiljö, arbetsorganisation Andra viktiga
arbetsuppgifter utbildning, information,utveckling, dokumentationär
och internationellt samarbete. Institutet bedriver forskning och utveck-
ling följande områden:inom

arbetsmarknad och arbetsrätt,
och teknik,arbetsorganisation, ergonomi

arbetsmedicin, särskilt allergi och belastningsskador
psykosociala arbetshälsofrågor,
kemiska fysikaliska riskfaktorer.och

10Källor för förordningar med instruktioner myndigheterna,presentationen förär
frånregleringsbrev myndigheterna information myndigheternafor samt

beträffande verksamheterna.
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Arbetslivsinstitutet skall genomföra och stödja utveckling arbetsliveti
medverka till regionala satsningar och stödja arbetslivsut-attgenom

veckling företag och förvaltningar mfl.i

Barnombudsmannen

huvuduppgiftBarnombudsmannens ha tillsyn barns ochär överatt
ungdomars referensintressen med till konventionFN:s barnetsom
rättigheter. gäller inte minst barn med behovDetta särskilt stöd. Enav

viktig uppgift för ombudsmannen informera ochbamär attannan ung-
domar deras rättigheter. Ombudsmannen skall också koordineraom
offentliga för barns säkerhet.insatser

från ombudsmannen harInsatsema under de åren varit in-senaste
riktade på bl.a.

information konvention barnetsFN:s rättigheter,0 om om
mobbning utanför skolan,i och0

för flyktingbamen,situationen0
sociala förhållanden för barn och ungdomar samhället.i0

Boverket

Boverket central förvaltningsmyndighet för frågor byggd miljöär om
och fysisk planering, byggande och bo-hushållning med naturresurser,

tillsynsmyndighet för verksamhet plan- ochende. Boverket enligtär
tekniska egenskapskrav byggnadsverkbygglagen, lagen på m.m.om

medoch lagen hushållning naturresurser.om
för människors hälsa fördet gäller BoverketsNär insatser är ansvar

nybyggnad och ändringsamhällskraven vid byggnad in-störstav av
föreskrifterskall verka för byggnaderMyndighetentresse. attgenom

uppförs byggs så de kan brukas på-och att attutrustas utanomresp.
Vidare infor-verka människors hälsa negativt. arbetar verket genom

och frågor hurtill byggbranschen, kommuner enskilda medmation om
avseendeinomhusmiljö kan säkerställas. Samverkan sker dettagod ien

centrala och regionala myndigheter.med andra statliga
den obligatoriska ventilationskontrollBoverket har byggt upp som

for statligariksdagen beslutade år 1991. Verket har vidareom ansvar
för förbättramedel för bostadsförsöijningen och särskilda medel för att

inomhusmiljön.
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Folkhälsoinstitutet

Folkhälsoinstitutet nationellt med uppgift förebyggaär ett attorgan
sjukdomar och ohälsa och främja god hälsa för alla. Insti-attannan en

har tillsynsfunktioner.inga Det övergripande målet förtutet institutet är
främja likvärdiga förutsättningar för god hälsa för hela befolk-att en

ningen. För skapa sådana förutsättningar skall institutet särskilt be-att
akta de faktorer påverkar hälsoutvecklingen hos de ärsom grupper som

för hälsorisker.mest utsatta
I arbetet med få till stånd förbättringar hälsan föriatt utsatta grup-
skall Folkhälsoinstitutet dels stödja lokalt och folkhälso-regionaltper

arbete kommuneri och landsting företag,i organisationer ochsamt ut-
bildningsväsende, dels främja samarbete på nationell nivå mellan olika

för förhållandenpåverka betydelse för folkhälsan. Institutetattorgan av
skall särskilt

följa utvecklingen folkhälsan och de förhållanden berör0 av som
denna de initiativ utvecklingen till,anledningsamt ta som ger
tillsammans med andra förse regeringen underlag belysermed0 som
hälsokonskvensema planerade beslut,av
utveckla, ställa och sprida kunskap och erfarenheter0 samman om av
åtgärder har betydelse för förbättra folkhälsan,attsom

initiativ till försöksverksamhet och omvandlautvecklingsarbete,ta0
forskningens resultat till praktisk tillämpning förmedla kontaktoch
mellan forskare och praktiskt verksamma,
aktivt medverka det internationella folkhälsoarbetet.i0

olkhälsoinstitutetsF verksamhet består verksamhetsgrenar: natio-treav
nellt folkhälsoarbete, folkhälsoarbetelokalt forskning och utveck-samt
ling. Verksamhetsgrenama sin indeladei i tio områden. Dessaär ärtur
Alkohol, narkotika och övrigt drogberoende, Allergi, HIV/STD, sex
och Fysisksamlevnad, Tobak, Skador, aktivitet och kost, ochBarn

Äldreungdom, Invandrare.Kvinnor, samt
för få till stånd koppling mellanInstitutet verkar starkareatt en

miljö- folkhälsoarbetet. gäller för allergipro-och Detta i synnerhet
och skadeprogrammet.tobaksprogrammetgrammet,

Forskningsrådsnämnden

Forskningsrådsnämnden har till uppgift till och stödjainitiativatt ta
forskning främst områdeninom angelägna från samhälletsärsom syn-
punkt. beakta behovetNämnden skall härvid och mångveten-tvär-av
skaplig forskning.
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Nämnden skall särskilt bl.a.
främja ochsamordning samarbete mellan forskningsråden inom0
Social-, Utbildnings-, Jordbruks- och Näringsdepartementets verk-
samhetsområden,
främja samarbetet mellan forskningsråden å sidan och andra0 ena
myndigheter och å andra sidan frågori initiativ tillorgan som avser
forskning, bedömningvetenskaplig forskning eller finansieringav

forskning,av
fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksam-0
het,
fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,0

för allmän och övergripande information forslming ochsvara en om
forskningsresultat,
främja kvinno-jämställdhets-, och genusforskning,
främja internationellt forskningssamarbete därpå sådana områden
inte någon myndighet har detta uppgift.annan som

Forskningsrådsnämnden stödjer för närvarande forsk-tvärvetenskaplig
ning självuppskattad hälsa, familjehälsa och folkhälsoepidemiologi.om

Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin IMM särskild vidinrättningär en
Karolinska har till uppgiftinstitutet. IMM bedriva forskning ochatt
utbildning utföra undersökningar och fysika-utredningar inomsamt att
lisk och kemisk miljömedicin inom hälsoskyddet. harInstitutetsamt
inga tillsynsuppgifter. skall särskiltIMM

samverka med och biträda myndigheter, institutioner och organisa-0
syfte åstadkomma effektivttioner i utnyttjande de samladeatt ett av

området för verksamhet,inom institutetsresurserna
på grundval forskning utveckla metoder betydelse för verk-0 av av
samhetsområdet,
förse myndigheter förmed underlag åtgärder för-ägnadeär att0 som
bättra förhållandenade miljömedicinska landet,i
följa, detstödja och delta i internationella arbetet miljömedici-inom0
nen.

Institutet skall första hand utföra undersökningari och uppdrag som
begärs myndigheter och främst tillgodose myndigheternas behovav av
utredningsunderlag. Institutet skall särskilt beakta Socialstyrelsens be-
hov underlag för folkhälsan.rapporterav om
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Konsumentverket

central förvaltningsmyndighetKonsumentverket för konsumentfrå-är
för genomföraoch har huvudansvar den statliga konsumentpoli-attgor
generaldirektörtiken. Konsumentverkets också konsumentombuds-är

KO.man
Övergripande för verksamhetenmål är att

möjligheter ekonomiska ochhushållen goda utnyttja sinaatt0 ge
effektivt,andra resurser

stark ställning på marknaden,konsumenterna0 enge
säkerhet,hälsa ochskydda konsumenternas

sådana produktions- och konsumtionsmönstermedverka till ut-att0
tillminskar påfrestningarna på miljön och bidrarvecklas ensom

utveckling.hållbarlångsiktigt

skallför tillverkarna redan från börjanKonsumentverket arbetar att
möjligt. understödja dettaså bra och säkra Förgöra att ge-varor som
produkters kvalitet och funktion ochnomför provningverket bl.a. av

standardiseringsarbete.deltar internationellti
förföretag ochföreträder konsumenternas intressenKO gentemot

marknadsfö-domstol. har uppgifter enligtKOkonsumenternas talan i
avtalsvillkor konsu-lagen 1994:1512 iringslagen 1995:450, om

produktsäkerhetslagen 1988:1604. Bl.a.mentförhållanden och pro-
möjlighet kräva förbud ochduktsäkerhetslagen KO att mot varorger

och hälsa.skada livtjänster kansom

forskningsrådetMedicinska

grundforsk-forskningsrådets MFR uppgift stödjaMedicinska är att
farmakologi, odontologi och veterinär-medicin,ning områdenainom

grundläggande, lång-rådet stödjer skallmedicin. forskningDen vara
siktig hög kvalitet.och av

har haft betydelse för framstegenforskningenmedicinskaDen stor
denoch sjukvård och för utvecklingen inominom svensk hälso-

medicinska forsk-läkemedelsindustrin. Största delen densvenska av
läkemedelsindustrin utförs vetenskapligautanförningen i Sverige av

Medicinsk forsk-och universitetssjukhus.institutioner vid universitet
denstatliga myndigheter. Huvuddelenning utförs också inom vissa av

forskning initierad forskarna själva kanstödjer MFRMFR är av men
områden för samhälletockså till angelägnastyra som ansesresurser

eller perspektiv. Under den femårspersiodenforskningens senasteur
följande områden: äldres hälso- ochhar rådet forskning inom destött
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sjukvård, folkhälsovetenskap, ochHIV- AIDS-forskning, amalgam och
andra dentalområden, det mänskliga proteinkemi ochgenomet samt
glykobiologi.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket central förvaltningsmyndighet för socialför-är
säkringen och försäkringssystem.anslutande Till försäkringsområdet
hör bl.a. sjukförsäkring föräldraförsäkring,och folkpension allmänoch
tilläggspension, delpension, arbetsskadeförsäkring, allmänna barn-
bidrag bidragsförskott,och kontant arbetsmarknadsstöd och vidbidrag
arbetsmarknadsutbildning.

Verket centrala ledningenför den och för tillsynen de all-svarar av
försäkiingskassomas verksamhet. De allmänna försäkringskas-männa

till handläggerantalet och enskilda25 ärenden socialför-inomärsoma
säkrings- och bidragssystemet på regional och lokal nivå. Riksförsäk-

bl.a.ringsverket skall särskilt
för socialförsäkrings- ochverka bidragssystemet tillämpas lik-att0

forrnigt och rättvist,
meddela de föreskrifter och allmänna råd fordras för tillämp-0 som

lagstiftningen och för säkerställandening effektivav av en re-
sursanvändning och administration,

får tillfredsställandetill allmänheten infonna-service ochatt0 ense
trygghetsanordningama,tion om

för informations- och utbildningsverksamhetencentralt på0 ansvara
området,
följa utvecklingen de olika inom trygghetssystemet och0 av grenarna

effekterutvärdera trygghetsanordningarnas för individ och sam-
hälle.

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma har ansvar
för rehabilitering enskilda. och kassomasamordning Verketavav
arbetar förebyggande i direktkontakt med företrädare för företagockså

arbetsförhållanden.och förvaltningar bl.a. följa ochFör utvär-attom
effekterdera trygghetsanordningarnas samlar Riksförsäkringsverket

statistik register; bidragsregister, ochi pensionsregistertre typer av re-
gister för sjukfallsstatistik.
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Rådet för arbetslivsforskning

Rådet för arbetslivsforskning landets centralaär myndighet för plane-
ring, initiering och stöd till forskning och utveckling inom arbets-
livsområdet. Rådet skall bidra till utveckla god arbetsmiljö,att en en
effektiv arbetsorganisation och arbetsmarknad tillgänglig förären som
alla. Rådet skall särskilt

för den rådet finansierade verksamhetenatt följs och0 svara av upp
utvärderas,
stödja långsiktig kunskapsuppbyggnad med mångvetenskaplig in-0
riktning,
främja forskning kvinnors villkor arbetslivet,iom
informera sin verksamhet och resultaten den forskning ochom av
det utvecklingsarbete rådet stödjer,som
främja internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte.0

Skolverket

Skolverket central förvaltningsmyndighetär för det offentliga skolvä-
sendet och for den det allmänna anordnade förskoleverksamhetenav
och skolbamsomsorgen barnomsorgen i den utsträckning något annat
inte föreskrivet.är

Skolverket skall bl.a.
följa och utvärdera skolväsendet och barnomsorgen,upp
utveckla, kontrollera och stödja kvalitetssäkringsarbete i skolväsen-0
det och barnomsorgen,
sammanfatta och publicera resultaten sitt arbete med uppföljning,0 av
utvärdering, kvalitetssäkring och tillsyn,
främja utvecklingen skolväsendet och barnomsorgen0 samt utar-av
beta kommentannaterial och allmänna råd stöd till det lokalasom
utvecklingsarbetet,
främja kompetensutveckling skolväsendets och bamomsorgens0 av
personal inom nationella prioriterade områden och för densvara
statliga rektorsutbildningen,
främja forskning och informera forskningsresultat,om
inom sitt verksamhetsområde aktivt och medvetet främja flickors,
kvinnors, pojkars och lika ochmäns möjligheter,rätt

för officiell statistik skolväsendet.0 svara om

Skolverket har långsiktig förstrategi arbetet med hälsofrågor sko-ien
lan inom kunskapsområdet "Elevers hälsa". Strategin betonarsom
främjande det friska har två huvudlinjer. Den första gäller hälsoar-av
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bete samlat begrepp och inriktar sig på skolans klimat.ett Densom
handlar bygga skola kan skapa lustatt i lärandet och därom en som
eleverna delaktiga och präglar undervisningenär utifrån erfaren-sina
heter och behov. andraDen fördjupning olika hälsoom-inomavser en
råden. Vid sidan hälsoområdesvarje särskilda fakta handlar detom om
identitetsfrågor och existentiella frågor relationer till föräldrar,samt om
kamrater och lärare. Skolverket har tagit fram referensmaterial för stöd
till skolans undervisning lyfter fram de existentiella ochfrågornasom
samtalets betydelse.

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet central förvaltningsmyndighet uppgiftmedär att
bevaka det epidemiologiska läget i fråga sjukdomarsmittsammaom
och främja skyddet sådana sjukdomar. Smittskyddsinstitutet harmot
inga tillsynsuppgifter.

Institutet skall bl.a:
följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och interna-0
tionellt i fråga smittsamma sjukdomar och skyddet dessa,motom
lämna Socialstyrelsen och andra berörda information epide-det0 om
miologiska föreslåläget och åtgärder detta föranleda,kansom
följa och analysera immunitetsläget i utvalda befolkningsgrupper0
efter genomförda vaccinationsprogram och föreslå vaccinations-
åtgärder,
upprätthålla för landets smittskydd relevant förråd bakterier,ett0 av
virus och andra ämnen,

för kvalitetsstöd till landets mikrobiologiska och infektions-0 svara
immunologiska diagnostik,
bedriva forskning, metodutveckling och utbildning smitt-inom0
skydddsområdet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen förvaltningsmyndighetcentral för verksamhetär som
gäller socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smitt-
skydd, stöd och till funktionshindradeservice vissa frågoroch om
alkohol och droger. Socialstyrelsen förvidare tillsynsmyndighetär
verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, hälso-
skyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen och förordningen be-om
kämpningsmedel. Socialstyrelsen har för central statistikansvar om
bl.a. socialtjänst, hälsa, sjukvård och dödsorsaker.
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mål forSocialstyrelsens verka god hälsa, välfärdsocialär att en en
hög kvalitetoch vård på lika villkor för hela befolk-samt omsorg av

ningen.
Socialstyrelsens huvuduppgifterI ingår bl.a.

tillsyn medicinsk och social verksamhet fråga kvalitet,i0 av om
den enskildes rättigheter,säkerhet, samt

uppföljning och utvärdering socialpolitiken,av
kunskapsförmedling,
utveckling och utbildning,
statistiksamordning den sociala sektorn,inom
epidemiologisk övervakning.

finns bl.a. EpidemiologisktInom Socialstyrelsen EpC.Centrum Det
följa,övergripande målet för EpC analysera ochär att rapportera om

befolkningensutbredning och utveckling hälsa, sjukdomar, socialaav
och riskfaktorer försituation, vårdutnyttjande sjukdomar och sociala

förse allmänhet, forskare,problem. EpC skall riksdag och regering
m.fl. områdena folkhälso-med underlag inom och sociala förhållanden

hälso- och sjukvård.utvärderingsamt av
fem huvudområden:EpC arbete inriktas på:s

registerverksamhet,0
klassifikationsarbete,

förhållanden,folkhälsa och socialarapportering om
FoU-arbete,

statistikanvändare.stöd till

epidemiologiska data förgoda förutsättningRegister med är en ana-
arbete inriktas därför enhetligalysverksamhet. EpC:s på upprättaatt

sjukdomsklassiñkationer kontrollera kvalite-och ändamålsenliga samt
Följande register finns vid cancerregistret,EpC:på registrenten etc.
medicinska födelseregistret, missbildningsregist-cancer-miljöregistret,

steriliseringsregistret,abortregistret, amningsregist-patientregistret,ret,
assisterad befruktning, socialbidrag,statistik register överöverret, re-

missbrukare, förför register insatsergister insatser överöver vuxna
barn och dödsorsaksregistret.unga,

uppgift ingår tredje år publicera folk-SocialstyrelsensI att vart en
hälsorapport social rapport.resp. en

forskningsrådetSocialvetenskapliga

Socialvetenskapliga forskningsrådets SFR uppgift främja ochär att
grundforskningstödja betydelsefull och tillämpad forskning inom
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och folkhälsovetenskap infor-socialvetenskap, socialpolitik samt att
aktuell forskning.kunskapsläge ochmera om

präglas vetenskaplig bredd ochSocialvetenskaplig forskning av av
samhälletinriktning problem i teorier.änmot snarare av gemensamma

finns forSFR-stödda projekten inomhälften de institutionerDrygt av
nationaleko-psykologi, samhällsmedicin ochsocialt arbete,sociologi,

högskolor. andra hälften fördelar sig påoch Dennomi vid universitet
fakultetsornråden. anslagnaflera 13230-tal institutioner inom Avett

1995/96 18 månader harmiljoner for budgetåret 21kronor procent
hälso- och sjukvård.folkhälsainom området samtanvänts

för uppdrag i samrådregleringsbrev år 1997 givits ihar iSFR att
nationelltandra utarbetaforskningsråd ochmed berörda ettorgan

ojämlikhet Bakgrundenforskning i hälsa.forskningsprogram for ärom
forsknings-regeringen i denhar gjortsde bedömningar senasteavsom

1996/97:5.prop.politiska propositionen

psykosocial miljömedicinStatens förinstitut

uppgift bedrivamiljömedicin har tillpsykosocialförStatens institut att
särskiltskallmiljömedicin. Institutetpsykosocialoch främja forskning i

praktisk tillämpning inominriktad påforskningbedriva ärsom0
problempåarbetsmarlmadsområdenahälsovårds- ochsocial-, samt

områden,till dessamed anknytning
vetenskapligformetodutvecklingteori- ochuppmärksamhet åtägna0

verksamhetsområde,institutetsforskning inom
kommunalastatliga ochför första handforskningsuppdrag ifullgöra0

arbetsmarknadensochmyndigheter parter,samtorgan
inominstitutioner och organisationermyndigheter,medsamverka0

effek-syfte åstadkommaverksamhet iför institutetsområdet ettatt
psykosocial miljö-forsamladedeutnyttjandetivt resursernaav

forslming,medicinsk
psykoso-utvecklingsarbete deninomSocialstyrelsen i dessbiträda0

ömedicinen,ciala milj
miljömedi-psykosocialafrån denocherfarenheterverka för rönatt0

kända och nyttiggjorda.blirforskningencinska

Statens livsmedelsverk

frågorförvaltningsmyndighet förcentrallivsmedelsverkStatens är som
livs-for enligttillsynsmyndighet verksamhetlivsmedel ochrör

säkra livs-tillförsäkra konsumenternamålVerketsmedelslagen. är att
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medel god kvalitet, redlighet i hanteringen livsmedel och godaav av
matvanor.

Verkets verksamhetsområden gäller normgivning, tillsyn och kon-
troll, information och kunskapsuppbyggnad. Normgivningen baseras
till del på delta i utvecklingenstor EU:s lagstiftningatt på livsme-av
delsornrådet och harmonisera de svenska reglernaatt till EU:s regel-

Tillsynen och kontrollen bestårsystem. i stödja och samordna denatt
offentliga livsmedelskontrollen och bedriva direkt tillsynatt störreav
livsmedelsanläggningar. Genom information verket efter ökasträvar att
konsumenternas kunskap samband mellan kost och hälsa. Kun-om
skapsuppbyggnaden syftar bl.a. till utveckla metoder for livsme-att
delskontroll och analys livsmedel.av

Statens naturvårdsverk

Naturvårdsverket tillsynsmyndighet för verksamhetär enligt milj ö-
skyddslagen, naturvårdslagen, lagen kemiska produkter, lagenom om
hushållning med och hälsoskyddslagen.naturresurser Naturvårdsverket
skall enligt sin instruktion samlande och pådrivande miljövårds-ivara
arbetet både nationellt och intemationellt. Verkets arbete syftar till att
säkerställa god miljö och biologisk mångfald.en
Naturvårdsverket skall bl.a:

i förhållande till sektorsmyndigheter regionala och lokalasamt0
myndigheter arbeta med mål, vägledning, samordning och uppfölj-
ning miljöarbetet,rörsom
verka för sprida kunskaper miljöforsloiingatt samt0 om genom
miljöövervakning fram uppgifter och belysa miljötillståndet,ta om
bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det intematio-0
nella miljöarbetet och medverka med expertkunskaper,
bevaka miljövårdsintressen vid tillämpning plan- och bygglagen0 av
och lagen hushållning med tillhanda-naturresurser samtom m.m.
hålla underlag för tillämpning dessa lagar,av
verka pådrivande och samordnande i arbetet för avfallssnåltett0
samhälle,

för officiell statistik.0 ansvara

Naturvårdsverket har definierat fyra skyddsobjekt; skydd män-av
niskors hälsa, skydd den biologiska mångfalden, hushållning medav

och skydd och kulturlandskapet.naturresurser Uppgifternatur-av som
miljörelaterade hälsofrågor beräknasrör 10 verketsta procentca av

resurser.
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Ungdomsstyrelsen

statlig myndighet med uppgift följaUngdomsstyrelsen är att ung-en
förverkligasoch utvärdera hur ungdomspolitikendomars levnadsvillkor

förslag tillkommunal Ungdomsstyrelsen lämnarstatlig och nivå.på
planering och beslut olika områdenbidra till inomåtgärder kan attsom

sociala frågor, utbildning och fritidarbetsmarknad,hälsa, anpassassom
förutsättningar. Arbetet sektorsövergri-ochtill ungdomars behov är

pande.
statsbidrag till ungdomsorganisationerfördelarUngdomsstyrelsen

ungdomsverksamheten kommunerförnyelse inomoch verkar för av
Ungdomsstyrelsen för utbytesprogram,EU:soch föreningsliv. ansvarar

ungdoms-former internationelltoch andraförUngdom Europa, av
arbete.

Vägverket

helaför utvecklingencentraladet väg-Vägverket har ansvaret av
trafiksäkerhet ochdär bl.a.s.k. sektorsansvar,etttransportsystemet,

miljöfrågor ingår.
be-trafiksäkerheten redan år 1982. DessamålRiksdagen antog om

följande:och innebäroch 1993kräftades åren 1988
fortlöpandeskadade trafiken skalldödade och iantalettotalaDet0

minskas.
minskasfortlöpandeskadas trafiken skalloch idödasRisken för att0

trafikantkategorier.för alla
förgradskall minskas högretrafiken ioch skadas idödasRisken att0

problemskyddade.för de Barnenstrafikanternaoskyddadede än
särskilt beaktas.skall

kommunförbundet har ioch SvenskaRikspolisstyrelsen ettVägverket,
måletkvanitfieratför åren 1995-2000trafiksäkerhetsprogramnationellt

följ ande:enligt

skadade år får högst 4002000och svårtAntalet dödade resp.vara0
000till högst 17skadade skall nedbringasantalettotala3700. Det

polisrapporterade.

skall avlidamålet långsiktigtoktober 1997 ingeniRiksdagen attantog
Väg-den s.k. O-visionen.eller skadas svårt i vägtransportsystemet,

mål.utformas i enlighet med dettaskalltransportsystemet
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Apoteket AB

Apoteken i Sverige drivs Apoteket AB har på detalj-ensamrättav som
handeln med läkemedel landet.i

Apoteket har tillAB uppgift tillgodose allmänhetens och sjuk-att
vårdens behov läkemedel så företaget skapar möjligaatt största nyttaav
till lägsta möjliga kostnad. Företaget skall för infonnation,även svara
rådgivning, utbildning och andra tjänster kring läkemedel. Apoteket AB
bedriver också viss verksamhet det gäller information ochnären
rådgivning inom preventionsområdet.

Apoteket har skyldighetAB tillhandahålla alla läkemedel- bådeatt
receptbelagda och receptfria godkända för försäljningär isom-
Sverige. Dessutom erbjuder apoteken kompletterande sortimentett av
egenvårdsprodukter.

Apotekens roll information och rådär till såväl läkareatt ge som
patienter. Apotekspersonalen skall i varje enskilt fall till kundenattse
får föreskrivet läkemedel dosi och styrka kunden hurrätt samt att vet
det skall användas. Personalen informerar och utbildar också vårdper-
sonal och deltar tillsammans med allmänläkare och specialister läke-i
medelskommittéer. Apoteket producerarAB varje år Svensk läkeme-
delsstatistik och år Läkemedelsboken.vartannat

4.4.3 Samverkan ökar effektiviteten och kvaliteten i

myndigheternas arbete

Folkhälsogruppen avvecklades efter det Folkhälsoinstitutet inrättatsatt
den juli Efter1 1992. upphörandet Folkhälsoinstitutettogav gruppen
initiativ till bildandet Generaldirektörsgruppen för folkhälsofrågorav
med generaldirektören för Folkhälsoinstitutet ordförande. Gruppensom
har fr.o.m. år träffats flera1994 gånger år för redovisning pågå-per av
ende arbete i myndighet och för diskussionerresp. gemensamma om
folkhälsofrågor.

Syftet med folkhälsofrågorGD-gmppen i möjlighet tillär att ut-ge
byte information aktuella planer och skapa förutsättningar förav om

agerande och samordning inom folkhälsoområdet.gemensamt

4.4.4 Organisationer och nationella nätverk

stimulerar utvecklingen på alla nivåer

Organisationemas och folkrörelsernas betydelse för folkhälsan i ett
historiskt perspektiv har beskrivits kap.i 3 med särskild exemplifiering
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nykterhetsrörelsens roll. ohälsoproblemDagens visar tydligt detattav
finns uppgifter för dagens organisationer och folkrörelser detäven när
gäller förmedla kunskapersamla och på bidra tillatt sättsamt att annat
förbättringar och livsvillkor.levnadsvanorav

finnsPå den nationella nivån antal och folk-organisationerett stort
folkhälsoområdet.rörelser viktiga insatser inom gällerDetgörsom

alkohol och drogornrådet,organisationer inom organisationer inom om-
rådet barn och ungdom, bildningsorganisationer, fackliga organisatio-

handikapporganisationer, organisationer inom idrott och motion,ner,
invandrarorganisationer, organisationer inom kostornrådet, kvinno-

miljöorganisationer, pensionärsorganisationer,organsationer, organisa-
tioner inom tobaksområdet organisationer området ochinomsamt sex
samlevnad.

förutom hemvistväsentlig roll, och stimuleraEn att ge engage-
för-hos dem ingår i organisationerna, skaffa ochärmanget attsom

samlarmedla och påverka. Nationella inkunskap organisationeratt
förerfarenheter människor och bearbetar och strukturerar dessahos

kommunikation den sökeroch organisationen.inom Deutom egna
undersökningarockså kunskap och och blir inomvia rapporter experter

blir verk-sina områden. Organisationerna och deras medlemmar iresp.
folkhälsofrågorna möjlighe-lig sakkunniga, vilket ochmening gagnar

förändringar hos be-åstadkomma positiva för hälsanärterna att som
folkningen.

nationellt baserade nätverk folkhälsoområdetfinns inomDet även
dessa har berörts tidigare avsnitt ihar viktiga roller. Några isom av

Även väsentlig tillhörig-nätverken har funktion i skapakapitlet. atten
på-och samla och förmedla kunskaphet för medlemmarna attatt resp.

arbetssemi-detta ordnar nätverken träffar ochverka. Med avseende på
infonnation.spridernarier samt

och utåtriktat och ha bredskall arbetaKommittén öppet samver-en
folkhälsoområdet. det sammanhanget in-kan med olika aktörer inom I

central roll. Två har tagitssjälvfallet organisationerna initiativtar en
gäller anordnande hearingardet gäller organisationer. Detnär ena av

infor-möjlighet del aktuelloch har syftet kommittén att taatt en avge
andra inbju-folkhälsoarbetet i organisationerna.mation Det är enom

fortlöpandedan s.k. skuggrupper fortill inrättaorganisationerna att att
tilloch följa kommitténs arbete och lämna synpunktersamordnat

kommittén.
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Hälsopolitiska mål5 och strategier -

några internationella exempel

Innehållet hälsopolitiskaDe mål ochi korthet: strategier tagitssom
fram och länder Finland,inom WHO, EU Holland, England ochsom

såvälUSA präglas skillnader det gäller mål åtgär-närstoraav som
der. och Englands hälsomål utgår helt från sjuk-EU:s nära ettnog
domsinriktat saknar hälsopolitiskaperspektiv. jämlikhetsmål ochDe
har hälsoupplysningstark inriktning i individ- och bete-mot etten
endeperspektiv.

Hälsa-för-alla-strategi och de länderWHO:s inspireratssom av
denna, Finland och Holland, har med kompletterandet.ex. ansatsen
målperspektiv, fokus jämlikhetsmål ochpå åt-utsatta samtgrupper
gärdsförslag såväl samhälls-omfattar individinriktade in-somsom
satser.

hälsopolitiska måldokument vad målpreciseringarUSA:s är avser
omfattande underlagoch jämlikhetsmål baserat på vetenskapligtett

helt de samhällsinriktade åtgärdsförslagsaknar näramen nog som
torde förutsättning för uppnå de hälsopolitiska jämlik-attvara en
hetsmålen.

finns arbetet med svenska hälsomål ochanledning iDet att stra-
erfarenheter gjorts fråga länderstegier del de i andrata av som om

hälsomål.och internationella organs

strategihälsopolitiska forWHO:s5.1

Europa

Bakgrund

har såväl globalt regionalt fram förslag till hälsopoli-WHO tagitsom
tiska mål och antagits medlemsländerna.strategier WHO:s Eu-avsom
ropakontor har många avseenden varit föregångare arbetei i dettaen

de början 1980-talet utarbetade s.k. Hälsa-för-alla-strategiinär av en
alfa mål. hälsopolitiskainriktad 38 Denna strategi för Europa-mot
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regionen år har direkt1984 och indirekt inspirerat fler-antogssom- -
talet medlemsländer utforma nationella och/eller lokala mål ochatt
strategier för folkhälsoarbetet. WHO-strategins betydelse harstörsta
sannolikt formulera och konkretiseravarit vision frånutgåratt en som

kan och bör formulera mål för den framtida hälsoutvecklingen.att man
Utgår från hälsopolitiskadessa mål skapas referens-man en gemensam

för nödvändiga multisektoriella insatser för främja hälsa ochattram
förebygga dettasjukdom. Det precisa målangivel-är synsätt änsnarare

och tydliga åtgärdsprogram givit och WHO-strateginser som ger- -
dess kraft och hållbarhet i europeiskt perspektiv. uppföljningDenett av
målen periodiskt medlemsländerna bidrar också högi gradgörssom av
till denna hälsopolitiska strategi verklighetsforanlcring.att ge en

År uppdaterades målen och tidpunkten1991 för måluppfyllelse
flyttades fram till år 2000. denna version denDet europeiska häl-är av
sopolitiska redovisas nedan.strategin som

Hfa-strategin förEn version Europa med starkare betoningny av en
på ohälsans bestämningsfaktorer, håller för närvarande på utarbetasatt
i samråd med medlemsländerna. Denna strategi kommer redovisasatt
för beslut vid regionalkommitténs under hösten 1998.möte

I sammanhanget bör också WHO under år förvän-1998nämnas att
besluta Hfa-strategi.global förslag till globalDettas stra-om en ny ny

flerategi utarbetats innebär i avseenden vidareutvecklingsom en av
den frångällande Hfa-strategin år det förslaget har bl.a.1981. Inu nya
ökad jämlikhettyngd lagts på frågor i hälsa, samtidigt strateginom som
tillförts genderperspektiv.ett

Övergripande mål

för följandeWHO:s hälsopolitiska strategi Europa utgår från bl.a.
övergripande mål och synsätt:

Ökad "Århälsa såväl mellanjämlikhet i inom länder. 20000 som
skall skillnaden hälsotillståndet mellani länder och mellan grupper
inom länder minskat medha minst 25 förbättringprocent genom av
hälsoläget för ländermindre gynnade och grupper." Den visionära
kraften detta första mål i har till dei Europa-strategin bidragit att
hälsopolitiska jämlikhetsfrågorna i allt fler högreländer finns allt

den politiska och professionella dagordningen.påupp
Alla skall ha möjlighetmänniskor "att utveckla och använda sin0

förmåga förverkliga sitt liv socialt, ekononomiskt ochattegen
mentalt". gmndpelamaEn i WHO-strategin således ökaär attav
medborgarnas möjligheter makt påverka hälsans villkor såväl iatt
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samhälls- individperspektiv. Speciell uppmärksamhet skallett som
enligt socialt och ekonomisktstrategin ägnas utsatta samtgrupper
människor med funktionshinder.

ekonomisk utvecklingFred och främjar hälsa och välfärd är0 en som
övergripande mål. Betydelsentredje den ekonomiska politi-ett av

kens folkhälsoperspektivinriktning belyses.ettur

Mål med riskperspektiv

dels antal specifika olikaWHO-strategin omfattar mål gällerett som
beträffande beroendefram-miljörelaterade hälsorisker, dels mål olika

kallande produkter.
uttrycksmiljörelaterade hälsomålen i bl.a.De termer rent vatten,av

luft, hög livsmedelskvalitet effektiv vadövervakningsamt avserren en
hälsorisker från miljöfarligt avfall och markföroreningar.

alkohol, tobakMinskad konsumtion och psykoaktiva droger ut-av
central del hälsopolitiska förWHO:s strategi Europa.gör en annan av

mål fonnulerats minskat bruk följs också medDe i termer avsom upp
omfattande, hälsopolitiskaspeciella, relativt handlingspro-separata

gram.

målSjukdomsinriktade

omfattar hälsomått t.ex.sjukdomsspecifika målen sammanvägdaDe
sjukdomar t.ex. kroniska smitt-medellivslängd, av resp.grupper

specifika sjukdomar. Beträffande de smitt-sjukdomar ochsamma
det skall förekommamålet år 2000 intesjukdomarna är attt.ex.samma

mässling, påssjuka, medfödd röda hundnågra inhemska fall polio,av
nyföddhetstiden.och difteri stelkramp undersamt

bl.a. hjärt-kärlsjukdomamasjukdomsspecifika målenDe attanger
mellan och årskall ha med år 1980 2000minskat minst 15 samtprocent

medåldersgrupp skall ha minskat minstdödligheten iiatt cancer resp.
dödsfallskador, invaliditet och uppkomnaVidare15 attprocent. anges

med det årskall reduceras minst 25 ocholyckor procent attgenom
fortlöpande psykiskastabil och minskning2000 skall finnas stör-aven

ningar.

Målgruppsinriktade strategier

speciella hälsopolitiska för barn ochHfa-strategin för har målEuropa
mål dock relativt allmänt hållna.ungdom kvinnor. Dessa ärsamt
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Arenor för folkhälsoarbetet

WHO-strategin frånutgår hälso- och sjukvården självklaratt utgör en
och viktig fördrivkraft förverkliga hälsomålen. Ett antal mål inriktasatt
också hälso- och sjukvårdens roll och vad välmot t.ex.ansvar avser en
utbyggd primärvård med brett utbud hälsofrämjande, sjukdoms-ett av
förebyggande, behandlande och rehabiliterande tjänster.

WHO-strategin betonar betydelsen andra för folkhäl-även av arenor
soarbetet skolan, arbetsplatsen, bostadsområdet och hemmet.som

Förutsättningar för folkhälsoarbetet

Hfa-strategin lyfter speciellt fram behovet ökad kunskap och med-av
vetenhet hälsans bestämningsfaktorer både i samhällsinriktat ochettom
individuellt perspektiv, inte minst bland olika professionella grupper
inom hälso- sjukvården.och Vidare betonas betydelsen förvalt-av en
ningsstruktur kan samordna genomförandet och uppföljningensom av
Hfa-strategin på nationell nivå folkhälsopolitiken måstesamt att vara
demokratiskt förankrad och bygga på bred och aktiv medverkan frånen

mängd institutioner och såväl inom offentlig sektor och nä-en grupper
ringsliv frivilliga organisationer.som

Uppföljning och utvärdering

De periodiska uppföljningar och utvärderingar Hfa-strate-görssom av
gin erfarenhetsmässigt betydelse såväl i de länder utformatär av som
specifika de länder där dennamål i folkhälsomålexplicitatypsom av
helt eller delvis saknas.

Under hösten/vintem 1996-97 genomfördes utvärdering inomen
Europaregionen utifrån de mål38 uppställts för hälsoutvecklingensom
och folkhälsoarbetet.

Den uppföljningsrapportensvenska till "FolkhälsoarbetetsWHO,
utveckling i Ds 1997:62,Sverige" relativt ingående bild iger en av
vilken utsträckning de angivna målen kommer kunna uppfyllas.att

eller framstegInga mycket små har enligt denna uppföljning gjorts
bl.a. det gäller minska de sociala skillnaderna för-i ohälsa ochnär att
bättra livskvaliteten. Vidare konstateras mycket framstegsmå gjortsatt
vad minskaduppnå alkoholkonsumtion. dominerandeDenattavser
trenden för svensk del dock med dessa viktiga undantag godaär att- -
framsteg med förverkliga degjorts olika Hfa-målen.att
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5.2 folkhälsopolitikEU:s

Bakgrund

Hälsopolitiska frågor blev i och med Maastricht-fördraget EU:sett av
formella FördragetSamarbetsområden. betonar det hälsopolitiskaatt
samarbetet artikel skall fungerainom 129 komplement tillettsom
medlemsländernas politik.

politik ochStora delar verksamhet betydelseEU:s är ettav av ur
folkhälsoperspektiv. för"Strategi Sveriges EG-arbete frågorI i som
gäller folkhälsa och hälso- och sjukvård" Ds 1997:4 konstateras t.ex.

"utformningen direktiv den inre bety-marknaden kan haröratt av som
delse befogenhet utfärdaför hälsan. har direktiv punkt-EU att t.ex.om
skattebestämmelser för alkohol och tobak, förbud reklam ochmot reg-
lering trafiksäkerhet".kring arbetsmiljö och andra politikområ-"Inom
den kan jordbruksstödet och stmkturfonderna ha betydelse för häl-t.ex.
soutvecklingen. forskningsområdet finns möjligheter stödjaInom att
forskning kan ha betydelse föroch utveckling hälsan."som

hälsoaspekter ofta andra målpraktiken måste givetvisI vägas mot
och hälsopolitik får därigenom både ochintressen. EU:s positiva nega-

effekter folkhälsan. aktuellt exempel målkontlikttiva på Ett på etten ur
mycket omfattande cahälsopolitiskt perspektiv EU:s subventioner 8är

miljarder kr år till tobaksodling. Samtidigt bedrivs inom EU ettper
skadeverk-arbete för minska tobakskonsumtionen och tobakensatt

speciella for förebygganingar, bl.a. anslutning till deti programmet att
förbjuda tobaksreklam. Liknande målkon-beslutoch attcancer genom

och tillgänglighet alkohol,flikter finns det gäller pris vadnär avser
frukteriprodukter politik vad gällersubventionering feta mej samt enav

kraftigt höjer konsumentpriset dessa produkter.och grönsaker påsom
samlade explicita hälsopolitiska mål uttrycktahar några iEU inte

eller minskade hälsorisker. Huvudlinjenförbättrad hälsa ärtenner av
skall ha effekter häl-och inte negativabeslut insatser ettatt ursnarare

den årligahälsoskyddslinje återspeglas också isoperspektiv. Denna
belyser hur hälsoaspekter integrerats ifrån kommissionenrapport som

olika politikområden.
fram börpolicy Socialdepartementet lagtEnligt den svenska som

denna verksamhet folkhälsopers-samlade beskrivning EU:s ettav ur
framtidsinriktad folkhälsapektiv till för bättreutvecklas strategien

inslag arbetet med det ramverket börinom gemenskapen. iEtt nya en-
ligt den svenska på folkhälsopolitik beskriva deEU:s attsynen vara

mellan hälsaeuropeiska sambanden och ekonomi med hänsynt.ex. ta-
och jämlikhet hälsa. Vidare betydelsentill jämställdhet i betonasgen av

hälsopolitiska för fastställerEU liksom WHO:s strategii Europa-att -
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vissa övergripande folkhälsomål för sin verksamhet. "Genom en ny
inriktning för folkhälsoarbete skulleEU:s framåtsyftande helhets-ett
perspektiv på folkhälsofrämjandeEU:s insatser inom alla politikområ-
den kunna "Vidare kan målkonfliktererhå1las.." i unionens politiska
beslutsprocess tydliggöras och de ömsesidiga samband gällersom
mellan tillväxt, förändringarekonomisk välfärdspolitiken ochit.ex.
folkhälsa k1argöras."

folkhälsopolitikför denna samlade betonas specielltInom iramen
den betydelsensvenska strategin samlat agerande för minskaett attav
tobakskonsumtionen, alkoholens skadeverkningar och narkotikabruket.

Specifika folkhälsoprogram

specifikafinns bl.a. följ ande folkhälsoprogram:Inom EU
femårsbudgetmed 1996-2000 på miljo-Cancerprogrammet 64en

och omfattar insatser bl.a. inriktas information,ECU motsomner som
forskning, tidig Folkhälsoinstitutethälsoupplysning upptäckt. ärsamt
svensk kontaktpunkt för Cancerprogrammet.

sjukdomar. AidsAids och andra AgainstEuropesmittsammavissa
utvidgades detta omfattastartade år och år 1996 till1991 attprogram

sjukdomar.andra Femårsbudgeten på 49,6vissa smittsammaäven är
miljoner och inriktas bl.a. övervakning och kon-ECU insatserna mot
troll sjukdomar, smittskyddsåtgärder, information,smittsamma un-av
dervisning och stöd till hiv-smittade och aidssjuka.utbildning samt

kontaktpunkt förSmittskyddsinstitutet svensk dettaär program.
hälsofrämjande information och utbildning.förProgram insatser,

hälso-bidra till säkerställa högMålet för detta är att att enprogram
multi-för bl.a. främja hälsoupplysning,skyddsnivå insatser attgenom

erfarenhetsutbyte. Budgeten försektoriella folkhälsoinsatser samt pro-
1996-2000 omfattar miljoner ECU. Folk-femårsperiod 35grammets

förkontaktpunkt dettahälsoinstitutet svenskär program.
bl.a. tillår 1996 syftarNarkotikapreventionsprogrammet antogssom

konsekvenser förknippadeproblem ochöka kunskapen äratt somom
bidra till förbättra information ochmed narkotikaberoende samt att

narkotika. kontaktpunkt förutbildning förebygga bruk Svenskför att av
detta Folkhälsoinstitutet.ärprogram

biomedicinska forskningsprogram delområ-åttaInom EU:s är ett av
vårdforskning tvåårsbudgetden folkhälsoforskning inkl. med en

1995/96 96/97 miljoner kronor. den svenskapå 300 Utövernärmare-
folkhälsoprogram finns svensk medver-representationen i dessa även

kan hälsoinriktade arbetsgrupperi antal andra och kommittéer t.ex.ett
förebyggadet gäller för skador och utveckla hälso-insatsernär att
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verksamhet bedrivs vid det europeiskafrämjande skolor denisamt som
narkotikaobservatoriet.

EU:s regeringskonferens

Amsterdam omarbetadesVid regeringskonferens i i juni 1997EU:s
artikelnfolkhälsa. intryckMaastrichtfordragets artikel 129 Ett är attom

och utökas. Inledningsvis "attomarbetningen både skärps sägsgenom
tillmänniskors hälsa säkerställas bådeskydd for skallhög nivå tillen

från denall policy och samtligainnebörd och genomförande insatserav
ställsden omarbetade fördragstextengemenskapens sida". Ieuropeiska

EU-kommissio-medlemsländerna tillsammans medockså krav på att
förebyggandeoch olikapoliciessamordna sina rörprogram somnen

inrikt-biologiskartikeln har i hög gradinsatser. Utvidgningen enav
Standardisering blodprodukter och insat-bl.a.ning. handlarDen avom

omarbetadeveterinärmedicinska skyddet.för stärka det Denatt ar-ser
medlemsländer,ratiñceratskraft efter det den allatikeln träder i att av

till årsskiftet 1998/99.vilket blir förräntroligen inte

ioch strategierNationella folkhälsomål5.3

ländernågra

Finland

målutifrån deutvecklat sin hälsopolitikde länderFinland är ett somav
hälsopolitiska förstrategi Europa.och riktlinjer i WHO:sangessom

Folkhälso-utvecklingsarbete 1996 årsdettaviktigt dokument iEtt är
hälsoutveck-och analysbeskrivningomfattar delsrapport avensom

framtiden,dels del inriktadperspektiv,lingen historiskti motett en
folkhälsoperspektiv.betydelseoch derasmultisektoriella insatser ettur

be-för formulering ochbildar basfinska FolkhälsorapportenDen en
vissa för-folkhälsopolitiken. Islut den finska ävenrapporten gesom

ochfolkhälsopolicy WHO EU. Be-Finlands inomslag vad t.ex.avser
strategibl.a. vikten samladhälsopolitik betonasträffande EU:s av en

sjukdomsspecifikabestämningsfaktorerinriktad hälsans änmot snarare
for minskabetonas vikten prioritera insatserVidare attattavprogram.

hälsokon-ohälsa och utveckla metoder förde sociala skillnaderna i
förändringar.ekonomiska och strukturellasekvensbedömningar t.ex.av

finska folkhälsostrategiutgångspunkt för dennaEn central är re-en
folkhälsa meddovisning mellan samhällsutveckling ochsambandav

transfere-fokus och förändringar välfards- ochbl.a. på arbetslöshet i



122 Hälsopolitiska mål och några internationellastrategier exempel SOU 1998:43-

ringssystemen redovisning olika departements hälsopoli-samt en av
tiska roll och Genom denna redovisning tydliggörs hur folkhäl-ansvar.
sofrågoma förutsätter aktivt från alla depar-ett näraengagemang nog

och därmed också behovettement samlad nationell folkhälsopo-av en
litik.

Utöver denna redovisning lyfts antal speciella tvärsektoriellaett
folkhälsoprogram fram dels i riskperspektiv tobak, alkohol, narko-ett
tika, dels i sjukdomsperspektiv bl.a. psykisk ohälsa, sexuell hälsaett
och skador. Vidare redovisas de positiva erfarenheterna de senasteav
15 årens tvärsektoriella samarbete för främja hälsosynpunkt godaatt ur
matvanor.

Speciell uppmärksamhet de sociala skillnaderna ohälsa.ägnas i Ett
forskningsprogram kring ohälsans sociala etiologi har initierats liksom

forskningsmedel för studera hälsokonsekvensemaextra ekono-att av
miska problem och ökad social marginalisering.

Den finska folkhälsostrategin beskriver hur tvärsektoriellaäven
samverkansfonner fram både på nationell och lokalväxt nivå. De ge-

hälsopolitiska målen varit föremål för behandling imensamma som-
den finska riksdagen har bidragit till ökad samverkan mellan olikaen-
samhällssektorer. har ocksåDe stimulerat det systematiska utveck-
lingsarbete bedrivits Social- och hälsoministeriet tillsammanssom av
med berörda kommuner för vidareutveckla lokala och regionalaatt
samverkansforrner för folkhälsoarbetet.

England

"The health of the Nation" på den engelska folkhälsostrategiär namnet
fram i början 1990-talet och stimulerade till bredtogssom av som en

och konstruktiv debatt. folkhälsostrategiEn håller på framatt tasny nu
med fokusspeciell på insatser främjar positiv hälsoutvecklingsom en
bland dem löper risk drabbas ohälsa och förtida död.störst attsom av
Den tidigare har därförstrategin minskat i betydelse Varför den endast
mycket kortfattat belyses nedan.

Karakteristiskt för "The health of the Nation" den presenteradessom
i början 1990-talet den helt frånutgick sjuk-näraatt ettav var nog
domsperspektiv med fokus på kranskärlssjukdomar och slaganfall, can-

psykisk ohälsa, hiv/aids och sexuell hälsa skador. häl-Desamtcer,
sopolitiska målen formulerades ofta i procentuella minsk-termer av
ningar dödlighet och sjuklighet under tioårsperiod.av en

Strategiema för förverkliga dessa mål fokuserade förändringarpåatt
det gäller dominerande riskfaktorernär rökning när-utan attsom men

analysera förändringarhur dessa skulle kunna genomföras.mare
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Huvudstrategin för de folkhälsoinsatser aktualiseras olika for-ärsom
hälsoupplysning.mer av

Hälso- och sjukvården viktig roll för samverkan mediattges en
andra och frivilliga organisationer genomföra denna hälsopoli-organ
tiska dennastrategi. bakgrund bl.a.Mot de regionala hälso-attanges
och sjukvårdsorganisationema Regional Health Authorities skall ut-
veckla lokala hälso- och servicemål, utveckla förinvesteringsplaner att
uppnå de angivna målen, intensifiera sina hälsoupplysningsinsatser

utveckla samarbetsformer med andra och frivilliga organi-samt organ
sationer.

Speciell uppmärksamhet möjligheterna utifrån patient-,ägnas att ett
medborgar- professionellt medicinskt perspektiv utveckla resultat-resp.
redovisningar från hälso- och sjukvården kan relateras till verk-som
samhetens mål, dvs. uttryckas i bättre hälsa och vårdkvalitettermer av
etc.

Holland

Den holländska folkhälsopolitiken baseras bl.a. på folkhälsorapporten
Public andHealth Forecasts omfattar såväl historisktStatus ettsom-

folkhälsorapportenframtidsperspektiv. Genom omfat-ett att ävensom
framtidsinriktade epidemiologiska analyser den bra underlagtar ettger

för bedöma olika möjligheter påverka hälsoutvecklingen.att att
hälsopolitik specielltDen holländska regeringens har redovisats i ett

policydokument "Healthy and Sound for PolicyFramework Health-
omfattar både multisektoriella1995 1998" folkhälsoinsatser ochsom-

riktlinjer för säkerställa god sjukvård lika villkor för be-på helaatt en
folkningen.

målen för denna hälsopolitiska uttrycksDe övergripande strategi i
till livet, förhindralägga friska år tidiga dödsfalltermer att samt attav

förbättra för dem lever med olika funktionshinderlivskvaliteten som
och långvariga sjukdomar. hälsopolitiska jämlikhetsfrågomaDe ges
hög förinsatser förbättra hälsans villkor förprioritet attt.ex. genom
vissa socialt invandrargrupper och de hemlösa.utsatta

hälsopolitiska handlingsprogram redovisas förSjukdomsspeciñka
skador och kroniska sjukdomar. för de skadeförebyggandeInom ramen

olycksfall blandinsatserna betonas speciellt barn och äldre liksom in-
för ökad säkerhet "på och redovisastorg". I strateginsatser gator även

bedömningar resursbehov för genomföra dessa handlingspro-attav
gram.

Riskperspektivet viktig del den holländska hälsostrate-utgör en av
gin rad konkreta åtgärder för bl.a. tobaks-minskaatt attgenom ange en
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bruket och förbättra kost-och dryckesvanor framför allt häl-genom
soupplysning och förbättrad information till konsumenterna olikaom
produkters Finansiellainnehåll. för dessa insatser i stra-resurser anges
tegin.

Folkhälsoarbetets struktur och organisation redovisas iäven strate-
gin där hälsoministem betonarbl.a. statliga och kommunalaatt organ
har finansiera befolkningsinriktade hälsofrämjande ochett attansvar
förebyggande Vidare framhållsinsatser. allmänläkare, förutom häl-att
soupplysning samband med patientkontakten,i har med-ett attansvar
verka samladei preventiva program.

USA

Nationella hälsomål sedanhar början 1980-talet ochpresenteratsav
följts för det s.k. Healthyinom people-programmet. Dessaupp ramen
mål baseras i hög grad på vetenskapliga bedömningar möjligaolikaav
förändringar hälso- riskpanoramat. Tusentals harexperterav resp.
medverkat underlagetför fram till dessa mål. Uppföljningamaatt ta
håller också mycket hög epidemiologisk standard. politiska för-Denen
ankringen målen dock inte helt klar och inte heller förutsättning-ärav

för praktiken förverkligai strategins intentioner.attarna
Det övergripande målet för denna folkhälsostrategi bidra tillär att
god och jämlikare hälsoutveckling. denna bakgrundMot må-en anges

len föri såväl förbättringar befolkningen helhet itermer av som som
minskade sociala skillnader i ohälsa och lika till fö-tillgångtermer av

rebyggande föroch hälsofrämjande insatser alla. jämlikhetsper-Detta
spektiv mål förkonkretiseras strategin genomgåendeattgenom anger
olika befolkningsgrupper.

både från sjukdoms- risk-Healthy people-strategin utgår ochett ett
Sjukdomsspecifika mål bl.a. för hjärt-kärlsjukdomarperspektiv. anges

och slaganfall, diabetes, hiv, skador för sjukdomar relate-samtcancer,
rade till olika orsaksfaktorer arbetsrelaterade sjukdomar, miljöre-som
laterade sjukdomar och livsmedelsrelaterad ohälsa. sjuk-varjeFör
domsgrupp relativt ingående omfattning,redovisas utvecklingstrender,
orsaker, fördelning, kvantifierade mål och åtgärdsförslag.

friskfaktorsperspektiv fokuserasI risk- bl.a. depå positivaett resp.
hälsoeffekterna fysisk hälsosamma.aktivitet, kostvanor, minskat to-av

Ävenbaksbruk och riskerna med alkohol och droger. i detta perspektiv
målen för olikai kvantitativa befolkningsgrupper,termer t.ex.anges

hur andelen bland akademiker, arbetare,rökare olika etniska grupper
och olika speciella högriskgnipper t.ex. gravida kvinnor skall föränd-

under IO-lS-årsperiod.ras en
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Den amerikanska strategin utgår högi grad från individ- och fa-ett
miljeinriktat perspektiv det gäller förverkligandetnär målen. Häl-av
soupplysning blir därmed helt central del i detta arbete med dessen
inriktning beteendeförändringar. Lokala folkhälsoprogram där ak-mot

förstai hand frivilligatörerna organisationer, skolan,är massmedia,
företag och olika självhjälpsgrupper viktig del ityper utgörav en annan
denna folkhälsostrategi.

Hälso- och sjukvårdssektom beskrivs de viktigaste driv-som en av
kraftema det hälsofrämjandei och sjukdomsförebyggande arbetet både

det gäller hälsoupplysning och andranär preventiva insatser. Ett nära
samarbete förordas mellan medicinskt utbildad personal, lärare, social-
arbetare, administratörer och andra yrkesgrupper i sin verksamhetsom
kan integrera hälsoupplysning till medborgarna. kräver förbättradDetta
pedagogisk utbildning sjukvårdspersonalen liksom ökat teamarbete.av

Statens roll beskrivs i denna strategi framför allt stiftai termer attav
lagar påverkar sjukvården, miljön, jordbruket och utbild-t.ex.som
ningssystemet. Federala, delstatliga och lokala har också vik-organ en
tig roll initiativtagare och samordnare det gäller olikanär typersom av
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vidare betonas

för forskning och utvecklingsarbete det gällerstatens när attansvar
identifiera effektiva insatser och Det offentligtär även ettprogram. an-

följa och analysera hälso- och riskutvecklingen föratt samtsvar svara
uppföljning och utvärdering hälsopolitiska mål och strategier.av

En jämförande analys

Skillnaderna det gäller inriktning och grad konkretise-är närstora av
ring i de nationella hälsomål och strategier redovisats Vissasom ovan.
strategier, den holländska, finländska och amerikanska, harsom en re-
lativt bred omfattar såväl risk- och frisk- sjuk-ansats ett ettsom som
domsperspektiv. engelska strategin utgårDen initialt helt från sjuk-ett
domsperspektiv. Flertalet strategier fokuserar på hälsopolitiska jämlik-
hetsfrågor och förbättrabehovet hälsans villkor för socialt ochattav
ekonomiskt andraI strategier detta marginelltutsatta är ettgrupper.
eller icke aktualiserat problem.

Det finns skillnader vad valet medel föräven stora attavser av
uppnå de målen.angivna Vissa strategier EU, England, USA utgår i
hög grad från folkhälsoarbetet börprimärt inriktas förändraatt mot att
levnadsvanor och beteenden och därför bör hög prioritetatt man ge
olika former hälsoupplysning. Andra WHO-Hfa, Holland,strategierav
Finland betonar betydelsen samhällsinriktade insatser,snarare av
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kompletterade med hälsoupplysning. Dessa skillnader illustreras i ta-
bellerna och5.1 5.2.

MålperspektivTabell 5.1 i olika strategidokument

Mål
Strategi- Sjukdoms- Rislcrelaterade ämlikhetsmål Mål/riktlinjerJ
dokument specifika mål olikaför

mål arenor
WHO-Hfa XX XX XX X
EU XXXX X-
Finland XXX XX XX
Holland XX XX XX X
England XXX X- -
USA XX XX XXX X

Helt dominerande målperspektivTeckenförklaring: XXX
Vanlig helt målperspektivinte dominerandeXX men

mål målperspektivEnstaka formulerade dettaX i
mål med denna fokuseringInga-

ÅtgärdsinriktningTabell olika strategidokument5.2 i

Qgärder
beteende, Lokalsamhälle samhällsutvecklingStrategi- Individ

strukturella fakto-dokument hälsoupplysning community
actions rer

XXWHO-hfa XXX
XEU XXX -

Finland X XX XXX
Holland XX XXXX
England XXX X -

XUSA XXX XX

åtgärdsinriktningHelt dominerandeTeckenförklaring: XXX
helt åtgärdsinriktningVanlig inte dominerandeXX men

Enstaka åtgärder med denna inriktningX
eller åtgärderinga inga dennaNära typnog av-

Tabellerna nulägesbild basis olika intematio-försöker på dege en av
nella och nationella redovisats finns dockstategier Detsom ovan.

bild förändrasstarka skäl betona denna tiden. Denöveratt att nya
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0
WHO-strategin kommer sannolikt i högre grad den nuvarandeatt än
inriktas hälsans bestämningsfaktorermot samtidigt åtgärds-som

Enperspektivet blir samhällsinriktat. förändring kommerän störremer
sannolikt ske det gäller den engelska folkhälsostrateginatt när med en
mycket stark markering jämlikhetsmålen och samhällsinriktade in-av
satser.
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står det till med folkhälsan i6 Hur

beskrivningSverige en-

trendbrott iInnehållet 1990-talet har inneburiti korthet: ett
befolkningens välfärdsutveckling.frågamånga avseenden i om

År fler sysselsättning år 1990.saknade 685 0001996 änpersoner
inkomster har minskat.disponibla DeHushållens grupper som

be-besvärligt under 1980-talet har fått detdetredan hade ännu
ungdomar, ensamstående föräldrar, lång-framför alltsvärligare,

fattiga harinvandrargrupper. Andelenvarigt sjuka och vissa mer
ochfördubblats mellan åren 1990 1995.än

Vidofta relaterade till individers livsvillkor.Levnadsvanor är
andeljämförelse tillhör länder med låginternationell Sverigeen

alkoholkonsumtion.narkotikamissbrukare och lågrökare och
dockstadigt i bland båda könen,minskar SverigeAndelen rökare

blandvanligtRökning dubbelt såblandsnabbare ärmännen.
ökadeMellan åren 1992 och 1996bland tjänstemän.arbetare som

mednarkotikaerfarenheter. Jämfört 1980-medandelen ungdomar
grönsaker och rotfrukter. Konsumtionentalet vi i dagäter avmer

och barn.har bättre kostvanorKvinnormatfett minskar. än män
avseenden bättre kostvanorUngdomar har i vissa än vuxna.

fram-medellivslängden ökat kraftigt för1990-talet harUnder
förklaras nedgångenhela ökningenför allt Nästanmän. avav

harföljd århjärt-kärlsjukdomar. Under långdödlighet i aven
sjukdo-alkoholrelateradeskador ochsjunkit också idödligheten
hälsanpsykiskahar den självrapporterade90-taletUndermar.

psykiskadetkraftigt befolkningen. Försämringenförsämrats i av
socioekonomiskaoch från allavälbefinnandet gäller barn vuxna

arbetarbakgrund. An-framför allt medpersonergrupper, men
ungdomar ochökar stadigt både bland barn,delen överviktiga

Övervikt bland blandvanligare arbetare tjänstemän.änärvuxna.
vanligare.folkhälsoproblem blir alltAllergier är annatett som

de harden befolkningentredjedelDrygt attvuxna uppgeren av
eller överkänslighet.någon form allergiav



130 Hur står det till folkhälsanmed Sverigei SOU 1998:43

Genomgående, oberoende hur hälsa, sjuklighet och dödlig-av
het kvarstår skillnader imäts, ohälsa mellan olikastora sociala

i Sverige. Dessa skillnader varierar mellan ochmängrupper
kvinnor, mellan olika åldersgrupper, sjukdomsgrupper och mellan
regioner. Vidare ansamlas riskfaktorer för sjukdomar oftare hos
arbetare hos tjänstemän. De sociala skillnadernaän generelltär

i storstäder i mindrestörre tättbebyggdaän områden. Skillnader i
hälsa och livsstil mellan vissa invandrargrupper och svenskar är
anmärkningsvärt stora.

l Inledning

Beskrivning och analys förhållanden i befolkningens hälsout-av
veckling, dess orsaker och konsekvenser hur viktiga riskfakto-samt

för förändrasohälsa tiden i olika befolkningsgrupperöver ärrer av
betydelse förunderlag utformningenstor hälsopolitiska målsom av

och strategier.
Sådana beskrivningar och analyser redovisas regelbundet i natio-

nella folkhälsa Folkhälsorapportrapporter socialasamtom om
förhållanden Social rapport. Folkhälsorapporten och Sociala rap-

kompletterar varandra dessa tillsammansporten belyserattgenom
villkoren för och utvecklingen befolkningens hälsa och socialaav
situation.

I detta kapitel redogörs kortfattat för de viktigaste fynden fram-i
för allt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997 och Sociala rapport
1997 Statistiska centralbyråns Välfärd ochsamt ojämlik-rapport om
het 20-årsperspektivi 1975-1995. I redovisningen medäventas
viktiga från källorresultat andra och undersökningar speciellaom
frågeställningar, undersökningar specifika invandrargrup-t.ex. om

hälsa. Redovisningen fokuseras framför allt på beskrivningpers en
de viktigaste tendensema vad gäller förändringar befolkningensiav

välfärd och livsvillkor, levnadsvanor och hälsotillstånd. Hälsout-
vecklingen och riskpanoramat beskrivs för barn, ungdomar, yrkes-
aktiva och äldre. Avslutningsvis redogörs för ojämlikhet i hälsa
mellan olika socioekonomiska och kvinnor, regionermängrupper,
och etniska grupper.

l Källor, andra Socialstyrelsens Folkhälsorapportän 1997 och Social rapport
1997 Statistiska centralbyråns Välfärd och ojämlikhet 20-årsperspektivsamt i
1975-1995, redovisas i fotnoter.
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allsidig beskrivning befolkningensEn hälsotillstånd och häl-av
soutveckling bör inkludera samtliga dessa perspektiv för kunnaatt
synliggöra dels individers hälsoproblem och risker, dels ohälsans

befolkningen. Hälsopolitiskai mål och utformasstrategiermönster
olika beroende valet perspektiv.på Samtliga perspektiv har bådeav
för- och nackdelar måste för det skallvägas attsom samman vara
möjligt adekvata för målformuleringarval seoch strategiergöraatt
vidare 8.5.avsnitt

Välfärdens och livsvillkorens6.2

utveckling

Samhällets och funktionssätt påverkar hälsoriskerorganisation vilka
därmed betydelsevi för och har för befolkningens hälsa.utsätts stor

vilken betydelse den ekonomiska och socialaHistorien har visat stor
utvecklingen fördelningen välfärden har haft för folkhälsan.samt av

hygien och kost, förbättrade livsvillkor ochSå har exempelvis bättre
boendestandardarbetsmiljöer, förbättrad utbildningsnivå, bättre samt

för folk-medicinskt förebyggande insatser Varit avgörande bättreen
det också de individerhälsa generellt Samtidigt uppenbart,är attsett.

utbild-inkomsterna, ocharbetena, bostädernahar de sämstasom
hälsa.tenderar haningarna sämstatt

befolkningens förhållanden,sambanden mellan socialastarkaDe
vetenskapliga litte-hälsa väl dokumenterade i denlivsvillkor och är

oftast detverkar i båda riktningarna. FörOrsakskedjomaraturen.
dåligförhållanden leda till ohälsa. kanförsta kan sociala T.ex.

arbetslöshetbelastningssjukdomar. Vidare kanarbetsmiljö resultera i
hälsofarliga andra kanbeteenden. detleda till ökad Förstress samt

Psykisk ohälsa resultera isociala problem. kanohälsa leda till t.ex.
försämratarbetslivet med inkomster ochutanförställs sämreatt man

följd.socialt nätverk som
levnadsförhållanden ochbefolkningensfölja förändringar iAtt

viktigt det hälsopolitiska arbetetlivsvillkor lika iminst attär som
för-befolkningens hälsoutveckling. Signalerfölja förändringar i om

ofta förutsägaför befolkningsgrupper kansämrade livsvillkor vissa
ofta påpekaframtida dessa brukarhälsoförsämringar i Mangrupper.

gårdagens rimligtdagens ohälsa återspeglar risker. Då det attäratt
morgonda-dagens riskervända på detta och signalersäga att ger om

folkhäl-kunna bedriva framgångsrikhälsoproblem. För attgens en
uppmärksamhet därför till förändringarsopolitik bör vår riktasäven

befolkningensi livsvillkor.
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det följandeI redovisas de viktigaste tendensema vad gäller för-
ändringar befolkningensi livsvillkor relaterade till materiell välfärd
inkomstutveckling, utbredning fattigdom och ekonomiskaav pro-
blem, utvecklingen den materiella levnadsstandarden för-samtav
delningen inkomster och materiell standard mellan olikaav grup-
per, utbildning utbildningsnivå och studiedeltagande, arbetsliv
och vardagsliv sysselsättning och arbetslöshet, arbetsmiljö, fritid

sociala relationer familjeförhållanden och socialt nätverk,samt
trygghet och säkerhet politiska resurser. Alla dessa kompo-samt

bild människors levnadsnivå levnadsför-nenter, samtsom ger en av
hållanden, de och strukturer påverkar individersutgör ramar som
förutsättningar för hälsosamt liv.ett

Redovisningen nedan baseras på Socialstyrelsens Sociala rapport
1997 analys välfardsutvecklingen under perioden 1975-samt en av
1995 Statistiska centralbyrån SCB nyligen publicerat. SCB:ssom
analys baseras framförallt på uppgifter hämtade från SCB:s årliga
intervjuundersökningar levnadsförhållanden.av

6.2.1 Materiel välfärd

Den materiella standarden har givetvis allacentral ställning i väl-en
färdsanalyser. Inkomst viktigt mått välfärd,påär ett även om sam-
bandet mellan hög inkomst och god livskvalitét inte självklart.är
Inkomstnivån dock oftasamvarierar med materiell konsumtion,t.ex.
boendestandard, förmåga arbeta, utbildning, god hälsa och möj-att
ligheter betala för rekreation.att

D disponibla hushållsinkomsternaDe inkomst efter skatt och trans-
fereringar har ökat med 18 sedan mitten 1970-procentca av
talet. Under 1990-talet har den positiva utvecklingen Ivänt. sam-
band kraftigt ökandemed den arbetslösheten och minskade sys-

disponiblaselsättningen minskade de inkomsterna med 8 pro-
centenheter mellan åren 1990 och 1995.

Cl reala förDe arbetsinkomstema heltidsarbetande har bara ökat
marginellt sedan år 1975 + 3 fasti penningvärde.procent

CI Jämte ungdomar har många ensamstående med barn haft den
Äveninkomstutvecklingen under 1990-talet. pensionärs-sämsta

har haft inkomstutveckling under dennagrupper en ogynnsam
period.
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D Ojämlikheten inkomstfördelningeni minskade fram till början av
1980-talet, har sedan dess ökat igen. Under 1980-taletmen var
det framförallt höginkomsttagama ökade sina inkomstersom mer

andra. På 1990-talet halkade låginkomsttagama efterän ännu mer
och andelen fattiga ökade. Med fattiga levermenas personer som

hushålli där den disponibla hushållsinkomsten efter skatt och
transfereringar understiger Socialstyrelsens socialbidragsnonn
gällande fram till år 1996.

D markant trendbrott med ökande fattigdomskvotEtt inträffade
ungefär frånår 1990 3 år till1990 år 1995.7procent procent
Alla socioekonomiska skikt har drabbats eller mindre på 90-mer
talet, och förtidspensionärerarbetare De regionalamest.men
skillnaderna oförändrade.iär stort sett

D ökande fattigdomen på 90-taletDen drabbade framför allt barn-
familjema, särskilt föräldrar,ensamstående mångbamsföräldrar

småbarnsföräldrar.och unga

D Bland kvinnor och ålderni 20-29 år ökade fattigdomskvotenmän
påtagligt under 90-talet 6 fattiga år 1990 12procent resp.

1995 och generationsklyftoma därmedår har vidgatsprocent
avsevärt.

D jämförelseVid internationell hade däremot och deSverigeen
nordiska länderna fortfarande relativt fattigdomskvo-andra låga

vid 90-talet.mittenter av

D Hushållens ekonomiska problem likviditet, aktuellamätt som
betalningsproblem, svårigheter klara matkontot och hyranatt

90-taletbilliga kostvanor, har ökat kraftigt undersamt extremt
År hade 18 hushållen svårigheter klara1995 procent attav avca

utgifter. Särskilt invandrare, ensamföräldrar, ungdomarlöpande
låga inkomster har ekonomiskamed avsevärt störresamt grupper

helhet. dessaproblem befolkningen Ojämlikheten iän som avse-
socioekonomiska har påtagligtenden mellan olika ökatgrupper

90-talet.under

D materiella standarden kapitalvaror, bilar och fritidshus harDen
ökat markant under den 20-årsperioden. har emeller-Detsenaste

inträffattid tydlig stagnation ölmingstakten slutetmotav aven

2 levnadsförhållandenKälla: undersökningar ULF.SCB:s av
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80-talet, och på 90-talet föreligger det i vissa avseenden reellen
minskning. gäller andelenDet har tillgång till bil, tvättma-som
skin, fritidsbåt, husvagn och dagstidning. Standardskillnadema
mellan olika generationer har ökat till ungdomarnas nackdel.

CI Bostadsstandarden hari Sverige i vissa avseenden minskat på 90-
talet jämfört med början 80-talet. Trångboddheten ökade ochav
småhusboendet minskade för befolkningen helhet,i sin på-mest
tagligt bland ungdomar, barnfamiljer och låginkomstgrupper.
Bland samboende medelåldern har däremoti utrymmesstandar-
den höjts.

U ojämlikhetenDen materiella mellan arbetare och tjänstemän på
mellan- och hög nivå har vid 80-talet. Ge-mittenstagnerat av
nerationsskillnadema har ökat sedan länge, fördjupadesmen
under 90-talet. regionala skillnadernaDe i materiell standard iär

oförändrade under de åren.20stort sett senaste

6.2.2 Utbildning

Utbildning viktigaste medlet fordet individen konkurrenseniär om
olika arbetslivet. Kopplingenpositioner i mellan utbildning och väl-
färd förstagår hand arbetsmarknaden Fördel-i och arbetslivet.över
ningen inkomster mellan de anställda beror utsträckningi påstorav
den har arbetslivet.position inom Vid sidan ekonomiskman enav

individens utbildning betonasnyttoaspekt på den oegennyttigaäven
bildningsaspekten ökarbl. möjligheten del det kultu-att taa.som av
rella kvalitativt innehålllivet och i olika vardagsaktiviteter.ger

EI 60 befolkningen föddes föreNärmare år 1940procent av som
folkskolegenerationen har enbart obligatorisk utbildning, dvs.

folkskola. grundskolegenerationen5-7 års I födda efter år 1950-
har någon skolmässig den90 utbildning efterprocentca-

obligatoriska dvs.skolgången, 9 års grundskola.

CI både folkskolegenerationen ochI gmndskolegenerationen har 5-
7 dem på landsbygden 15-17växtprocent av som upp resp. pro-

bland dem i storstad akademisk utbildning.växtcent uppsom

3Den materiella ojämlikheten med särskilt sammanfattandemäts ett
på olikaojärnlikhetsindex bygger indikatorer på ochbostadsstandardsom

kapitalvaror.
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D Social snedrekrytering skolan, dvs.i barn med socialavissaatt
oftare andra högreuppnår utbildningsnivå,än ärursprung en

påfallande. fjärde barn från högreVart tjänstemannahem går
vidare till medan dettauniversitet, fallet för fråntiondeär var
lägre medelklass och tjugofemte från arbetarhem.var

seklet fick allaTidigare under i samhällsklasser i genomsnittmän
utbildning kvinnor. fortsätter of-Numera kvinnor någotänmer

till teoretiska gymnasiestudier och högskolestudier,än mäntare
medan fortfarande i högre grad fortsätter till de längsta uni-män

Ändå socialtversitetsutbildningama. sambandet mellanär
utbildning 1990-talet föroch på i detsammastort settursprung

båda könen.

6.2.3 Arbetsliv och vardagsliv

Lönearbete spelar roll i våra liv. erhåller viGenom yrkeslivetstoren
inkomster för försörjning, blir delaktigavår samhällets aktiviteter,i
kan saker och fårutveckla och lära kontakt med andra män-oss nya
niskor. Arbetet identitet och social Arbete kan alltmerstatus.ger oss
betraktas förutsättning för vår hälsa. har visatMånga studiersom en

bland förvärvsarbetande blanddödligheten betydligt lägre änatt är
icke förvärvsarbetande motsvarande åldersgrupp.i Hälsoselektionen
till arbetsmarknaden, dvs. rekrytering friska individer, har inteav
helt kunnat förklara dessa skillnader i dödlighet

Samtidigt har forskningen kartlagt hälsorisker för-antalett stort
arbetsmiljöer.knippade med vissa finns många jobbDettyper av

och kännetecknassmutsiga högär monotona, tunga,som ergo-av
belastning, kemiska och fysikaliska harnomisk risker. På årsenare

riskfaktorer uppmärksammats, före-psykosociala framför alltäven
högakomsten negativ dvs. psykiska krav kombinationistress,av

med beslutsutrymme. årslitet Senare studier arbetslivetsvisar att
framförpsykiska krav ökar, allt inom kvinnodominerade yrken. Den

könsuppdelade arbetsmarknaden innebär skillnader ochmellan mäns
kvinnors arbetsvillkor. kommer oftare kontakt med oljorMän it.ex.
och lösningsmedel. förDe vibrationer, buller ellerär utsattamer

4Vågerö Lahelrna Work andD, E. Women, mortality: analysis theofAn
relation between female labour force participation and female mortality rates.

Orth-Gomér m.fl red. and heartK, Women, disease. Hillsdale, N.J.stress
Erlbaum 1997.
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mycket miljöer. Kvinnor för våld, hot ochär utsattamervarma
oftare jobbmobbning. har också innebärDe monotona,som uppre-

stresspade arbetsrörelser och negativ
påtagligt förändratssvenska arbetslivet har under âr.Det senare

femårsperiod modernti svenskt arbetsliv har inne-Knappast någon
och delvisburit snabbare, oväntade förändringar 1990-större änmer

hälft. Förändringarna gäller både ochtalets första arbetsmarknad
finns trend allt fler blir tidsbe-arbetsorganisation. Det mot atten

anställda, särskilt behovsanställda och projektanställda.gränsat
godaerbjuds ofta möjligheter till utbildning och kanProjektanställda

oftamedan behovsanställda och vikarier hardet arbetetstyra egna
förändring förbätt-Arbetslivets kan innebära bådevillkor.sämre

risker för de anställda. del medför dessaringar och ökade För en
handlingsutrymme möjligheter tillförändringar ökat och bättre

andra kan förändringarna leda till ohälso-kompetensutveckling. För
ökade krav och kontrollmöjlig-till följd begränsadestress avsam

övertidsarbete. Personalnedskämingar ochheter, tidspress ochhög
vid anställning mångaökade krav hög kompetenspå gör ute-att

arbetsmarknadenffrånstängs
helavetenskapliga belägg för arbetslöshet påverkarfinnsDet att

effek-hälsobeteende, och socialahälsopanoramat, från påsymptom
döddiagnostiserbar ochsjukdom till kliniskt ohälsa Detter av

ofta, sjukvårdsutnyttjande ochvälbefinnandet försämraspsykiska
ökar, ökar sin alkoholkonsumtionläkemedelskonsumtion mänunga

uppmärksammaröker Det också viktigtoch kvinnor är attmer.unga
hälsoeffekter. enbart de arbets-arbetslöshetens indirekta Det inteär

ekonomiska,drabbas arbetslöshetens negativalösa kan avsom
konsekvenser, de arbetslösashälsomässigasociala och ävenutan

Ökadbarnen hög gradallt arbetslöshet påverkar ifamiljer, framför
dem har arbetet övertidsarbetetför kvar:arbetsförhållandena som

5Östlin Järvholm red. Arbetsliv och hälsaArbete och kön. BP. en-
RådetArbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, förkartläggning.

Stockholm 1996.arbetslivsforskning.
5 ärvholm föränderligt arbetsliv.I: Järvhohn Banlert U, J B. EttAronsson G, J
red.a. a.

Ökad7 arbetslöshet missbruk lidande. Steineckanlert och psykisktJ U. mer-
och bättre hälsa-enG red. liv .StatensLängre preventionrapport om

beredning medicinsk metodik, Folkhälsoinstitutet.för utvärdering av
Stockholm 1997.
8 Wineñeld withWineñeld HR, Goldney GrowingAH, Tiggeman M, RD. up

study ofunemployment: Longitudinal psychological Routledge.A its impact.
London 1993.
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den Arbetet innebär trygghetökar liksom negativa stressen. som
tilltar.och rädslan för uppsägninghotas

arbetslivet fritiden väsentlig delVid sidan utgör även avenav
friluftsliv, kulturella ak-välfärd. kan handla idrott,vår Det t.ex.om

tiviteter och nöjen.
sysselsättningens och arbetslöshetensdet följande redovisasI ut-

arbetsmiljöns utfonnning. Vidare be-veckling under år samtsenare
används olika befolkningsgrupper.skrivs den fria tidenhur av

Sysselsättning och arbetslöshet

medminskade antalet sysselsattaD till år 1996Från år 1990
ålderantalet arbetsförsamtidigt i545 000 som personerpersoner,

med 000.ökade 150

lika.drabbar alla socioekonomiskaD Arbetslösheten inte grupper
År och blandbland arbetarearbetslösheten 10,11995 procentvar
högre 2,7tjänstemän procent.

D arbetslöshet harKvinnors männens.passeratnu

År utomnordiska40 personerD 00030,61996 procent avvar
social bak-Invandrarungdomar,arbete.medborgare oavsettutan

lång-risk drabbasbetydligt svenskargrund, löper större än att av
6.1.arbetslöshet figurvarig

ungdomarvanlig erfarenhet blandmycketD Arbetslöshet är somen
erfarit arbets-hälften hargrundskolan år 1988. Drygtavslutade

för drabbasriskunder tiden 1992-95. Lägstgånglöshet någon att
har högrearbetslöshet barn till tjänstemän,perioderlängre avav

lantbrukare.företagare och

utanförför bosattaD arbetslöshet har varitLångvarig störst unga
påarbetslöshetgäller hälsan innebärDå detstorstadsområdena.

städer.hälsorisker arbetslöshet ilandsbygden lägre än

Arbetsmiljö

och yrkenmånga branscherD har skärpts inompsykiska kravenDe
markant iskärpningde åren. Denna är mestsenaste omsorg,

psyko-har generelltKvinnorsjukvård och utbildning. sämresett
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sociala arbetsvillkor vilket beror på de oftareän män, änatt män
har yrken där negativ vanligt. Invandrare oftareärstress är över-
representerade yrkeni kännetecknas bristfällig psykoso-som av
cial arbetsmiljö födda i Sverige.än personer

Figur 6.1 Andelen elever i februari 1995 arbetslösa eller isom var ar-
åtgärd.betsmarknadspolitisk Efter invandrarstatus.

Invandratunder
skolålder

Invandratunder
förskoleålder

Andragenera-
tionensinvandrare

S/erigeFöddi av
svenskaföräldrar

I Kvinnor
MänI

Källa: SCB, bearbetning EpC Socialstyrelsens Sociala 1997rapport

fysiska arbetsmiljönDen har i många avseenden förbättrats. Allt
färre dag för buller, nedsmutsning,i lösningsmedel ochutsätts
bly. olyckorna ocksåDe svåra har minskat kraftigt.

Cl Både kvinnor och har allti utsträckning möjlighetmän större att
lära saker arbetet ochi tycker arbetet förtjänstenutöverattnya

personlig tillfredsställelse.ger

Fritid

D Arbetsdelningen i hushållen fortfarande starkt könsberoende.är
framföralltDet det oavlönade hemarbetet för kvinnors delär som

inkräktar på den fria tiden. friaKvinnors tid i högre gradär, än
fragmenterad.männens,

Cl De äldre allt fritidenaktivare på inom de flesta områden. Flerär
fleroch skog ochi mark, går på och bibliotek,är ute restaurang
allt färre går till kyrkan.men
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EI Kulturaktiviteter starkt klassbundna.är Teaterbesökama kommer
framför allt från de sociala skikten.övre

CI 31 och 46 procent kvinnornaprocent männen läser böckerav av
varje dag. Bland detta nedgångmän är med 6 och bland kvin-en

ökning med 3 procentenheter under de 15 åren.nor en senaste
Även biblioteksbesöken har ökat bland kvinnor, oföränd-ärmen
rade bland män.

Frilufts- och idrottsintresset ökar. Fritidsfiske den domi-är mest
nerande aktiviteten bland Medan utomhusidrottenmän. tycks ha

under delen 80-talet befinnerstagnerat sig inomhus-senare av
idrotten på stark frammarsch.

har skettDet kraftig ökning pub- och kafébe-restaurang-,en av
söken sedan 1980-talet.

6.2.4 Sociala relationer

Det sociala nätverket del den sociala miljönär och omfattaren av
dels individuella kontakter med familj, och arbets-vänner, grannar
kamrater, dels individers förhållande till kollektivet, dvs.
organisationer, intressegrupper, myndigheter. Människors sociala
relationer och deras integration deti sociala livet betydelse förär av
uppkomsten hälsoproblem också för möjligheten hands-attav men
kas med redan uppkomna hälsoproblem. Ett socialt nätverk be-stort
höver inte odelat positivt för individen. De positiva effekternavara
beror på nätverkets fönnåga olika socialt stöd-att typerge av emo-
tionellt, informativt eller materiellt. Sociala relationer kan betraktas

fundamentala mänskliga behov.som
följandeI det beskrivs utvecklingen sociala relationer iav

Sverige under perioden 1975-1995.

D Ensamboendet ökar och har under 20 år ökat från till16 21 pro-
i åldrarna Andelen16-74 år. ensamboende har ökat förcent mest

25-34-åringama, dvs. ökning med 12 procentenheter. Dettaen
betyder fjärdedel eller 300 000 Sveriges 1,2 miljoneratt en av
25-34-åringar bor Vid mitten 1990-talet borensamma. av ca
700 000 och 600 000 kvinnormän ensamma.

CI Hörselnedsättning kan innebära svårigheter med kommunikation
med andra människor. befolkningenI helhet 16-84 år ärsom
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det har nedsatt hörsel12 sådani utsträckning deprocent attsom
har svårighet höra samtal mellan flera Sedan mittenatt personer.

1970-talet har signifikant ökning skett frånav en av gruppen
cirka till9 12 procent.

U vanligarePå 1990-talet blev det barn har separerade föräldrar.att
frånvarandeKontaktema mellan barn och fäder har blivit mer

frekventa, fler faderdet inte blir vårdnads-ärmen som ensamma
havare efter separationen.

U i lägre sociala hamnar oftareMän utanför familjelivet.grupper

U Ungefär alla träffar60 anhörignågon minstprocent av vuxna en
gång högre utbildning,i veckan. Ju desto färre har kontakter.täta

U har minskatGrannumgänget sedan 70-talet för både ochmän
kvinnor. Omkring den träffar30 befolkningenprocent av vuxna
och tillsammans med minst gång veckan.iär grannar en

U Ungefär alla arbetskamrat10 umgås med någonprocent av vuxna
fritiden.minst gång i veckan underen

U Omkring alla och alla kvinnor25 13mänprocent procentav av
saknar Andelen har ökat sedan 70-nära vän. närautan vänneren
talet.

U miljoner aktivaDrygt 3,5 i någon förening,ärpersoner varav
förtroendeuppdrag.miljoner har något2 Endast 8nästan procent

utanför svenska föreningslivet.står helt det

U Vid 1990-talet knapptmitten 10 600 000är procent,av personer,
medlemmar något politiskt parti. nedgång medi Detta 4-är en ca

procentenheter sedan slutet 70-talet. Nedgången på-5 är mestav
taglig åldrarna mellan 16 och år.i 34

ÄvenU andelen deltar aktivt inom harpartipolitisk verksamhetsom
minskat kraftigt decennierna,de från år 19785senaste procent
till 3 år 1995.procent

ÅrU drygt1995 83 de anställda medlemmar iprocentvar av en
fackförening.
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Levnadsvanor6.3

under lång tid framför allt inriktats på beteen-Hälsopolitiken har en
finnsden hälsorisker. således tradition relativtDetutgörsom en av

det gällerväl utvecklad hälsopolitik individ- och befolkningsin-när
första hand tobaksrölcning alkohol,riktade vad i ochinsatser avser

kostvanor, sexualvanorfråga motion, och solvanor.iäven ommen
före-framträder i analyser levnadsvanomasEtt mönster som av

befolkningsgrupper vissa ohälsosamma levnads-komst i olika är att
socialtansamlas hos ocksåtenderar äratt personer somvanor

Salma kontantmarginal,arbetslös, haAtt monotontettutsatta. vara
känsla sammanhang, lågutbildad och/ellerarbete, sakna attvaraav

sannolikhet för flera ohälso-innebär ökad haarbetare attvara en
analyser Folkhälso-enligt de redovisas ilevnadsvanor somsamma

riskfylldkonsekvenserna enskild1997. De negativarapport av en
synergieffektenlevnadsvana hälsan, rökning, på grundpå ärt.ex. av

lev-uppträder i kombination med andra ohälsosammadenstörre om
hög alkoholkonsumtion. Analogt kan ocksånadsvanor, sägast.ex.

levnadsvana,hälsoeffektema enskild hälsosamde positivaatt enav
harblir samtidigtregelbunden motion, ävenstörret.ex. om man

näringsriktig kost.levnadsvanor,andra hälsosamma t.ex.
indivi-beteenden starkt samband medhälsorelaterade harDessa

Levnadsvanor påverkaslivsvillkor och sociala position.ders avsom
tillhörig-arbetslöshet och socioekonomiskekonomiska villkor,t.ex.

strukturellt betingade levnadsvanor.for Dessahet brukar kallas ty-
vanligareeller beteenden betydligtlevnadsvanorriskfyllda ärper av

med låg utbildnings-och ilägre socioekonomiskai grupper grupper
8.1.nivå se vidare avsnitt

befolkningenskortfattad redovisningdet följande lämnasI en av
levnadsvanor.

Tobaksvanor6.3. 1

ochstadigt i Sverige bland både kvinnorrökare minskarAndelen
blandsnabbaredock mäimen.män,

andelendagligrökare bland kvinnor i dagAndelen är större än
statistik.24 22 enligt 1995-årsbland männen procent resp.

desärskilt framträdande blandKönsskillnaderna i rökning är
figur 6.2.åldersgruppemayngsta
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CI Andelen dagligrökare har minskat i alla socioekonomiska grup-
harFör den minskat någotmännen bland arbetareper. änmer

bland tjänstemän och för kvinnor har minskningen varit större
bland tjänstemännen. Andelen dagligrökare dock dubbelt såär
hög bland arbetare, såväl manliga kvinnliga, blandsom som
tjänstemän.

Cl De regionala skillnaderna rökvanori betydande. Blandär män-
varierar andelen dagligrökare mellan 19 i Västerbot-procentnen
län och 29 Malmö kommun.itens Andelen dagligrökareprocent

bland kvinnor 16 på Gotland ochär 30procent i Kalmarprocent
län.

Andelen i åldern 16-84 år 17 blandär närmare procentsnusare
och 0,7 bland kvinnorna.männen procent

Figur 6.2 Andel dagligrökare bland år,män och kvinnor, 16-84 1980-
Åldersstandardiserat.1995.

Andel dagligrökare

40

35

30

25

20

15 I I I I l I l I l l I l I I l I Arao 82 84 se as 90 92 94

Källa: levnadsförhållanden,Undersökningen ULF/SCB. Socialstyrel-av
Folkhälsorapport 1997.sens

6.3.2 Alkoholvanor

CI Antalet alkoholrelaterade dödsfall i Sverige uppskattas till drygt
5 000 år. Merparten uppkommer sjukdomar där alkoholper av
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gällerökar dödsrisken. vissa cancerformer och slaganfallDetta
alkoholrelaterade olycksfall och självmordsamt

D drickerAndelen elever årskurs 9 alkohol motsvarandei 5som
haralkohol eller år ökat sedanliter 80-talet.mittenmer perren av

pojkarna och 6 flickorna högkon-14 procentprocent avav var
alkohol enligt undersökning Stockholmi år 1993.sumenter enav

D Manliga facklärda arbetare har gånger dödlighetså hög itre
alkoholrelaterade sjukdomar manliga mellan-tjänstemän påsom

facklärdaKvinnliga arbetare dubbelt sånivå och högre. har
alkoholrelaterade sjukdomar kvinnligahög dödlighet i som

eller högre.mellannivåtjänstemän på

blandD risken bli missbrukare alkohol högstBland män är att av
betongarbetare, truckförare, hårfrisö-städare, servitörer,sjömän,

trädgårdsmästare, diversearbetare,journalister, ochgruv-rer,
fotografer.ochstuveriarbetaresotare,

Narkotikavanor6.3.3

D från år 1992 uppskattas antaletEnligt undersökning tungaen
till mellan ochmissbrukare 14 000 20 000i Sverige personer.

missbrukarna kvinnorfler ca 80Betydligt änmän procent av
narkotika."missbrukar

D narkotika bland 18-åringarhar mönstrandeAndelen prövatsom
1990-taletSkolungdomar i årskurs har ökat underoch bland 9

figur 6.3.

D narkotikamissbruk vanligare bland svenskarBland änärvuxna
dock narkotikamissbruketbland invandrare. Hos ärunga av

särskilt bland andra generationens in-bland invandrare,högre
vandrare.

9 red.alkoholproblem. Steineck GAndréasson Primär preventionS. a. a.av
° Romelsjö Alfredsson Alcoholism inLundberg A,Hemmingsson

Sweden. Journal ofclasses and occupations in Internationalsocial
Epidemiology. l997;26:584-59l.

alkohol- och narkotikaupplysning.Centralförbundet för Det tunga
omfattningnarkotikamissbrukets Sverige 1992. Rapportserie 28.i nr

Stockholm 1992.
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6.3.4 Psykofarrnaka

Under år använder mellan 10 och 13 denett procent av vuxna
befolkningen sömnmedel eller lugnande medel. Mellan 125 000
och har185 000 mycket och långvarig konsum-storpersoner en
tion dessa läkemedel.av

Figur 6.3. Andel narkotika bland 18-åringarprövat mönstrande samtsom
årskursbland elever i 1970-96.

Procent
Mönstrande18-åringar....... -.20
Pojkarårskurs9

j k årskursFlickorn, ...............16,. ---

0 l | I l l l l l I l l I I I l I l I I l I I I I l I Ar70/71 72/73 75 77 79 81 83 85 87 9589 91 93

Källa: CAN, Folkhälsoinstitutet. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997.

CI betydligtKvinnor använder sömnmedel och lugnande medelmer
Skillnaderna mellan kvinnor och åldrarnaiän män. män är störst

år.50över

Ök-CI Försäljningen antidepressiva medel har ökat dramatiskt.av
ningen mellan ochåren 1990 1996 270motsvarar procent.

Cl Göteborgs och Bohus län hade år 1995 den högsta försäljningen
ochsömnmedel lugnande medel. lägsta försäljningenDenav

hade Norrbottens län.

D Uppgifter saknas användning psykofarmaka olikai socio-om av
ekonomiska i olika etniskasamtgrupper grupper.
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6.3.5 Matvanor

sedanminskat något mittenD fett har i SverigeKonsumtionen av
grönsaker, rotfrukter utomKonsumtionen80-talet. pota-avav

pastaprodukter och matbröd har ökat.mjöl,och bär,frukttis,

avseenden.skiljer sig flera En-D iochKvinnors mäns matvanor
bättrehar kvinnorolika studier änligt matvanorsammantaget

män.

förändratsöver harD ochäldres 70 år avsevärtDe matvanor un-
full-grönsaker,dag färskaiåren. Dede 20der äterSenaste mer

tidigare.mjölkprodukterochkornsbröd, ris, änpasta magra

speciellt blandbetydelse förD harUtbildningsnivån matvanoma,
grönsakerfrukt ochochHögutbildade kvinnor män ätermän. mer

lågutbildade.än

bättrevissa avseendenD ungdom har i änochBarn matvanor
gradKostrekommendationema har i högre anammats avvuxna.

mindreungdomarfettintaget.gäller Däremotvadungdomar äter
grönsakerfrukt och än vuxna.

ochrotfruktergrönsaker,änstemannahushållD från äterBarn mer
linjer harteoretiskaGymnasieelever gårandra barn.fisk än som

praktiska linjer.elever påfrukostvanorbättre än

de intefrukt och grönsakermindreD tenderar änRökare ätaatt som
tillgodogöramöjlighetermindredessutomRökare harröker. att

frukt.finns i exempelvisantioxidativasig ämnen som

och överviktaktivitetFysisk6.3.6

årandelen åldern 16-74iD 80-taletbörjanI sompersonervarav
oftare påellerveckanmotionerade regelbundet dvs. gång ien

1990/91 56Motsvarande andel årfritiden 50 procent. var pro-ca

raskaZ skidåkning, lätt terränglöpning,simning,definierasMotion som
liknande.cykling ellerpromenader,
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Andelen inte motionerar alls,cent. 13 har varitprocent,som ca
oförändrad sedan början 1980-talet.av

D Arbetare motionerar inte regelbundet i lika utsträckningstor som
tjänstemän. Arbetare sig dock underrör arbetstid.mer

D Andelen överviktiga ökar stadigt både bland kvinnor och män.
Vid slutet 1980-talet 36 både kvinnor ochprocentav var ca av

överviktiga. Undersökningar frånmän Stockholm visar dock att
andelen överviktiga dagi högre blandär bland kvinnor imän än
alla socioekonomiska figur 6.4.grupper

D Andelen överviktiga i åldersgruppen 45-54 år betydligt iär större
Sverige i övriga landet.ännorra

Figur 6.4 Andel överviktiga Stockholmsi år,län, 20-64 efter kön och
socioekonomisk 1990 och 1994.grupp.

E Arbetare1990
u J gv I tjänstemänLägreMän

. - Meuarwhögretjm. .1994 . ..

1990

Kvinnor
1994

O 10 20 30 40 50 Procent

Källa: Avdelningen för Socialmedicin, Folkhälsoenkäterna 1990 och
1994. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997.

ÖverviktD vanligare bland arbetare blandär tjänstemän. Deän so-
cioekonomska skillnaderna något i fråga kraftigär större om
övervikt för lätt övervikt.än

D Andelen med kraftig övervikt 9 för kvinnor och 5procentvar ca
för år 1989.procent män

13 SOU 1997:188. ochMotion idrott 1997. Idrottsutredningens intervju-
undersökning. Rapport till Idrottsutredningen
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Solvanor6.3.7

folketsstudie hela svenska solvanor. Kun-finns ingenDet om
betydelse för insjuknandet hudcancersolvanomas iskapen om

kartlägg-antal regionalamelanom har dock initieratmalignt ett
kvinnorStockholms länundersökning i visarningar. En attt.ex.

kvinnorna solade 1446solar oftare änän män. procent merav
andel bland 24motsvarandeår,gånger männen är procent.per

ofta minskathar andelen solaroch 1994Mellan åren 1990 som
betydligt.

fördelningutveckling ochFolkhälsans6.4

kan på olika DetbefolkningenFolkhälsans utveckling i sätt.mätas
olikagenerellt och idödlighetens utvecklingtraditionella måttet är

kanmåttförändringar livslängd. Andrapåverkar iåldrar, ocksåsom
dödligaej nödvändigtvisförekomst vissaförändringar i avvara

utnyttjandevårdutnyttjande,hälsobesvär,subjektivasjukdomar, av
årfunktionsnedsättningar Påochsjukförsäkringssystem senareosv.

hälsoutvecklingen isammanfattametoder förhar attäven ennya
funktionsfönnågadödlighet ochutvecklats, därbefolkning ut-t.ex.

Years. EttDisability Adjusted Lifemått DALYtrycks samlati ett
tyngdenförändringar iför beskrivaanvändaskansådant mått att av

7.kapitelbefolkningsnivå se vidarepåfolkhälsoproblemolika
påhälsoutvecklingbefolkningensslutsatserenbart draAtt om

otillräck-medellivslängdens utvecklingochdödlighetens ärbasis av
Ökad nödvändigt-befolkning behöver intemedellivslängd iligt. en

sjuk-mängdfinnshälsa i densamma. Detförbättradbetydavis enen
bli vanligare i befolkningenväl kanmycketdomar utan attsom

kanmedellivslängden, påverkas. Dettadärmeddödligheten, och vara
allergier,dödsrisk ökar t.ex.med lågsjukdomar rö-fallet då ex.
sjukvårdsin-eller dåpsykisk ohälsasjukdomar ellerrelseorganens

sjukdomar,dödligheten i vissaminskar atttrotstypersatserna av
ökande.ellerkonstantsjukdomarnainsjuknandet i är t.o.m.

detutvecklingeninte enbarthandlar dessutomFolkhälsa avom
utveckling iHälsopanoramatsbefolkningen.generella hälsoläget i

ocksåhälsan fördelad,dvs. hurolika befolkningsgrupper, ärär en
utformandetfördärför nödvändigkunskapviktig aspekt. Sådan är av

Ökande sjunkandemedellivslängd,strategier.hälsopolitiskaolika
funktionsnedsättningartrender vad gällernedåtgåendedödlighet,

naturligt-behöverbefolkningen iohälsaoch subjektiv i genomsnitt,
utvecklingstrenderdet bättre.har fått Positivabetyda allavis inte att
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i befolkning i kan skymma sikten för oförändradestort elleren
negativa utvecklingstrender host.0.m. vissa i befolkningen.grupper

Man kan möjligen också ifrågasätta den traditionella, domine-
rande metoden retrospektivt värdera trender befolkningensatt i häl-
soutveckling fokusera på redan inträffade dödsfallatt ochgenom
sjukdomstillstånd. Alternativt bör i mycket utsträckningstörreman

hittillsän bedömningar prospektivt förväntadgöra hälsoutveck-av
ling i befolkningen på basis den kunskap och de erfarenheter vi iav
dag har riskfaktorers och frisk-/skyddsfaktorers hälsoeffekter,om
förekomst och fördelning i befolkningen. Sådana analyser är ovan-
liga i Sverige, vanliga i Holland.t.ex.men

Med dessa tankar bagaget", redovisas hälsoutvecklingen inu
befolkningen, såsom den beskrivs i bl.a. Folkhälsorapport 1997.

6.4.1 Hälsans utveckling i Sverige i ett

internationellt perspektiv

Möjligheterna genomföra internationella jämförelser frågaiatt om
hälsoutveckling befolkningeni i i olika befolkningsgrup-stort samt

starkt begränsade.är Svårighetema beträffande jämfö-är storaper
relser levnadsförhållanden, livsstil och förekomst olika risk-av av
faktorer. Svårigheten ligger i kvalitén hos uppgifterna i de olikaatt
länderna varierar och det i många avseenden saknas jämförbaraatt
uppgifter. När det gäller internationella jämförelser olika indika-av

på hälsa, uppgifter dödlighet ochtorer dödsorsakerär vanligastom
förekommande, medan tillgången på data vad sjuklighet äravser

begränsad. Nedan följer några internationella jämförelser frågaimer
förekomst olika riskfaktorer för ohälsa dödlighet ochsamtom av

sjuklighet.

D Det alkoholkonsumtionenvariationer i mellanär olika län-stora
der. Frankrike försäljningenI alkohol invånare, 15var av ren per
år och äldre, ungefär liter år14 1994 jämföra med liter6 iatt
Sverige. Bland länderna i EU har Sverige den lägsta registrerade
konsumtionen.

Sverige har lägst andel rökare bland 22 procent vidmän en
jämförelse Andeleni EU. rökare bland betydligt högre imän är

Portugal 55 procent, Greklandt.ex. 51 procent och Danmark
46 procent. det gäller kvinnorNär i EU, varierar andelen rökare
mellan 17 Italien och 39 Danmark. Sverigeprocent procent
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blandrökande mittenpositionkvinnor intarmed 24 procent en
EU-ländema.

ochTysklandhar bara Finland,D medlemsländerna i EUBland
Österrike narkotikamissbrukare Sverige.andellägre än

ländernade västeuropeiskaD medellivslängden ökar iMedan
Ryssland.synnerhetösteuropeiska länder, i iminskar den i vissa

medellivsläng-har Sverige den längstanordiska ländernadeAv
ökaroch de andra nordiska ländernaiden. Både i Sverige mäns

köns-och därmed minskarkvinnorsmedellivslängd snabbare än
avseende.skillnaderna dettai

denkan hapekar på Sverigesiffror från år 1996D Preliminära att
världen.spädbarnsdödligheten ilägsta

medlikhetkraftigt i Sverige iD ärt-kärldödligheten minskar t.ex.Hj
baltiskadeländer. Ryssland,västeuropeiska Ioch övrigaUSA
ökandeställetm.fl. länder har iochländerna Ungern noteratman

hjärt-kärl-förriskfaktorernivåer olikaoch ökandedödlighet av
sjukdom.

internationelltlåg iD Cancerdödligheten i Sverige är sett ett per-
icancerdödlighetenminskarnordiska ländernaspektiv. de utomI

börjandödlighet ihögahadeår 1995Danmark somsammasom
minskarcancerdödlighetendet land därFinland1970-talet. ärav

oroväckandeRyssland visarPolen ochmedan Ungern,mest, en
ökning.

länder.andrajämfört medtrafiken lågdödligheten iD SverigeI är
medFrankrike tillsammansländerna harvästeuropeiskadeAv
Öst-itrafiken. Utvecklingendödssiffroma ide högstaSpanien

ökningexplosionsartaduppseendeväckande medär aveneuropa
trafiken.dödaantalet i

Öst-barnadödlighet. Imycket lågD helhet harNorden ensom
gångeroch Bulgarien, detTjeckienPolen, är trecaeuropa, ex.

olycksfall.dör till följdbarnSverigevanligare iän att av

däriblandvästvärlden,snabbt i helaD ökarbland barnAllergier
al-frågainternationella listan idenSverige. Sverige toppar om

Ca 8bland barn med 20eksemlergiska procentnära procent. av
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svenska barn i tonåren har I Kina har endastastma. 2yngre pro-
barnen medan andelen icent Japanastma 20ärav procent.

6.4.2 Medellivslängd

D Medellivslängden fortsätter öka i Sverige. Denatt genomsnittliga
livslängden för kvinnor 81,5 år och förär 76,5 år enligt 1996män
års statistik.

D Sedan mitten 1980-talet har svenska livslängd ökatmänsav
snabbare kvinnors, och dettaän trend sannoliktär kom-en som

fortsätta decennier in på sekel.att ett nästamer par

D För ålderni 35-84 år ökarmän medellivslängden blandmer ar-
betare bland tjänstemän. Medellivslängdenän för tjänstemän i
mellan- och högre nivå dock fortfarandeär år1,5 högre förän
facklärda arbetare i denna åldersgrupp.

D De sociala skillnaderna bland kvinnor ökar dock: livslängden
ökar minst bland facklärda arbetare. Skillnaden medellivs-i
längd mellan kvinnliga tjänstemän på mellan- och högre nivå och

facklärda arbetare har fördubblats sedannästan 1981-85.

6.4.3 Dödlighet

D Dödligheten har minskat allai åldersgrupper mellan åren 1985
och 1995. Mäns dödlighet allai åldrar har minskat med 23 pro-

och kvinnornas med 21 Bland barncent i åldrarna 1-14procent.
år har dödligheten halverats under perioden. Sjukligheten och
risken avlida har flyttats allt högre åldrarna.att iupp

D allal åldrar dödligheten högre blandär bland kvinnor,män än
könsskillnaden mindre bland barnär och bland de äldsta.men

D De sociala skillnaderna i dödlighet påtagliga och har ökatär se-
dan l960-talet enligt tidigare studier. Analyser klasskillna-av
dernas utveckling vad dödlighet försvåras avsevärt attavser av
det finnsinte några uppgifter baserade på yrkesverk-ärom man

eller inte. kraftigaDen ökningen arbetslösheten inträddesam av
år 1991 och den folkräkningen gjordes åretsenaste dessförinnan
1990. Denna omständighet omöjliggör tillförlitlig analysen av
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effekter på dödlighet. Jämförelser dödlighetenarbetslöshetens av
antagligen felaktig bild klass-bland yrkesverksamma ger en av

eftersom sannolikheten just deskillnaderna är stor att personer
arbetsmarknaden har nedsatt hälsa. Riskenhar fått lämna attsom

flerfaldigt bland blandarbetslös dessutom arbetarebli större änär
tjänstemän.

D högreyrkesverksam ålder hade risk döallaOm i attsamma som
700 liv kunna räddas årligen.skulle 2tjänstemän ca

älvskattad hälsa6.4.4

D daginteijuundersölcningar i 43I männenprocent avuppger ca
har någonåldrarna dekvinnorna i 16-84 åroch 47 attprocent av

och10 12sjukdom. Calångvarig männen procentprocent avav
grad.nedsätter arbetsfönnågan i höghar besvärkvinnorna som

hasigD l990-talen har allt högre andelarochUnder 1980- uppgett
Ökningen förlika forsjukdom.långvarig mänär stor som

harkvinnor mellan och 34 årsåväl 16kvinnor. Bland män som
procentenheter från till år 1995.år 1975ökat med 6-7andelen

manligaoftadubbelt såD Manliga arbetare än somanser mer
hälsa dålig. 20och högre nivå derasmellan-påtjänstemän äratt

dubbelt såsjukdom ochlångvarigfler har någon änprocent mer
grundarbetsförmåga påhöggradigt nedsattandel harstor av

sjukdom.långvarig

kvinnliga tjäns-flerD 60kvinnliga arbetare änAv procentuppger
hälsotillstånd dåligt, 20högre nivå sittochpå mellan-temän som

dub-sjukdom och det drygtlångvarighar någonfler ärprocent
nedsatt.arbetsförmåga i hög gradderasbelt vanligtså äratt

folksjukdomama"etablerade"6.4.5 De stora

har framföralltfolkhälsorapportemanationellaI de avgruppersex
kärlsjukdomar,folksjukdomar: hjärt- ochbetraktatssjukdomar som

skadortumörsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar,psykisk ohälsa,
infektionssjuk-harolkhälsorapport 1997 dessutomoch allergier. I F

utförligt.tandhälsa behandlatsdomar och
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folksjukdomarDe behandlas nedan har på olikamätts sätt.som
Det finns sådana tillstånd redovisade medicinskt definieradeärsom
disease, hjärtinfarkt och lungcancer. sjukdomarnat.ex. i denna
kategori har identifierats fysiologiska förändringar,att mätagenom
dvs. de har diagnostiserats deni medicinska praktiska verksamheten.
Den andra kategorin sjukdomar/ohälsa har patien-mättsav genom

eller bedömningarters hälsotill-rapporter symptomegna av egna av
ståndet illness. Olika värktillstånd och på psykiskasymptom
åkommor exempel dennapå ohälsa.är detta fallI tolkastyp av
hälsotillståndet subjektivt där individens erfarenheter och upplevel-

avspeglas. Distinktionen mellan dessa två kategorier sjuk-ser av
dorn/ohälsa bör dock överdrivas. Det vanligaste dessaär att sam-
manfaller: somatiska förändringar i kroppen disease leder vanligt-

tillvis mår dåligt illness. Men det finnsatt exempel på attman
fysiologiska förändringar inte leder till hälsan upplevs för-att som
sämrad. kanMan ha högt blodtryck ocht.ex. utan att vetman om
känner dåligsig det.av

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt-och kärlsjukdomarna den vanligaste dödsorsaken iär Sverige,
liksom i många andra industrialiserade länder, bland både ochmän
kvinnor. sjukdomar, framförDessa allt består sjukdomar isom av
hjärtats kranskärl inkl. hjärtinfarkt och sjukdomar hjärnansi kärl
inkl. hjärnblödning, orsakar hälften alla dödsfall i Sverige. Deav

förstår alla30 vårddagar i sluten vård, 10procent utgörca av ca
diagnoserna i vård och 11 alla nybevil-procent öppen procentav av

jade förtidspensioner.
Följande slutsatser kan dras utifrån års utveckling sjuk-senare av

domen:

EI Såväl insjuknande dödlighet har minskat under de 25senastesom
åren, bland figur 6.5. Det framför allt hjärtinfark-mest män är

minskar. Under perioden 1987-1994 minskadetema densom
genomsnittliga dödligheten hjärtinfarkti för med 2,5män procent
årligen för kvinnor procent och2 insjuknandet med 1,6 procent
för l för kvinnor.män procent

År fick1995 omkring 22 000 och 13 000 kvinnor i åldernmän
hjärtinfarkt.30-89
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blandförekomst hjärt-kärlsjukdomarCI skillnaderna isocialaDe av
harbörjan 80-talet. Bland kvinnorilikamän är stora som avnu

ökat.skillnadernasocialade t.0.m.

de socialahjärt-kärlsjukdomar ökardödlighet idet gällerNär
dödlighetsminskningengrundbland påklyftorna männen attav

bland tjänstemän bland arbetare. Krans-kraftigarebetydligt änär
två gångerunder åren 1988-92kärlsdödligheten närmarevar

påfacklärda arbetare bland tjänstemänmanligablandhögre än
skillnadernaBland kvinnor de socialaoch högre nivå.mellan- är

facklärdadubbelt hög blanddödligheten såockså Här ärstora.
tabell 6.1.bland tjänstemänarbetare som

år.15-74hjärt-kärlsjukdomar, och kvinnor,mänFigur 6.5. Dödlighet i
1975-1995.

Döda/100000Döda/100000
500500

KvinnorMän
400400 .

i 300300

200200
.

10min...100 ....

OlllllllllllllllllllllOlllllllllllllllllllll ArAr 899193 958183 85 877577 79899193 9577798183 85 8775

StrokeHjärtinfarkt ....... ..

Folk-SocialstyrelsensEpC/Socialstyrelsen.Dödsorsaksregistret,Källa:
1997.hälsorapport

död-insjuknandeskillnader i såvälregionalaEl finnsDet stora som
lcranskärlssjukdom harDödlighetenhjärt-kärlsjukdom. ilighet i

Värmland iochi Sverigehögre änvarit 40-50 procent norra
Södermanland ochhar dockårUndersödra Sverige. senare

Skill-hjärt-kärlsjukdomar.frekvenseruppvisat högaMalmö av
de regio-förklarasocioekonomiska kanmellannader grupper

nivå i Norr-på mellan- och högrenala skillnaderna. Tjänstemän
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botten har 24 högre dödlighett.ex. arbetareprocent i Krono-än
berg.

U Både insjuknande och död hjärtinfarkti har minskat mycket
snabbt sedan år 1985 i Norrbotten och Västerbotten. Under 10-
årsperioden har risken för drabbasmän hjärtinfarktatt nästanav
halverats -42 procent och för kvinnor minskat med tredjedelen
-32procent.

Tabell 6.1 Döda 10 000 i ischemisk hjärtsjukdom, år.20-64 1988-per
92.

SRR-värde 11
Antal döda 10 000 95% konfint.per

facklärda Mellan- högre0
arbetare tjänstemän

l 11
Män 10,99 5,91 1,85 1,74-1,98
Kvinnor 2,10 0,99 1,77-2,562,13

mårKälla: Hur Sverige EpC/Socialstyrelsen, Socialstyrelsens Folkhäl-
1997sorapport

Psykisk ohälsa och självmord

Psykisk ohälsa räknas till de folksjukdomarna. Psykiskastora stör-
ningar svarade för 9 alla sjukslcrivningsdagar år 1990 ochprocent av
för 21 nybeviljade förtidspensioner år 1996. allaprocent Avav un-
der 45 år med förtidspension eller sjukbidrag hade 45 procent en
psykiatrisk diagnos.

De viktigaste resultaten angående den psykiska ohälsans utbred-
ning i befolkningen kan sammanfattas följandepå sätt:

Cl Mellan och20 40 den befolkningen sigprocent av vuxna uppger
i intervjuundersökningar ha någon form psykiska besvär. Un-av
der 1990-talet har problem ängslan, ångest ochsom oro,
sömnsvårigheter blivit vanligare, särskilt bland kvinnor. Varunga
tredje kvinna i åldersgruppen 75-84 år kännasig ängslan,uppger

4 ÄrStegmayr redB MONICA 10 år. slaget hjärt-kärlsjukdomarnaom
Norr- och Västerbotten Northerni Sweden MONICA Centre, Umeåvunnet

1997.
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och ångest. Under 1990-talet ökade andelen med från 21oro oro
till bland kvinnor32 utländsk härkomst medanprocent av
andelen bland de svenskfödda ökade från till16 19 procent.

D andelDubbelt så kvinnor använder sönmmedelstor mänsom
och/eller lugnande medel.

Cl Självmordsförsök och självmord ofta den konsekven-är yttersta
Årpsykisk ohälsa. 1995 registrerades självmord1 813 isen av

Sverige.

ÅrU 1995 fick drygt 8 800 vård sjukhus för själv-påpersoner
självmordsförsökmordsförsök. Antalet föranledde sjukvårdsom

ökade från till år medâr 1992 1995 10 för och 18mänprocent
för kvinnor figur 6.6.procent

vård sådanapåFigur 6.6 Självmordsfirsök lett till sjukhus inklsom
Ålders-uppsåtmed oklart 100 000 och kvinnor, 1987-1995.mänper

standardiserat.

Antal/1 OO 000

1 50

Kvinnor
1 20 ..

IVIän
60

30

O I T I l I I I II Ål19911987 1989 1993 1995

Källa: EpC/Socialstyrelsen. Socialstyrelsens Folkhäl-Patientregistret,
1997.sorapport

CI psykiska och psykosomatiska ochVardagliga hos bamsymptom
ungdom ökat på år. flickorna ochhar 40 25procentsenare av

pojkarna årskurs och huvudvärk ii 7 9 har gångprocent av en
veckan eller oftare.
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U De sociala skillnaderna psykiski ohälsa ökar bland både arbetare
och tjänstemän kön, framför allt gäller detta föroavsett men

Allra allvarligast dock situationen för kvinnligamännen. är ar-
betare åldersgruppeni 45-64 år. fjärdeVar arbetarkvinna drab-
bas ängslan, och ångest.av oro

U Psykiska besvär 10-20 vanligare bland arbetslösaär procent än
bland dem arbete.harsom

Tumörsjukdomar

Var tredje svensk kommer någon gång under sitt liv drabbasatt av
tredjedel dem drabbasDrygt blir dag helt botade.icancer. aven som

År fick1994 37 000 i Sverige 51 och 49mänprocentpersoner pro-
Årkvinnor eller flera cancerdiagnoser. avled1995 21 000cent en

vilketi 23 alla dödsfall det året.utgör procentpersoner cancer, av
viktigaste tendenserDe årens det gäller tumörsjuk-närsenaste

domar följ ande:är

U årliga ökningen cancerfall ochDen i Sverige mellan åren 1975av
har för och för1994 varit 1,6 kvinnor.1,5mänprocent procent

kan förklarasNästan hälften ökningen befolkningen blirattav av
äldre.

U Cancer bröst och vanligast. ochi Cirka 000 kvinnor5ärprostata
drabbas årligencirka bröst-5 300 män prostatacancer.av resp.

U deMalignt melanom cancerforrner för närvarandeär en av som
ökar snabbast deni Sverige. I genomsnitt har insjuknandet se-

25-årsperioden ökat med för och4 år 3männaste procent per
för kvinnor.procent

U Livmoderhalscancer minskat med underhar 2,1 årprocent enper
tjugoårsperiod. Under de 10 åren har magsäckscan-ävensenaste

förminskat, med 3,6 år och för4,3procent män procentcer per
kvinnor.

U oroande gäller lungcancerEn ökning bland kvinnor. Under den
IO-årsperioden ökade denna med 3,4senaste typ av cancer pro-

årligen för kvinnor denmedan minskade för med 1cent män pro-
årligen. åldersgruppen till lungcancer likaI 54 årcent ärupp nu

blandvanligt bland kvinnor figur 6.7.mänsom
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D Cancer vanligare i storstadskommunema,är särskilt gäller detta
lungcancer. Magsäckscancer vanligare i Norrlandär i övrigaän
Sverige och det förhållandet gäller förmotsatta urinvägscancer
och tjocktarmscancer. Malignt melanom förekommer imest
södra och sydvästra Sverige.

CI Dödligheten högrei bland arbetareär bland tjänstemänäncancer
hos både och kvinnor. Lungcancermän dubbelt vanligtsåär
bland manliga facklärda arbetare bland tjänstemän påsom
mellan- och högre nivå. Också bland kvinnor dödligheten 50är

högre bland facklärda arbetare hosprocent tjänstemän.än
Bröstcancer dock vanligare bland högutbildadeär kvinnor.

Figur 7 Nya fall lungcancer, år.män och kvinnor, 0-54av
1970-1994.

Antal/1 00 000
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Källa: Cancerregistret, EpC/Socialstyrelsen. Socialstyrelsens Folkhäl-
1997.sorapport

Rörelseorganens sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar den dominerande sjukdomsgruppenär
bland med långvariga sjukdomar och Blandbesvär. dempersoner

i intervjuundersökningar sjukdomar i rörelseorga-rapporterarsom
återfinns i första hand med ryggbesvär ischias,nen personer rygg--

skott, förkallcning eller förslitning kotor värk isamtav m.m. -
muskler och leder inkl. reumatisk värk. Dessa tillstånd kräver sällan
sjukhusvård och leder sällan till döden. Rörelseorganens sjukdomar
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orsakar dock betydande lidande funktionsnedsättningar.och Dessa
sjukdomar viktigaste orsakernade till långvariga sjukskrivningarär
och förtidspension.

Följande slutsatser kan dras från års utveckling sjuk-senare av
domen:

I åldrarna 16-84 år 15 och 20procent männenuppger ca av pro-
de lider från rörelseor-kvinnorna någon sjukdomattcent avav

sjukdomar vanligare i flera invandrargrupperDessa är änganen.
bland svenskar.infödda

ÅrCl 1996 orsakade sjukdomar i muskuloskeletala ochsystem
bindväven alla43 nybeviljade förtidspensioner ochprocent av
sjukbidrag, 49 kvinnornas och 36 männens.procent procentav av

betydligtKvinnor har högre sjukfrånvaro på grundän män av
sjukdomar i rörelseorganen.

sjukdomar betydligt bland arbetareRörelseorganens vanligareär
Blandbland arbetaretjänstemän. sig 20än procent avuppger

kvinnorna dessa sjukdomar.och 25 hamännen procentca av
andelar blandMotsvarande tjänstemännen 11 15är pro-ca resp.

rörelseorga-Under år finns tendens till ökningcent. senare en av
för både kvinnligasjukdomar och manliga lägre tjänstemän.nens

Cl värk från dubbeltAndelen arbetare med rörelseorganen är änmer
för på mellan- eller nivå. Kvinnligaså tjänstemän högrestor som

fjärdearbetare värk var arbetarkvinna. Bland kvinn-har mest
värkliga lika vanligt bland manligalägre tjänstemän är ar-som

betare figur 6.8.

invandrar-och rörelseorganen vanligare i fleraVärk i ärsmärtor
socioekonomiskbland svenskar i motsvarande ålder,ängrupper

och bostadsort.grupp

5 värk muskler och leder reumatisk värk.T.ex. ryggbesvär, i inkl.



SOU 1998:43 Hur står det folkhälsan Sverigetill med 159i

SvårFigur 6.8 värk i endera skuldror, nacke, axlar, eller ellerrygg
armbågar,händer, ben eller knän bland män och kvinnor i olika socio-

ekonomiska år.16-84 Rangordnade svårefter andel medgrupper,
värk. 1994/95.

Arbetare.Kvinnor

MänArbetare.

LägretJm.Kvinnor

Mellansrhögretjm. Kvinnor

Lägre Mäntjm.

Meuansrhögre Mäntjm.

Procent10 25 30

Källa: levnadsförhållanden,Undersökningen ULF/SCB. Socialsty-av
relsens Folkhälsorapport 1997.

Olycksfallsskador

Varje år inträffar miljoner1,3 olycksfallsskador, bara 10ca men
dessa kräver sjukhusvård. Uppskattningsvis får tvåprocent av av

1 000 olycksfall dödlig utgång.
Folkhälsorapportens viktigaste resultat beträffande föl-skador är

jande:

Fallolyckor den skadeorsaken. Fallolyckor bland äldreär största
vanligast och orsakade hälften alla skador krävde sjuk-är av som

husvård år 1995. Dödligheten fallolyckori bland äldre minskade
mellan åren och med1982 1995 10 bland och 23mänprocent

bland kvinnor.procent

skadefall17 alla inkl. effekt läkemedelprocent av ogynnsam av
uppkom sjukvården.i

Under perioden 1987-1995 har antalet sjukhusvårdade för skador
totalt ökat med bland5 och 8närasett männenprocent procent
bland kvinnorna. harPatienter vårdats efter motorfordons-som
olyckor har minskat under period med 20 blandprocentsamma

och bland kvinnorna.12männen procent
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sedan årkontinuerligtolycksfallsskador minskarD Dödligheten i
Estoniakatastrofen.grundför 1994 påårmed undantag1980 av

olyckor medminskade dödligheten iD och 1995Mellan åren 1982
åldrarnabland flickor ioch 22bland pojkar38 procentprocent

år ochl-l4olycksfall bland barndettaår. Trotsl-14 är ung-
åldersgrup-dödsorsaken dessavanligaste iden15-24 årdomar

per.

elever000olycksfall lårligen 28D inträffarskolanInom perca
tredjedelochMellan fjärdedelsjukvård.skadan kräverdär enen

pojke.vanligtviselev,orsakasskololyckoralla enen annanavav

År förvärvsarbetandearbetsolyckor 1 000D inträffade 111995 per
Deförvärvsarbetande kvinnor.000med 6 1jämföramän, att per

stålrörstill-ochbranschernaolycksfallsdrabbade järn-ärmest
char-ochslakterierräddningsverksamhet,ochbrand-verkning,

kuteri.

bland in-högrearbetsolycksfall drygt 20D förRisken är procent
Sydamerika harfrånsvenskfödda. Invandrareblandvandrare än

svenskfödda.högredrygt 50olycksfallsrisk,högst änprocent

successivttrafiken hareller skadasdödas iD Antalet sompersoner
procentfemtedel 226.9.figur Drygtsedan år 1975minskat en

ochmotorfordonsolyckor 171996 iskadades årdem pro-av som
cyklister.fotgängare ellerdödadesdemcent varsomav

blevde in-svårtcyklister såD skadades 4 821Under år 1995 att
sjukhus.lagda på

påfårårSverigeD i symptomCirka 16 000 perpersoner
bakifrånvanligtvis vid påkörningpisksnärtskada,whiplashskada

förochden skada ökarvägtrafiken. Deti bil i mestär svararsom
olycksfall.efterinvaliditetandelenden största
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1985-1996.svårt skadade i trafikendödade ochFigur 6.9 Antalet
Polisrapporterade data.
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1997FolkhälsorapportSocialstyrelsensSIKA/SCB.Källa:

våldföljdSkador till av

sannoliktsamhällefor våld i vårt ärAntalet utsättssompersoner
brottanledningfinns t.ex.starkt underskattat. Det tro attatt som

ochfamiljenoch trakasserier inommisshandelsexuella övergrepp,
bekant-finns inomkänd ochgärningsmannendär ärandra brott

kännedom. Denmyndigheterstillkommersällanskapskretsen,
våldförojämförligt högsta risken ärutsättaslöper den attsomgrupp

narkotikaochalkoholmissbrukaremänniskor:utslagna tunga av
offerkategorimänniskor.belastade Enkriminellteller somavannan

ungdomarochstatistiken barn samtunderrepresenterade i ärär
kvinnor.

År hot,ellerför våld550 000D blev1995 utsattanärmare personer
sådrabbades 80 000dessa000 kvinnor. Avoch 220330 000 män

läkarbehandling.krävdeallvarligt detatt

ettårsperiod hareller undervåld hotdrabbatsD Andelen enavsom
Ökningenunder tiden 19784995. ärmed 35ökat procentca

65-74 åringarnaår. Bland16-54till åldersgruppenkoncentrerad
minskning.stället sketthar det i en
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D Under ettårsperiod 1994/95 inträffade ungefär hot-1 350 000en
eller våldshändelser. dessa ägdeAv cirka 22 hemmaprocent rum
i någons bostadslägenhet, 39 i samband med yrkesutöv-procent
ning och cirka 35 på och andra allmänna plat-procent gator, torg
ser.

D Riskgrupper för våld 16-35 år, kvinnorär oftamänyngre en-
samstående och Vissa yrkesgrupper, poliser, väktare,t.ex. per-

inom kollektivtrafiken, sjukvården och socialtjänsten.soner

D Av de polisanmälda misshandelsfallen år 1996 35 procentvar
våld kvinnor. Närmare 10 våld barnmot procent motvuxna var
under 14 år. fall riktadesI övriga våldet Drygt 500män.mot
misshandelsbrott 100 000 kvinnor och 100 100 000 barnper per
under 6 år anmäldes.

D Under år ungefär 17utsätts ensamstående små-ett procent av
bamsmödrar för våld eller hot.

D Anmälningar barnmisshandel har ökat kraftigt sedan börjanom
80-talet. faktiskaDet antalet brott eftersom misshan-är störreav

del barn ofta sker det fördolda.iav

D I genomsnitt vårdades barn,90 0-4 år, år på sjukhus förper
misshandel under perioden 1990-95. tredjedelEn spädbarnvar

inte fyllt år. Många föräldrar undviker dock söka vårdett attsom
för sitt misshandlade bam.

D Under perioden 1987-1996 ökade antalet fallanmälda kvin-av
nomisshandel med 41 och våldtäkt med 43procent procent.av

Allergier

Under de decennierna har undersökningarantalsenaste ett stort
publicerats talar för förekomsten allergiska sjukdomarattsom av
och överkänslighet ökar. allergiskT.ex. eksemastma,annan snuva,

Ärftligaeller utslag födoämnesallergi. faktorer bety-samt är storav
delse för risken utveckla allergiska sjukdomar, miljö-att ävenmen
faktorer, inomhusmiljö, väsentliga.t.ex. är

D Drygt tredjedel befolkningen i åldern 16-84 år rapporteraren av
formnågon allergi eller överkänslighet.av annan
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D allergi har fördubblats bådeFörekomsten under 1980-taletav
bland bam och vuxna.

D oftare allergi. kvin-drabbas 39Kvinnor än män procentav av
har allergiskaoch de31 männenprocent attav uppgernorna

symptom.

D ökat kraftigt både hos förskolebarn ochAllergiförekomsten har
underskolbarn och fördubblats tioårsperiod. Ca 10 procent aven

ellerskolbarnen sig haforskolebarnen och 20 procent av uppger
eller överkänslighet.ha haft någon allergi

blandD ochbland kvinnor blandnågot vanligareAstma än mänär
bland äldre.ungdomar och änunga vuxna

hafthadeellerD l3-l4-åringar i Stockholm hadeCa 10 procent av
år 1996.astrnasymptom

D astrnasjuklighetskillnaderna i Astmaregionala ärDe är stora.
södra delarnaNorrland i landet.vanligare i än av

bland kvinnorD vanligt förekommandedubbelt såEksem är nästan
oftaredelvis kan förklaras kvinnorbland vilket attmän, avsom

drabbas handeksem.av

ytbehandlare,vanligast blandD nickelallergiYrkesrelaterad är me-
fri-expediter,låssmeder, lokalvårdare,bilmekaniker,tallarbetare,

restauranganställda.sjukvårdsanställda ochsörer,

socioekono-förekomst olikaallergisjukdomarnas iD Studier om
sällsynta.Sverigemiska i ärgrupper

Infektionssjukdomar

ifolkhälsannågot hotinteInfektionssjukdomama utgör större mot
läkarbesök, vårdda-del antaletorsakar dockSverige. De stor aven

sjukfrånvaro.ochgar

fallD har i genomsnitt 550det decennietUnder senaste avnya
dehälften in-i Sverige.registrerats Mertuberkulos år än avper

70drabbasutomlands. de svenskarsjuknade födda Av ärär som
äldre 65 år.änprocent
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ÅrD 1996 smittades drygt 3 800 med salmonella. Depersoner
flesta smittades i utlandet. Sverige har internationellt mycketsett
låg förekomst salmonella.av

D Drygt 0005 insjuknade år 1996 i den bakteriella diarré-personer
sjukdomen orsakas campylobacter. Bland smittkällomasom av
finns kyckling och opastöriserad mjölk.t.ex.

D I Sverige känner inte till något fall Creutzfeldt-ännuman av
akobsJ sjukdom har samband med galna kosjukan.som

D Antalet HIV-fall har anmälts i Sverige till och med år 1996som
4 425, 77är Antalet AIDS-fall 1 477.män.procent ärvarav avser

Vid utgången harår 1996 1 900 rapporteratsav ca personer
homosexuellt smittade och l 500 heterosexuellt smit-personer
tade. allaAv heterosexuellt smittade, härkomst, har 16 %oavsett
smittats ochi Sverige 70 i Afrika.nästan procent

Figur 6.10 Antal registrerade fall kliniska anmälningar klamydia iav
olika åldrar. Män och kvinnor, 1996.

Antal 100 000per

1000
Kvin nor. ..

"800

600

400 / K

200
O.- lVIän

-0 1:Il1r6I18 l l l l l l I I I I I I I Ålder20 22 24 26 28 30

Källa: Smittskyddsinstitutet. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997.

D Ca 60 alla HIV-anmälda finns Stockholm.iprocent av personer

D Den ZO-årsperioden har STD-sjukdomama, gonorrésenaste t.ex.
och klamydia, minskat stadigt. Av gonorré börjani 1980-som av
talet drabbade 15 000 år registrerades fall211 årca personer per
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År1996. registrerades klamy-1989 30 fall000närmare nya av
Årdia. har antalet fall minskat till1996 14 000.nya ca

D Klamydia vanligast åldern fleri 17-25 år. finns betydligtDetär
registrerade fall bland kvinnor bland figur 6.10.än män

D skillnaderna förekomstregionala det gällerDe är närstora av
År hade Gotland den högsta fallklamydia. 1995 andelen 123 per

åldern 15-29 år och Skaraborgs län lägst 27invånare i10 000
fall 000.10per

D förekomst klamydia socioekonomiskaUppgifter i olikaom av
saknas.grupper

Tandhälsan

D de förbättrats i Sverige.Tandhälsan har under 20 årensenaste
utvecklingen uttalad bland kvinnorna.positivaDen är mest

D kvarstår bety-kraftiga förbättringen i tandhälsan totaltdenTrots
skillnader. tandlösa blandsocioekonomiska Andelendande

andel bland tjäns-facklärda arbetare 12 Motsvarandeär procent.
eller högre nivåpå mellan- 1,8ärtemän procent.

svenskarD invandrare/flyktingar hosTandhälsan hosär sämre än
ochgäller både barnoch detta vuxna.

åren 1985D bland barn har förbättrats betydligt mellanTandhälsan
barn treårsåldem, 65Andelen kariesfria 93 ioch 1995. är procent

och bland tolvåringar.bland sexåringar 50 procentprocent ca

VärmlandD år högst Bohuslän,kariesfria barn 12 iAndelen är
Östergötland procent60-65 och lägst Göteborg, Väster-och i

3Jämtland och Stockholm 8-41 procent.norrland,

hälsoproblem6.4.6 "Nya"

antalfolksjukdomar har finnsdeFörutom nämnts ettsom ovan,
behandlassjukdomstillstånd Folkhälsorapporteninte inärmaresom

och all-livligt diskuteras och debatteras både expertismen avsom
mänhet.
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Fibromyalgi exempel på sådant sjukdomstillstånd. Huvud-är ett
utbredd ständig värk kroppeni ochär uttröttbar-symptomen extrem

het muskulaturen.i Stelhet, domningar, yrsel och huvudvärk kan
andra Enligt internationella uppskattningar 2-3symptom. ärvara

den befolkningen drabbade, ungefär 90procent av vuxna varav pro-
kvinnor. forskningsrönNya tyder på fibromyalgi till delcent att stor

har organiska orsaker där troligen också ärftliga faktorer har bety-
delse.

Elöverkänslighet innebär växande kombinationer frånproblemav
hud och slemhinnor: stickningar, stramhet, klåda, ochirritation
gruskänsla Yrsel, huvudvärk,i trötthet och koncentrations-ögonen.
svårigheter också vanliga Personer lider till-är symptom. som av
ståndet förstahar ofta utvecklat sina anslutning till längreisymptom
eller kortare tids arbete vid bildskärm. Senare kan utlö-symptomen

andra elektriska lysrör och ledningar. Antaletäven apparater,sas av
drabbade okänt. omfattande forskningTrots har kunnatinteär man
visa elektriska eller magnetiska fält orsaken till elöverkänslig-äratt
het. finnsDet dock studier visar den elektromagnetiskaattsom
strålningen har biologiska effekter på människor och samband kan
därför uteslutas.

Trötthet de vanligaste hosbesvär pri-utgör aven grupperna av
märvårdspatienterna. Tillståndet manifesteras ofta samtidigt med
andra Kroniskt trötthetssyndrom yuppi-sjukanochsymptom. är
några välkända Medbeteckningar. trötthet rad olika till-avses en
stånd skiljer från varandrasig kroppslig trötthet ocht.ex.som som
nedsatt prestationsfönnåga eller upplevelser form obehag,i av
maktlöshet och likgiltighet.

Ätstörningar anorexia och bulimia nervosa 10-20ärnervosa
gånger vanligare kvinnor hoshos kvinnor under årAv 20än män.
kan harräkna med eller har haft anorexiaatt procentman enca ner-

Årligenoch till två har bulimia dör cirka 35procentvosa en nervosa.
kvinnor till följd elleri Sverige anorexi bulimi. orsak harIngenav
fastställts både nödvändig och tillräcklig för förklara insjuk-attsom
nande i dessa tillstånd.

Ungefär hälften kvinnor i 80-årsåldem har benskörhetav
Äldreosteoporos. kvinnor stillasittande, ochdementaärsom som

vårdas sjukhem riskgrupp.på De drabbas benskörhetär en som av
har benstommensstörning i ämnesomsättning. Benmassan tunnasen

6 Karlsson Psykosocial ohälsaK. primärvården allmänläkarnas bedömningi -
med psykosocial problematik. Malmöhus läns landsting. Lundpatienterav

1994.
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och därigenom ökar förrisken benbrott. drabbarDetta främstut
kvinnor efter klimakteriet i ökande grad även män.men

Posttraumatisk stressdisorder PTSD samlingsbegrepp förär ett
de psykiska, och kognitivamentala störningar kan hosuppståsom
individer upplevt hot eller katastroftrauma. oftaPTSD iettsom
kombination med depression och ångest särskilt vanligt i Sverigeär
bland traumatiserade ofta tortyrskadade och/eller krigsskadade
flyktingar. Enligt Psykiatriutredningens delbetänkande statligtom
stöd rehabiliteringoch tortyrskadade flyktingar m.fl. finns detav
tiotusentals flyktingar i liderSverige psykiska eller fysiskasom av

krigsskador och andra traumatiska händelser. Entortyr, stormen av
andel dessa har troligen utvecklat PTSD. PTSD finns också i denav
svenskfödda befolkningen. Epidemiologiska studier ochi Norge
USA tyder på förekomsten befolkningeni kan omkring 5att vara
procent.

6.5 Hälsa i åldersperspektiv och denett

ämlika hälsan

Genom belysa hälsoutvecklingen och hälsans/ohälsans bestäm-att
ningsfaktorer befolkningsgrupperi olika kan folkhälsoarbetet un-
derlättas eftersom fokuseringen insatserna särskilda målgrup-påav

eller riskgrupper samhälleti underlättas. häl-Vid analysper en av
soutvecklingen befolkningsnivå framträderpå ofta mönsterett som
tydliggör hos vissa ansamlas riskfaktorer ochmångaatt grupper
olika hälsoproblem samtidigt. Det kan handla vissatyper t.ex.av om
yrkesgrupper, invandrargrupper, mödrar och förtidspen-ensamma

det också handlasionerade. Men kan vissa målgrupper t.ex.om som
befinner sådan fas livet medför hälsoriskersig i särskildaav somen
eller ohälsa. kan bl.a.vissa Det gälla ungdomar med högtyper av
risk för rökdebut eller motorfordonsolyckor eller äldre med hög risk
för fallolyckor.

följande hälsoutvecklingenI det beskrivs föroch riskpanoramat
a barn, b ungdomar, c yrkesaktiva och d äldre. samtliga fallI

beskrivningen, den mån det finnsi uppgifter, gender- ochigörs ett

7 behandling14 Ekblad Diagnostik och medpatienterav
invandrarbakgrund. Stressforskningsrapport 262. Karolinska institutet,nr

StockholmIPM. 1996.
g Statligt stöd till rehabiliteringSOU 1993:4. tortyrskadade flyktingar m.fl.av
Delbetänkande Psykiatriutredningen.av
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klassperspektiv. Därefter fokuseras beskrivningen den ojämlikapå
ohälsan.

6.5.1 olikaHälsa i åldrar

Barns hälsa

ÅrD Spädbamsdödligheten i Sverige sannolikt lägst världen.iär
dvs.1995 avled 429 barn, 0,4 alla levande födda barnprocent av

före års ålder. Vid slutet 1950-talet motsvarande andelett av var
2,5 procent.

D deMerparten barn i dagens Sverige inte överlever sittav som
första levnadsår avlider redan före månads ålder, ofta på grunden

födseltidig kombinerad med missbildningar samtav en
iörlossningskomplikationer. Pojkar har högre dödlighet allai
dessa avseenden.

D Under 1990-talet har antalet dödsfall spädbarnsdödi plötslig
minskat.

D finns det mycketI Sverige små sociala skillnader spädbams-i
dödlighet. skillnader mellanStörst sociala kan dockgrupper man

fråga fosterdöd, orsakerna till skillnaderi dessa ärse om men
okända.

D Dödsfall barn- och ungdomsåreni sällsynta. Sedan år har1975är
dödligheten minskat med 60 både bland flickor och poj-procent
kar i åldrarna l-l4 år. Dödsfallen ålders-särskilt sällsynta iär

5-14 år.gruppen

D vanligaste dödsosaken bland barn åldern olycks-Den i l-l4 år år
fall. pojkar och flickor 100 000 omkom år 1995 påFem tre per

olycksfall. Olycksfallsdödlighetengrund bland barn tillhörav
den lägsta internationellt perspektiv.i ett

D för olycksfallRisken dö i högre för flickorbåde pojkar ochäratt
från arbetarhem. Klasskillnaderna i olycksfallsdödlighet är sär-
skilt tydliga bland pojkar.
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CI vanligaste åkomman under bamaårenDen förkylning. bamFörär
i års ålder kan i genomsnitt infektioner förekomma1-3 6-8 per
år.

CI till vårdvanligaste orsaken på sjukhusDen bland l-6 åringar är
sjukdomar och blandandningsorganens det ska-7-14 åringar är

pojkar och psykiska fördor för störningar flickor.

CI långvariga sjukdomen blandvanligaste barn allergi. 10-Den är
alla barn under år och alla20 7 20-40procent procentav av

har allergi ellerskolbarn någon överkänslighet. intema-Iannan
jämförelser listantionella Sverige fråga allergiskaitoppar om

bland barn 20 procent.eksem

Cl har efter Finland det högsta nyinsjuknandetSverige i Europanäst
barn. Under ökadediabetes bland perioden till 19951978av

nyinsjuknandet med från till barn 000.38 21 29 100procent per
och flickor drabbas i lika omfattning.Pojkar stor

dåligFigur 6.11 Oro för familjens ekonomi ofta/alltid upplevd hälsaoch
årskurs 1988,respektive pojkar i 9 i Karlstadsbland flickor kommun,

1995.1991 och Procent.

Procent Oro för familjensUpplever sig
dålig ekonomiha hälsa
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C. Folkhälsorapport 1997.Hagquist SocialstyrelsensKälla:

19 of Sweden. theThe living conditions people OnHagquist C. crisisinyoung
health. avhandling.social conditions and Akademiskof the 1990s,

Göteborgssocialt arbete, universitet. Göteborg 1997.Institutionen for
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D Psykosomatiska ökar bland skolbarnen. 40symptom procent av
flickorna och 25 pojkarna i årskurs 7 och 9 har hu-procent av
vudvärk gång veckan elleri oftare. harMagont också ökaten
bland både flickor och pojkar under den 10-årsperioden.senaste

D flickorna17 och 7 pojkarna oroliga förprocent procent ärav av
familjens ekonomi. demAv ofta oroliga för familjensärsom
ekonomi hade 80 fler psykosomatiska besvär.nämnare procent
Bland dessa bam alkoholdrickande, sjukfrånvaro och skolkvar
särskilt vanligt figur 6.11.

D DAMP Dysfunktion Avledbarhet,i Motorik och Perception el-
ler ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder och ADD
Attention Deñcit Disorder den psykiatriska fördiagnosenär
uppmärksamhetsstömingar kännetecknas svårigheter attsom av
bl.a. reglera den aktivitetsnivån och kontrollera impulser.attegna
Ungefär tredjedel DAlVfP-barnen har bete-ävenen av
endestömingar Conduct Disorder, CD.

Ungdomars hälsa

D 91 och 85 16-24kvinnorprocent män procentungaav av unga
år tycker deras allmänna hälsotillstånd bra eller mycketatt är
bra.

D vanligasteDet hälsoproblemet bland ungdomar sjukdomar iär
andningsorganen, övervägande relaterade till allergier.

D Omkring tredjedel de kvinnorna har värk i skuldror,en av unga
nacke och axlar värk i problemDessa betydligtärresp. ryggen.
mindre bland män.unga

D Nästan dubbelt så andel kvinnor känner ängslan,stor av unga oro
och ångest 16 9 procent.mänsom unga resp.

D Olyckor och självmord utgjorde år 1995 drygt 40 procent av
dödsfallen bland ungdomar i åldern 15-24 år. Mer dubbelt såän
många kvinnor avlider följdvarje år tillmänunga som unga av
dessa dödsorsaker figur 6.12. Motorfordonsolyckoma har
minskat med drygt sedan50 1980-talets början.procent
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D Självmord dubbelt så vanligt bland själv-är män,unga men
mordsförsök vanligast bland kvinnor. åldersgruppenär Iunga
16-24 år gjorde år 1995 228 100 kvinnor000 själv-per unga
mordsförsök ledde till sjukhusvård. Självmordsförsökensom
bland kvinnor ökar sedan år 1991 och bland sedanmännenunga
år 1993.

ÅrD abortergjordes ca1996 4 362 18 personerl 000per av
tonårsflickor vilket ökning från året innan.är en

D Psykiska flest vårddagarstörningar i anspråk bland ungdomar.tar
ungdomar vårdadesNästan 5 000 sammanlagt dagar på200 000

sjukhus år 10 fler kvinnor1995, änprocentvarav unga unga
män.

ålderHälsan yrkesaktivi

D åldern år dör dubbelt så många kvinnor. MänsI 25-44 män som
överdödlighet orsakas fler dödsolyckor, självmord alko-samtav
holrelaterade sjukdomar.

D dödlighetåldern år har svenska dubbelt så högI 45-64 män som
framför allt betingas risk dökvinnor, vilket imäns större attav

dockhjärt-kärlsjukdomar. Mellan åren och sjönk1980 1995
hjärt-kärlsjukdomar ålderndödlighet i med i50männens procent

föroch med kvinnor i åldersgrupp.45-65 år 40 procent samma

D bland kvinnordödsorsaken årvanligaste 25-44Den är tumörer,
avli-och livmodercancer. medelåldernfrämst bröstcancer I övre

ungefär lika kvinnor tumörsjukdomar.der många imän som

D flesta fortfarande friska.år de allra ganska Iåldrarna 25-40I är
de socioekonomiska skillnaderna ohälsa40-årsåldem börjar i

finns dockmärkas tydligt. fråga rörelseorganens sjukdomarI om
mellan arbetare ochtydlig skillnad tjänstemän redan i yngreen

åldrar, särskilt bland kvinnor.

D tredjedel har någon långvarig eller besvärOmkring sjukdomen
25-årsåldem och dubbelt så många vid ålder.redan i 65 års Trots

bedömer relativt få sitt hälsotillstånd dåligt.detta som

År2° aborterverkställdes 117 totalt.1996 32
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Figur 6.12 Döda 100 000 i självmord och olyckor bland ungdomarper
år,15-24 1975-95.
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Källa: Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen. Socialstyrelsens Folk-
häsorapport 1997.

D De vanligaste hälsoproblemen de aktuellai åldrarna sjukdomarär
och värk i rörelseorganen, psykiska besvär allergier. Rörel-samt

sjukdomar ofta arbetsrelaterade och vanligareärseorganens
bland arbetare bland tjänstemän.än

D Psykiska besvär formi ängslan, och ångest figur 6.13av oro
sömnbesvär har ökat påtagligt under 1990-ta1et.samt

D I åldersgruppen vårdas25-44 år drygt dubbelt så många kvinnor
på sjukhus, normala förlossningar oräknade.män Män vår-som

das oftare kvinnor på grund skador, förgiftningar ochän av psy-
kiska störningar.

D åldersgruppenI 45-64 år vårdas något fler kvinnor påmän än
sjukhus. och kvinnor vårdasMän dock för olika sjukdomar. Det

dubbelt så vanligt vårdas förär hjärt-kärlsjukdomarmänatt som
Ävenkvinnor. vård för matsmältningsorganens sjukdomar, ska-

dor, förgiftningar och psykiska störningar vanliga blandär män-
För kvinnorna i denna åldersgrupp den vanligasteär tumörernen.

orsaken till vård på sjukhus. Därefter kommer cirkulationsorga-
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sjukdomar ochmatsmältningsorganenssjukdomar, gyne-nens
kologiska åkommor.

Ängslan, ångest 25-44 ochbland kvinnor och mänoch6.13Figur oro
1994/95. Procent.år45-64 1988/89 och

Procent KvinnorMän
30

ål25-34E
25 årE 35-44

ål45-54-20
år55-64i15

Ål1994/951988/891994/95988/891

levnadsförhållanden, Socialsty-ULF/SCB.UndersökningenKälla: av
1997.relsens Folkhälsorapport

Äldres hälsa

År ochdödsfall bland kvinnorallaD inträffade 751995 procent av
ålder. Kvinnorefter årsdödsfall bland 75alla män60 procent av

överlevnadåldrarsamtliga än män.har i störreen

äldstadedödsorsak idominerarD Hjärt-kärlsjukdomar stort som
ochbåde kvinnorblandåldrarna män.

långvarigde har någonD ochMellan 70 85 attprocent uppger
långvarignågonoftaresjukdom. Kvinnor än mänrapporterar

sjukdom.

Änkor ocheller samboendegiftaD harbästa hälsanDen personer.
frånskilda.hälsotillståndbättreänklingar har än

glesbygd.bor ibland äldre harD hälsaSämst personer som

medicinskregelbundenäldre fårdeD och 70Mellan 50 procent av
behandlingsjukdom. Sådanlångvarig ärbehandling for någon

blandbland kvinnorvanligare än män.något
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U Svåra besvär långvarig sjukdom betydligtär vanligareav om man
haft arbetaryrke tjänstemannayrke.ett än ett I åldersgruppen 65-
74 år har 30 kvinnornaprocent med arbetarbakgmnd ochca av
24 med tjänstemannabakgrundprocent svåra besvär sjukdom.av
Bland i denna åldersgruppmännen skillnadenär 31ännu större:

arbetare och 13procent tjänstemännen harprocent svåraav av
besvär.

U De vanligaste långvariga sjukdomarna de äldre ärsom uppges av
rörelseorganens sjukdomar, framför allt ledbesvär och värk i rö-
relseapparaten. Drygt tredjedel kvinnorna har sjukdomar ien av
rörelseorganen knappt fjärdedelmot 65 årsmännen överen av
ålder.

U Psykiska besvär formi ängslan, och ångest sömnbe-samtav oro
har ökat bland både kvinnorsvär och 65-74 år sedanmän

l980-talet. besvärDessa betydligt vanligareär bland kvinnor än
bland figur 6.14 och figurmän 6.15.

Ängslan,Figur 6.14 ångest åldrarnaoch i år65-84 1988/89 ochoro
1994/95. Procent.

Procent Besvär Procent Svårabesvär
40 40

Män Kvinnor Män Kvinnor

30 V7 30

20 20

10- 10

88/89 94/95 88/89 94/95 88/89 94/95 88/89 94/95

år- 65-74 ü ár75-84

Källa: Undersökningen levnadsförhållanden, ULF/SCB. Socialstyrel-av
Folkhälsorapport 1997.sens

U Hjärt- och kärlsjukdom den vanligasteär orsaken till sjukhusvård
både bland kvinnor och 65 år.män över



SOU 1998:43 Hur står det Sverigetill med folkhälsan 175i

Cl Socialstyrelsens patientregister visar 54 alla mänsatt procent av
vårddagar sjukhus Sverigepå i avsåg 65 år och 31män över pro-

avsåg år. kvinnorna75 För motsvarande andelmän övercent var
60 42 procent.resp.

åldrarna årFigur 6.15 Sömnbesvär i 65-84 1988/89 1994/95.och Procent.

Procent Sömnbesvär-
50

- árMän Kvinnor 65-74
:J40 är75-84

30-

20

10-

Är88/89 94/95 88/89 94/95

levnadsförhållanden,Källa: Undersökningen ULF/SCB. Socialstyrel-av
Folkhälsorapport 1997.sens

Cl rörelsefönnåga mindreRörelsehinder och nedsatt har blivit något
Rörelse-sedan slutet 80-talet i åldersgruppen år.vanligt 75-84av

förbättrats bland dockförmågan har också 65-74 år,män
åldersgrupp.bland kvinnorna i denna

CI demenssjukdomar brukar iFörekomsten 1 procentav anges vara
ochåldersintervallet år, bland 70-74-åringar65-69 3 procent

därefter med femårsintervall.dubbelt så varje Enstort genom-
internationella studier förekomstengång svenska och visar attav

kanmåttlig och demens bland år och äldresvår 65personerav
förekom-uppskattas till Det osäkert hur vanligt6,6 ärprocent.

eftermande demens före år och års ålder. Alzheimers65 90är
formensjukdom den vanligaste demens.är av

hälsan6.5.2 ämlikaDen

för nationella folkhälsomål, enligt kommittédirektiven,Motiven är
bl.a. uppmärksamma och hälsasärskilt minska skillnaderna i"att

socioekonomiska geografiskamellan olika etniskagrupper, grupper,
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områden och mellan könen". Som framgått det tidigare se avsnittav
3.2 har och riksdagregering i flera olika sammanhang betonat vik-

minska skillnaderna hälsa.ten i I 1991 års folkhälsopro-att t.ex.av
position har lagts fast ökad jämlikhet i hälsa skall detatt över-vara
gripande målet för folkhälsopolitiken. Det kan framstå själv-som
klart sociala förändringar har potential föratt minska ris-stor atten
ken för sjukdom och för tidig död, kunskapen hur dennamen om
möjlighet skall realiseras fortfarande bristfällig.är

Sociala skillnader i hälsa

Folkhälsorapporten visar genomgående sociala skillnader istora
fråga såväl många ohälsans bestämningsfaktorer hälsa,om av som
sjuklighet och dödlighet. skillnaderDessa finns från spädbamsåldem
t.ex. spädbamsdödlighet till ålderdomen. flesta sjukdomarDesena

vanligare bland demär socialt missgynnade. individerär Desom
har de arbetena, inkomsterna, bostäderna och utbild-sämstasom

ningarna tenderar ha hälsa. allmänEn slutsats Folkhälso-sämst iatt
frågai sociala skillnader de ochrapporten är äratt storaom genom-

gående sig sjuklighet eller dödlighet.mätervare man

U Klasskillnader dödligheti bland barn påtagliga. dödlig-Lägstär
het har barn i tjänstemannafamiljer och högst dödlighet har barn
till facklärda arbetare. tillBarn ensamstående och invandrare
dör oftare olycksfalli andra bam.än

U Risken dö före ålder65 års 50 högre för 20att är procent mänca
högre för kvinnor med arbetarbakgrund ochprocent än män

kvinnor med änstemannayrken.

U Dödligheten i 10 högre bland kvinnligatumörer är procentca
arbetare bland kvinnliga tjänstemän. Lungcancer 50än är ca pro-

vanligare bland arbetarkvinnorna bland kvinnliga tjäns-cent än
temän.

U Arbetares dödsrisk dubbelt så tjänstemänsär nästan istor som
fråga ischemiska hjärtsjukdomar. De sociala skillnadernaom
ifråga alkoholrelaterad dödlighet är ännu större.om

U Manliga tjänstemän mellan-på och högre förväntasnivå i ge-
nomsnitt leva cirka längre7,9 år med full hälsa mellan och35 84
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facklärda manliga arbetare. kvinnorålder Förårs är motsva-än
skillnadrande 7,6 år.

blandEl långvarig sjukdom högreha 20Risken är procentatt ca
Arbetaremellan- och högre nivå.bland tjänstemän påarbetare än

risk ha arbetsförmåganedsattlöper 60 änstörre attprocentca
tjänstemän.

mindrehälsorisker socialtansamling blandfinnsDet även aven
dubbelt bland arbetarerökning så vanligtgynnade ärgrupper:

blandandelen överviktigaOcksåbland tjänstemän. störreärsom
regelbundet.andelen inte motionerar Detliksom ärarbetare, som

tjäns-arbetare har 3-6 riskfaktorervanligtdubbelt så attatt som
.det figur 6.16hartemännen

tycks iblandsåsom vi dessaskillnadernasociala mänDe mäter
Folkhälsorap-bland kvinnorna.avseendenmånga större änvara

skillnadernaområden där de socialaraddock påpekarporten en
dödlighet iochnedsatt arbetsförmågaökar,bland kvinnorna t.ex.

hjärt-kärlsjukdomar.

3-6 i vissariskfyllda levnadsvanorrisk för ha6.16 Relativ attFigur
år.20-64100. Stockholms län,Samtligasociala grupper.

Arbetslösa Män-
Ensamboende KvinnorE:

kontantmarginalSaknar ..
Monotontarbete ..

Dåligt socialt nätverk
KASAMSaknar

4Lágutbildade
Arbetare

htjmMellan högreo
Samtliga

150 200 25050 1000 Relativrisk

1994.Socialmedicin, FolkhälsoenkätenförAvdelningenKälla:

Antonovskyisraeliske sociologenSAMmanhang. DenKänsla AvKASAM
känslavälbefmnandet det habetydelsefullt förhar visat hur är att aven

Folkhälsorapport 1997.Socialstyrelsenssammanhang.
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Könsskillnader i hälsa

Det faktum kvinnor, högre sjuklighet,att trots lever längre än män
kan förefalla paradox. Man måste här emellertid hänsynsom en ta
till har dödsorsaksmönsteratt män ett ochannat därmed ett annat
sjukdomsmönster kvinnor. Kvinnorsän översjuklighet innefattar
många sjukdomstillstånd inte nödvändigtvis förbundna medärsom
ökad dödlighet, psykiska åkommort.ex. och rörelseorganenssom
sjukdomar. handlarDet ofta sjukdomar långvariga,ärom som orsa-
kar mycket lidande för dem drabbas och kräver storasom resurser

samhället formi kostnader för sjukvård, sjukskrivning,av för-av
tidspensionering och produktionsbortfall.

De olikheterna råder mellanstora kvinnors och sjuk-mänssom
lighetsmönster och hälsoutveclding låter sig inte enbart förklaras av

renodlad biologisk/genetisk modell. Denna modell betonar skill-en
nader mellan könen biologiski konstitution vad gäller gener,
hormoner och fysiologi, vilka medför skilda risker för ohälsa. Skill-
nader i ohälsa mellan kvinnor och kan förklarasmän biolo-som av
giska/genetiska faktorer behöver inte nödvändigtvis tyda på ojäm-
likhet, olikhet.på Förutomutan tänkbara biologiska orsakersnarare
till könsskillnader i sjuklighet och dödlighet måste kulturella,även
sociala och psykologiska faktorer föras in i diskussionen. sådanEn
sociokulturell förklaringsmodell belyser de hälsomässiga olikheterna
utifrån beteendemönster, livssituation och livsvillkor avseende
framför allt arbetsförhållanden och familjesituation. Hälsoskillnader
mellan könen uppstår till följd sociala och kulturella faktorersom av
i samhället kan därmed tyda på ojämlika förutsättningar mellan
kvinnor och för hälsosamt liv."män ett

Könsskillnadema i fråga levnadsförhållanden, hälsorisker,om
livsstil hälsa har belysts genomgående dettasamt i kapitel. Utifrån
denna beskrivning kan följande sammanfattning göras:

Det finns könsskillnader i kvinnors ochstora livsvillkor ochmäns
livsstil, i arbetsliv, parrelationer, familjelivt.ex. och deltagande i
samhällsaktiviteter liksom det gäller hälsovanornär i risk-stort,
tagande i förhållande till livsitt och hur uppfattar och värde-man

och vilken benägenhet harsymptom söka vård.rar attman

2 Östlin Danielsson M, Diderichsen Härenstam A, Lindberg G. ochKön
ohälsa antologi könsskillnader folkhälsoperspektiv. Student-etten om ur-
litteratur. Lund 1996.
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kvin-skiljer sigarbetsmarknadenCl könssegregeradestarktPå den
deliksom de hälsoriskerofta frånarbetsuppgifter ut-mänsnors

kemikalier,föroftare kvinnorför arbetet. Mäni än utsättssätts
miljöer. Kvinnoroch mycketbuller är ut-vibrationer, mervarma

psykolo-höganegativmobbning,hot ochför våld, stresssatta
drabbasbeslutsutryrnmemed litetkombinationgiska krav i samt

belastningssjukdomar.oftare av

medellivslängd år.5och ärCl mellan kvinnorsSkillnaden mäns
kanländerflesta värdensdeför Sverige. IuniktinteDetta är av

blandDödlighetenlivlängresigförvänta än män.kvinnor ett
fosterstadiet.åldrar, påallalägre idessutomkvinnor t.o.m.är

medjämförtföre års ålder,överdödlighet 65D delEn mänsstor av
sjuk-alkoholrelateradeolycksfall, självmord,beror påkvinnors,

dödlighet harandningsorganen. Denna ettsjukdomar iochdomar
och arbets-yrkelivsvillkor t.ex.medsambandstarkt männens

prestationsbehov,livsstil speglar"manlig"ochförhållanden som
alkoholkonsum-risktagande t.ex.beteende ochtävlingsinriktat

våldshandlingar.trañkbeteende ochtion,

sjukdom, harlångvarignågonoftareD mänKvinnor änrapporterar
of-drabbassjuklighet,fysisk och psykiskbådepåfler symptom

sysslor, kon-utföraförmåga sinanedsatthöggradigt atttare av
sörrmmedel,ochlugnande medelläkemedel t.ex.mersumerar

Skillnadernaoftare sjukskrivna. är,ochläkareoftare tillgår är
rörelseorganensvad gällersärskiltålderskategori, storaoavsett

och ångest.sömnsvårigheter,trötthet,huvudvärk,sjukdomar, oro

i hälsaskillnaderRegionala

antaltillhänsynhälsan måstejämförelser ettregionala tasVid av
variabler.demografiskaoch någravälfärdskomponenter"lokala"

utbildningsutbudet,bostadsmarknaden,arbetsmarknaden,lokalaDen
rekreationsmöjlighetemaochservicenbefolkningskoncentrationen,

socio-och könsfördelningålders-befolkningens samtliksomm.m.
iskillnadernaregionaladeofta bakomliggerstrukturekonomiska

kanmellan regionerhälsoskillnaderbakomAndra faktorerhälsa.
ochfrågatradition, iochkultur matvanorolikheter i t.ex. omvara

skill-regionalatillFörklaringarklimatskillnader.dryckesvanor samt
orsaksambanden.kimskapbristandeförsvårasnader hälsai omav

kraftigthälsotillståndet kan variera ävenUndersökningar visar att
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inom region." Befolkningen betydligt friskareär deisamma mest
attraktiva bostadsområdena i storstadsregionema, dvs. i den centrala
innerstaden och småhusområdenai i allmännyttansän hyreshus i
förorterna byggdes under det s.k. miljonprogrammet. Tillsom stor
del kan sådana hälsoskillnader förklaras områdenas socialaav seg-
regering. De regionala skillnader har beskrivits tidigare isom an-
slutning till olika problemområden kan sammanfattas följandepå
sätt:

D Nedgången i sysselsättning under de åren har drabbatsenaste
samtliga regioner. Stockholmregionen har dock den högsta för-
värvsintensiteten.

D Problemen med otillräcklig sysselsättning och arbetslöshet stiger
med minskad urbaniseringsgrad.

D Den har bäst hälsa och lägst dödlighet, de högregrupp som
tjänstemännen, finns framför allt i storstads- och större tätortsom-
råden.

D Spännvidden frågai livslängd mellan länen 2,3 år förär mänom
Gävleborgs län med 74,7 år och Kronobergs län med år77 och
1,9 år för kvinnor Värmland med 80.2 år och Halland med 82,1
år.

D De regionala skillnaderna frågai förväntat antal år med fullom
hälsa betydande. De regioner därär antalet förväntade friska år är
minst tätbygden ochär glesbygden. förväntadeFlestnorra norra
år med full hälsa har i Stockholmsregionen.man

D Spädbamsdödligheten kan 50 högre länän iprocent ettvara mer
iän På kommunnivå finnsett annat. skillnader.ännu större

D De regionala skillnaderna också betydandeär i fråga andelom
med vissa långvariga sjukdomar, andel barn med låg födelsevikt
eller andel förtidspensionärer.

22Stockholms läns landsting. Folkhälsorapport 1994. Stockholm 1994.
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i hälsaskillnaderEtniska

hälsa och livsvillkor förutsätterinvandraresbeskrivningVarje enav
oftastinvandrare. kategorierDebegreppetklar definition manav

bosatta i Sve-"utländska medborgare"utrikesfödkan varaavser
"inrikesföddafödda utomlands" ochmedborgare"svenskarige",

begreppetentydig definitionpåinvandrarbakgrund". Bristmed aven
bl.a.ifrågageneraliseringartill felaktigaledainvandrare kan om

hälsoförhållanden.
detmycket heterogenSverige närInvandrarna i utgör gruppen

statistikkällorhälsa. tillgängligaoch Delevnadsförhållandengäller
generelltinvandrargrupper hardetta. Vissa settfinns tyder påsom

mellanjämförelserhälsa andra. Vidochlevnadsvillkorbättre än
samladdockframträdervid bemärkelseinvandrare iochsvenskar en

bi-ochförsörjningssvårigheterbetydligttyder påbild störresom
gradhögrearbetsmarknaden,påpositiondragsberoende, avsvagare

invandrare.hosför förtidspensioneringriskarbetslöshet störresamt
fysiskadeöverrepresenterade yrken medi sämstaoftaInvandrare är

SocialaSocialstyrelsensarbetsmiljöema. rapportpsykosocialaoch
levnadsförhållandena visarundersökningarSCB:s1997 samt av

levnadsförhållan-invandrarnasiförsämringarpådessutom tecken
Syd-frånkommerhar desvårastvisarstudierden. Dessa att som

och1980-oftast deutomeuropeiska länder, äreller från someuropa
deras anhöriga.ochflyktingar1990-talets

hälsaochlevnadsförhållandeninvandrargruppernasAnalys av
befollcningsstudierUrvalstorleken idata.påofta bristförsvåras av

invand-enskildabeskrivningardetaljeradevanligtvis intemedger av
hälsotill-invandraressärskild studieNågonsituation. avrargruppers

inteharinvandrargrupperallaomfattar ännuSverigestånd i som
endastharfinnsundersökningarrikstäckandedegenomförts. I som
kunnathälsoförhållandeninvandraresjugoslaviskaochfinländska

invandrar-har hitintills ingentvâdessaanalyseras. Utöver grupper
studie. Derepresentativför helabelysts ihälsa gruppenengrupps

representativaickelokala ochhälsainvandraresflesta studier ärav
finlän-bl.a. påtyderstudier attundersökningar. Dessa sammantaget

jugosla-medansvenskarnajämfört medfysisk hälsadare har sämre
Sjuk-svenskarna.psykisk hälsafysisk ochbåde änhar sämreverna

svenskaligger 70medborgare överutländskatalet bland procentca
och högresjukfrånvarohögreSydeuropéer harnivå.medborgares

grekiskadefyrasvenskar. Tresjukpensioneringsfrekvens än av av
förtidspen-årjugoslaviska kvinnorna 50de äroch övertvå tre avav
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sionerade. Hälsoskillnader mellan invandrare och infödda svenskar
kvarstår efter hänsynäven har tagits till skillnaderatt ifråga om ar-
betslivsfaktorer och familjesituation.

Tabell 6.2 Förekomst olika hälsoindikatorer hos invandrareav jämfört
med födda ÅrSverige.i åldrarnaMän i år.27-60personer 1996-97.

Hälsoindikatorer Män födda i
Polen Chile SverigeTurkiet Iran

% % % % %
Allmänt hälsotill-
stånd mycketär 33 37gott 32 30 50

långvarigHar
sjukdom 38 38 37 3 1 32
Har sömnbesvär 21 32 28 33 13
Besväras huvud-av
värk 15 28 21 21 9
Svåra besvär av
ängslan, ångest 4 8 7 14oro, 2
Svår värk i skuldror,
nacke eller axlar 12 16 17 14 7
Svår ryggvärk 17 18 21 15 8
Röker dagligen 42 37 56 45 21
Motionerar inte alls 19 26 36 26 14

Antal intervjuer 163 276 285 197 1523

Källa: Nationella folkhälsokommittén

År 1996 har Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet,
Invandrarverket och Statistiska centralbyrån genomfört inter-en
vjuundersökning levnadsförhållanden i fyra invandrargrupperav
med speciell tonvikt på etableringen i Sverige hälsotillstånd.samt

23Emarni A. Invandrarnas hälsotillstånd i Sverige. Socialmedicinsk tidskrift
1997;5:252-7.
24Med arbetslivsfaktorer bl.a. arbetets kvalifikationsnivå och psykiskaavses
krav.
25Socialstyrelsen. Invandrares hälsa och sociala förhållanden. SoS-rapport
1995:5.
25Procenttalen för svenskar kan variera något max 3 procent beroendei av
vilken invandrargrupp de jämförs med.
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parallellt medStatistiska centralbyrångenomfördesStudien un-av
invandrar-levnadsförhållanden ULF. fyraDedersökningen av
förrepresentativaundersökningeningick i är perso-somgrupperna

tillinvandratTurkiet och harChile, IranPolen,födda i somner
1985-invandrare från under årenIran1980-89under årenSverige

invandraretill omfattaavgränsades1989. Populationen att varsom
de 0003invandringstillfállet. 70Närmarevid20-44 år procent av

undersökningen.deltog iintervjupersonernautvalda
indika-beträffanderesultatpreliminäraredovisasföljandedetI

åldrarna 27-fyra invandrargruppema ihos dehälsotillståndpåtorer
motsvarande åldrarfödda i Sverige ijämfört med60 år personer

socioekonomiskpåpekas olikheter iböroch 6.3. Dettabell 6.2 att
har beaktats.tillhörighet inte

jämförthälsoindikatorer invandrareolika hosFörekomstTabell 6.3 av
Årår. 1996-åldrarna 27-60Sverige. Kvinnor ifödda imed personer

97.

födda iKvinnorHälsoindikatorer
SverigeChile TurkietPolen Iran

%%% %%

hälsotill-Allmänt
491924 1832stånd mycketär gott

långvarigHar
3849 4838 51sjukdom
1641 47 4427sömnbesvärHar

huvud-Besväras av
2046 3428 45värk

Svåra besvär av
42019 177ångestängslan, oro,

skuldror,Svår värk i
1238 2722 29eller axlarnacke
930 2320 29Svår ryggvärk

271333 3 l39dagligenRöker
830 47 2716allsMotionerar inte

1509241 118295405Antal intervjuer

folkhälsokommitténKälla: Nationella

beroendeprocent27 något max 3kan varierasvenskarProcenttalen för i av
med.jämförsdeinvandrargruppvilken
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Resultaten tyder på uppseendeväckande skillnader i självrappor-
hälsotillstånd mellan de fyraterat undersökta invandrargruppema

och svenskarna. Hälften svenskarna bedömer sitt hälsotillståndav
mycket Bland invandradegott. endastmän tredjedelsom anser en

detsamma. Skillnaderna i upplevd hälsa är uttalade vidännu mer en
jämförelse mellan kvinnogruppema. Knappt femtedel turkiskaen av
och iranska kvinnor bedömer sitt hälsotillstånd mycket gott.som

Symptom på psykisk ohälsa förekommer betydligt oftare hos de
undersökta invandrarna hos svenskar.än Sömnbesvär, huvudvärk

svåra besvär ängslan,samt och ångest tycks mycketav oro vara en
vanlig företeelse bland invandrare i samtliga Anmärknings-grupper.

höga andelarvärt med psykiska finns dennai undersök-symptom
ning bland kvinnor från Chile, Turkiet och Iran. Drygt fjärdevar
kvinna dessai har besvär med ochsömnengrupper rapporterar
huvudvärk. Förekomst svåra besvär ängslan, och ångest ärav av oro
också vanligt.

Svår värk i skuldror, nacke, axlar och mellan tvårapporterasrygg
till fyra gånger oftare invandrare svenskar.än Andelen medav av
svår värk i axlar 38 blandär t.ex. turkiska kvinnorprocent och 12

bland svenskorna. Dessaprocent ofta relaterade tillärsymptom
och ensidigt arbetemonotont vanligare blandär kvinnor medsom

invandrarbakgrund bland svenskor.än
Andelen dagligrökare särskilt hög blandär turkiska 56män pro-

cent och relativt låg bland iranska kvinnor 13 procent. Andelen
inte motionerar alls fritidenpå högst bland turkiskaär 36som män

procent och turkiska kvinnor 47 procent. Motsvarande andelar
bland svenska och kvinnor imän motsvarande åldrar 14är procent

8 procent.resp.
Sammantaget tyder resultaten på anmärkningsvärt skillna-stora

der i hälsa och livsstil mellan de undersökta invandrargruppema och
Ävensvenskarna. de redovisade procenttalen inte helt jämför-ärom

bara mellan invandrargruppema på grund skillnader ålders-iattav
strukturen kan förekomma, antyder dessa ändå det finnsatt stora
skillnader mellan invandrargruppema. Det finns således skäl för iatt
befolkningsstudier hälsa och levnadsförhållanden i vid bemär-om
kelse klargöra begreppet invandrare och uppmärksamma den etniska
tillhörighetens betydelse samtidigt skillnaderna ifråga t.ex.som om
utbildning, socioekonomisk bakgrund, yrke, religion och skäl för
invandring mellan de olika invandrargruppema tydligare beaktas.

28Motion definieras simning, skidåkning, lätt terränglöpning, raskasom
promenader, cykling eller liknande.
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sjuklighet ochAtt7 sammanväga
dödlighet

hälso-prioriteringar inomkunnaInnehållet Föri korthet: göraatt
olikamellanjämförelserbygger påunderlagpolitiken behövs som

svårighets-till bl.a. sjukdomamashänsynochsjukdomar tarsom
drabbardödliga hur deellerdödliga intedegrad, samtär ungaom

äldre märmiskor.resp.
sammanvägningarkanoch DALY:ss.k. QALY:sGenom av

livskvalitetsvikteranvänderQALY:sdödlighetsjuklighet och göras.
byggermetodernafunktionsnedsättningsvikter. Bådaoch DALY:s

vikterdessaolika vikt ochsjukdomstillstånd ärpå olika attatt ges
kansjukdomsfall låg viktmedmångadvs.adderbara, att ansesen

sjukdomsfall vikt.med högallvarligalika ett ensomvara
svensk DALY-med utarbetaarbetenärvarande pågårFör att en

för-hälsa iojämlikhetvärdera imedsker arbetekalkyl. Vidare att
utveckla jäm-befolkningen, dvs.för helatill hälsonivånhållande att

Även riskfaktorersutvecklingsarbete olikalikhets-DALY:s. om
kunskapSådanbefolkning pågår.sjukdomsbördan iförbetydelse en

hälsokonsekvensbedömningarförvärdebedöms stort avvara av
åtgärder.beslutadeolika politiskt

olikaexempel förekomstenflertal påkapitelFöregående ett avgav
siff-kan destatistiska beräkningarGenombefolkningen.sjukdomar i

befolkningsgrupperolika landsändar,mellanjämförbaragörasrorna
problemendockskall prioritera kvarstår attdenoch tid. Föröver som

egentligenskador. skalloch Hursjukdomarjämföra olika sorters man
drabbarbild sjuklighetsamladskaffaoch sigihopväga ungsomaven

död-ickedödlig ellereller lättare,svårarekangammal, varasomresp.
sjukdomstillståndandra ordmed mothandlarlig vägaDet attom

blandoch döddöd, sjuklighetsjuklighetsjukdomstillstånd, mot unga
ioch dödsjuklighetbland äldre,död motsjuklighet och samtmot nu

framtiden.
hälsopolitikenförprioriteringarmål och ärFonnuleringen enav

med-resultatetsig deavvägningarsådanadär ärgörs, avvareprocess
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val eller inte. Vilken roll spelarvetna det vetenskapliga underlaget och
vilken roll spelar personliga erfarenheter, mediauppmärksamhet, intres-
seorganisationer, kostnadsaspekter, preventions- och behandlingsmöj-
ligheter dessai prioriteringssituationer Den politiskam.m. processen
blir tydlig det möjligt skiljaär vad faktaunderlagatt ut ärmera om som
med alla de brister och ofullkomligheter finns det gällernär attsom
beskriva befolkningens hälsoförhållanden och vad etiskt ochärsom
politiskt grundade värderingar.

Vi skall i detta kapitel redovisa tekniker- s.k. DALY:sett par nya
och QALY:s syfte samladär bild sjuklighet ochattvars ge en av-
dödlighet, för möjliggöra jämförelser mellan olikaatt sjukdomstill-
stånd. Skälet för kommittén valt lyfta framatt och beskriva tekni-att
kerna dessa blivit alltär uppmärksammade folkhälsopolitiskaatt imer
sammanhang. skallDet redan framhållas teknikerna förutsätterattnu

rad svåra och kontroversiellaatt värdeantaganden måste Vårgöras.en
redovisning i det följande skall inte uppfattas kommittén tagitattsom
ställning för de båda teknikema.

1 Värdeantaganden

Om räknandet antalet sjuka relativt värderingsfritt bortsett frånärav
de icke triviala problemen definiera vad sjukdom ochatt ärsom en vem

har den så sammanvägningen sjukligheten tillär ochsom av en samma
dimension ingen värdeneutral verksamhet.

Hur skall sjukdom värderas annan Alla kant.ex. moten en nog
hålla med multipel skleros MS allvarligare sjukdomatt är änom en
hösnuva. hurMen mycket allvarligare Och hur skall MS jämföras med
kärlkramp Fördelningen medel till såväl forskning åtgärder påav som
preventiv, kurativ och rehabiliterande nivå uttrycker implicit sådana
graderingar. skallHur potentiellt dödliga sjukdomar jämfö-som cancer

med icke-dödliga förslitna höfter Visst dödliga sjukdomarärras som
hur mycket faktumvärre, värre Det allainte medel går tillattmen

cancerprevention och vård också till sjukgymnastik och höft-utan
ledsproteser innebär rimligen vi någon avvägning. Omatt gör sorts man
vill systematisk graderinggöra olika sjukdomar, skallen mer av vem
då det Skall det professionellagöra har patienter medsettvara som
många olika sjukdomar och därför kan jämföra eller skall detsom vara
lekmän Om det skall lekmän kan fråga sig det börvara man om vara
de älva har sjukdomen och därför hur det eller detär,som vetsom om
skall företrädare för allmänheten politiker eller andra.vara -

Många de levnadsår förloras eller vinns inträffar långt fram iav som
tiden. skallHur då hälsovinster i år och år som exempelvist.ex. nästa
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förbättrad grundfunktionsförmåga på kranskärlsoperationer vägasav
kanske efterframtida hälsovinster visar sig först 20 år,mot t.ex.som

hjärt-kärl-sjuklighet ökad och minskad rökningminskad motiongenom
bland det gäller ekonomiska överväganden hanterasunga När rent

tek-dessa näraliggande och avlägsnafrågor vinstermer genomom en
dagflesta väljer hundralapp inik kallas diskontering. De nog ensom

Medden inflationsjusterad.hellre eller tio år, även ärän ett omen om
kostnader ellerdiskonterade värden uttrycker nuvärdet framtidaman av

lägga fast diskonteringsränta. Omintäkter. Uttryckt i siffror kan man en
likainflationsjusterad hundralapp år ärettt.ex. att omman anser en
dis-dag diskontering medmycket kronor i såvärd 95 görs enensom

motsvarandeförakonteringsränta Frågan kanpå 5 ärprocent. om man
framtida hälsovinsterförresonemang

både för ochfinna exempel påsvårtDet inte emotargumentär att
därrökavvänjningsmöteframtida hälsovinster. Tadiskontering ettav

medicinskttjugo år denhälsovinster kommer görasattstora om genom
utanför dörrensamtidig hjärtinfarktföreläsarens försorg.kunnige En

föravbrytssannolikhet leda tillkommer dock med mötetstörsta att att
hälso-näraliggandehand den sjuke, dvs.föreläsaren skallatt ta om en

såledeshälsovinster. skerframtida Härförevinst prioriteras större en
diskontering.

situationbarn illustrerarexempel- vaccinationerEtt annat enav -
diskontering. Vaccinationemadär det sker någoninte görs trots ome-

häl-framtidaibland feber, eftersom deochdelbara medbesvär smärta
värdefulla.bedömssovinstema

Även värderingar. Tadödsfall innebär jämförelserdet gällernär
lev-64flicka. innebärdrabbar 17-årig Detdödsfall attt.ex. ett ensom

förmedellivslängden 17-återståendedärför denförloradenadsår går att
levtskulle haflickan antagligenår och64åriga flickor i Sverige är

påbetyderdödsfall hos 80-årig kvinnamånga år. Ettytterligare så en
förväntadeåterståendeförlorade eftersom denårmotsvarande åttasätt
för flickandödsfalletår. Skallkvinna åttalivslängden för 80-årig ären
bland 80-dödsfalllika allvarligt åttadetta skäl räknas somsomav

lika förlustdödsfalleninnebär de tvååringar eller storen
ohälsanklyftormålet minskade ihurocksåkanMan överväga om

betydligtharbedömningen.skall påverka Mänmellan olika grupper
förlorade lev-ålder. Skall därförkvinnor ihögre dödlighet än samma

överdödlighetsärskilt bidrar till denna väganadsår dödsorsakeri som
andra dödsorsakerlevnadsår iförloradeäntyngre

ellervärdeval ofta medvetetbelyserOvanstående frågor görs,som
måttsjuklighet iförsökomedvetet. Ett sammanväga gemensamtettatt

förebyggandeprioriteringsdiskussion bl.a. detiunderlag försom en
någraval. finnsmöjligt, synliggöra dessaarbetet skulle, det Detärom
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tekniska lösningar söker bl.a. dessa behov. Mest kändamotsom svara
QALY:s ochär DALY:s.

7.2 Tekniska lösningar

7.2.1 konstruktionQALY:s

Kvalitetsjusterade levnadsår Quality Adjusted Life Years, QALY
medger, värdeantaganden,givet vissa jämförelser mellan sjukdomar
och mellan levnadsår förlorade föri tidig död sjuklighetoch i QALY:s
används främst utvärderingsmått för olika behandlingarsom av
enskilda patienter, i fallet cellgiftsbehandling Medt.ex. av cancer.
vilken livskvalitet förlängs livet för patienten Hur förhåller läke-sig
medel med färre biverkningarA effekt på överlevnad tillsämremen
läkemedel har bättre överlevnadseffektB till priset allvar-som men av
ligare biverkningar sådan situationI det vanligtvis de enskildaären
patienterna fårsjälva betydelsen olika tillstånd kanvägasom av som

förknippade med sjukdomen och behandlingen. På så kansättvara man
komma fram till visst antal år med behandlingen färre bi-A:settatt
verkningar lika mycket värda visst antal år med be-är störreettsom
handlingen till biverkningar.B priset av mer

Vid kostnads-nytto-analyser med QALY-måttet på brukarnytta man
oftast diskontera framtidaså såväl kostnader för behandlingenatt som
framtida hälsovinster diskonteras med ränta Med tanke på attsamma
diskontering i första hand har varit aktuellt det gäller ekonomiskanär
investeringar och deras framtida avkastningar kan undraså man om

Ävenpå kan tala investering i hälsa. detsättman samma om om
givetvis inte möjligt avstå levnadsår för gengäld haiär att ett attnu
kvar det kan mycket väl tala avstå från njut-vissattsenare, man om en
ning för stället få flera friskai år i framtiden.attnu

Vid QALY-beräkningar har det vanligtvis ål-inte gjorts någon
dersviktning förså år yrkesverksami ålderatt ärett värtpersoner mer

för barn och äldre. brukarMan inte heller hänsyn tillän ta
fördelningsaspekter den betydelseni år räddas för medatt som grupper
högre dödlighet förvärda med lägre dödsrisk.är änmer grupper

Kaplan RM, Bush Health-related qualityJW. of life for evaluationmeasurement
research and policy analysis. Health Psychology 1982;1:61-80.
2Drummond OBrian StoddartMF, B, GL, forTorrance GW. Methods the
Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press.
Oxford 1997.
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Kostnads-nytto-kalkyler hjälpmed QALY:s har första handiav an-
för jämföra olika behandlingar sjukdomvänts ävenatt av samma men

för jämföra åtgärder för olika sjukdomar tyngd-olika och då medatt
punkt på sjukvårdsinsatser. Som instrument för övergri-göraatt mer

förpande hälsopolitiska prioriteringar hela befolkningar har tekniken
hittills har det ställetinte i under 1990-talet på basisHäranvänts. av
QALY:s utvecklats mått skiljer väsentligasig på vissaett nytt som
punkter.

konstruktion7.2.2 DALY:s

DALYlevnadsår Disability AdjustedFunktionsjusterade Life Years,
ellersjukdomsbördan befolkninganvänds for imätaatt en

befolkningsgrupp vid tidpunkt. Världshälsoorganisationenvissen
förWVHO utveckladeoch Världsbanken och använde detta mått att

publiceradesde olika Världsdelama.sjukdomsbördan i Resultatetmäta
Health ochbl.a. i World Development Report 1993 Investing in-

antyder underlag för hälsopolitiskaanvänds beslutnamnet somsom om
användningihar utvecklats något och funnit bredprioriteringar. Måttet

världendelarstora av
tänka sigför förstå måttets konstruktion kanSom underlag att man

figurönskvärt livsförlopp nedan 7.1.ett som

år fullmedlivsförlopp där 85Figur 7.1 Illustration tänkt leverav man
funktionsförmågahälsa och sedan dör.och

Funktionsförmåga

ALFull

ÅlderIngen
85 årO

3 World OxfordThe World Bank. Health. Development 1993.Investing in Report
University Press. NY 1993.
4 Global Burden of Harvard UniversityMurray CJL, TheLopez AD. Disease.
Press. Cambridge 1996.MA
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Figuren uttrycker alltså det önskvärda i få leva sitt liv med full hälsaatt
ända tills dör. kan också det människaMan varje harattman se som en
biologisk potential vid födseln för långt och friskt liv.ett

drabbasVi olika sjukdomaremellertid och schematiserat livs-ettav
förlopp kanske verketi själva nedan figur 7.2-7.3:utser som

Figur ZO-års-7.2 Ett schematiserat livsförlopp med sjukdomsperiod ien
åldern några år åroch sedan med före dödsfallet 60vidcancer

Funktionsförmåga

Vi
0,9 -

7 ÅlderI p

Efter frisk drabbas knäskada vid års ålder20starten personen av en
följd motorcykelolycka se figur skada7.2. Denna sättersom av en ner

funktionsförrnågan under antal år tills knäoperation återställerett en
full funktion. framtida livetFör det vi två scenarier: Antingenser en

i 50-årsâldem efter några år snabbt leder till döden vid 60cancer som
år figur 7.2. Alternativt klarar sig från och får ipersonen cancern
stället demens ñinktionfönnågan undervilken nedsätter till låg nivåen
lång tid före döden 7.3. Jämfört friskt livfigur med sin potential för
förlorar alltså friskaindividen den livstid faller utanför kurvan detsom
skuggade området.
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Figur 7.3 Ett schematiserat livsförlopp med sjukdomsperioden som ung
många års lågoch sedan och sjunkande funktionsüirmåga på grund av

års ålder.demens före dödsfallet vid 85

Funktionsförrnåga

0,9 -

ÅlderI
0 20 85

På befolkningsnivå visas motsvarande figuri 7.4.

Figur 7.4 Schematiserad på sti-bild medgeneration 1000 barnav en som
ålder funktionsförmåga.gande drabbas död och sjukdom med sänktav

Antal

A1000

ILivslängd

-Funktions-
förmåga

Ålder
85

Av 1000 levande födda dör några redan världensi bamaåldem. Mellan
länder dödlighetenvarierar före års ålder ochmellan 2005ett avca
dessa barn.1000 Andra dör och allavid års ålder100 är nästansenare
döda. Den kurvan exempliñerar detta. fLmk-drabbasAndraövre av
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tionsnedsättning. missad poliovaccinationEn kan innebära för-t.ex. en
lamning redan bamaåldem. Med stigandei ålder blir fler och fler sjuka
och får nedsättning funktion eller livskvalitet den nedre kurvan.av
Förlusten friskt liv har alltså två komponenter: förlusten förav genom
tidig död det skuggade området och förlusten sjuklighetövre genom
området mellan kurvorna

sjukvårdspolitikens målFigur 7.5 Hälso- och är minimera död ochatt
sjuklighet, dvs. "flytta kurvorna i hörnet".att ut

A Funktions

förmåga

JLivslängd
Funktions ;y
förmåga

Ålder
100

Som figuren alltså DALY-måttet förlusten friskt liv,antyder mäter av
dels för dödår förlorade i tidig och dels år förlorade på grundsom som

funktionsförmåga. Antalet antaletnedsatt DALY:s additionärav en av
förloradeår för tidig död och antalet motsvarande år förloradegenom

förlorad funktionsfönnåga. Medan således beskriverDALY:sgenom
de år förloras sjukdom och dödi QALY:sär nämnts tvärtomsom som

levda för livskvalitet. skallmått på år justerat Så medan DALY:sett
minimeras skall QALY:s maximeras.

Vikter

Båda för kunnamåtten använder vikter jämföra sjukdomstillstånd.att
QALY:s livskvalitetsvikter och funktionsnedsätt-använder DALY:s
ningsvikter disability weights. Användandet dennavikter ärsortav av
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kan tänka sighälsoekonomin. Förenklatgrundpelama inom manen av
Ändpunkterna definieraslinjenoch pålinje med ändpunkterna 0en

tillståndenfunktionsnedsättning ochfullingen sägs motsvarasom resp.
fullt död.frisk resp.

10

funktionsnedsättningTotalfunktionsnedsättningIngen
DödFullt frisk

skala.alla sjukdomstillstånd på dennainplaceraUppgiften blir sedan att
skallhurskall denna värdering ochFrågan blir då göra manvem som

till väga.
och interna-både Sverigediskussion, inärvarandepågår förDet en

aspekteroch vilkadessa värderingarskalltionellt, görasomom vem
värderingsarbete finnsOlika skolordettabeaktas iskall somsom

människoreller friskaallmänhet, politikerfrågar patienter,antingen
beaktasinnebär. Aspektersjukdomstillståndeninsikt vadmed somom

tek-Olikaocharbetsförmågafunktionsnedsättning,bl.a.är smärta, oro.
rättvisandeskall bli såför vikternautprovadeniker ñnns dessutom att

förkallasDALY-sammanhanganvända imöjligt. Den mestsom
denganskakonstruktion5 7 i sinoch ligger näratrade of"person
be-givenändlig budget fördärprioriteringsprocessenpolitiska enen

Forskningsresultatsjukdomstyper.olikamellanfollming skall fördelas
tydatycksoch ZeelandAustralien NyaEngland, ävenfrån bl.a. Norge,

allmänhetmänniskor iuttrycker den prioritetmetod bästpå dennaatt
sjukdomarallvarligaoch botandedödförebyggandetillvill avavge

tillståndmed lindrigarejämfört
kartläggninggenomfördeteknik WHOofftradeMed "person aven

interna-hjälpfunktionsvikter medsjukdomstillståndensde större av en
sjukdomarskännedommed ytt-människorfriskationell omgrupp

till funktions-sammanhang hänsyndettaringar bestämde i att taMan

5 Methods for the EconomicGW.Stoddart GL, TorranceDmmmond MF,
OxfordMedical Publications.OxfordHealthEvaluation of Care Programmes.

1987.
5 Lopez AD.Murray CJL, a. a.

1992;34:559-Med7 of life Soc SciadjustmentqualityMethods forNord E. years.
569

Adecisions.8 allocationformodelsindex inHealthNord E. status resourceuse
Internationalchoice.preferences for socialobservedlight ofthecritical review in

Health l996;l2:1:3 l-44.Care.of Technology AssessmentJournal in
9 Lopez AD.Murray CJL, a.a.
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nedsättning disability inte handikapp då detta specifikt förärmen
olika samhällen och kulturer. Merparten tillstånd hamnar då mycketav

Förkylning hamnarnära någonstans på 0,01 medan förslitna höfter
med ständig värk hamnar 0,2 och allvarligare tillståndrunt t.ex.som
demens kring 0,8. viktigtEtt antagande bakom denna metod häl-är att
soförluster adderbara. Med andra 0rd förutsätterär tekniken att man
kan tanken på 20 sjukdomsfallacceptera med viktenatt 0,02 likaär
allvarligt fall medl vikten 0,40. Sverige med i europeisktär ettsom nu
samarbetsprojekt för fram nationella tillståndsvikter.att ta

Beräknandet förlorade friska levnadsår DALY:sav

Med hjälp epidemiologisk kunskap förekomsten sjukdoms-av om av
tillstånd befolkningeni dessa tillståndsvikter kan antaletsamt motsva-
rande friska år förlorade i sjukdom beräknas. Enklast illustreras detta

tänkt livsförlopp.ettsom
Antag drabbas trafikolyckaatt vid ålder.35 års Hanen man av en

får omfattande benbrott och svårt förgå livet, tillståndatt resten ettav
kan ha funktionsvikten 0,1. Vidsägas 60 års ålder dör han i hjärt-som

infarkt. Han kommer alltså leva med trafikskada i 60-3525att en
förlora 22 år för tidig dödsamt därför den återståendeattgenom me-

dellivslängden vid 60 års ålder beräknas till 22 år.
Antalet DALY:s förloras på grund trafikolyckan blir dåsom av an-

talet år multiplicerat med funktionsvikten: 25 0,l2,5 DALY:s. Per-
förlorar alltså motsvarande friska2,5 levnadsår på grund sinsonen av

skada och dessa på "trafikolycksfallskontot".sätts förlorarHanupp
också 22 år total funktionsförlustl dö tidigt hjärtinfarktiattgenom
och dessa 22 DALY:s på "hjärtinfarktkontot".sätts upp

Genom på detta igenom alla sjukdomaratt sätt och dödsorsaker
och det motsvarandesätta antalet friska levnadsår förlorasupp som
antalet DALY:s på sjukdomskonto får möjlighet jäm-attresp. man en
föra den relativa storleken på sjukdomar sig de eller mindreärVare mer
allvarliga, dödliga eller och vilken åldersgrupp de drabbar.oavsett

Även kan få fram nödvändiga epidemiologiska data förom attman
dessa kalkylergöra återstår ställning i de värderingsfrågoratt ta som

berörts inledningsvis.
En första fråga vid beräkningär antalet förlorade år skallom man av

beräkna den återstående medellivslängd råder i den befolkningsom
studien gäller såsom brukligt vid QALY-beräkningar.är Omsom man

med befolkning kommunviss betydert.ex. det räddatatt ettmenar en
dödsfall räknas i kommunvärt med längre medellivslängdsom mer en

i kommunän med kortare medellivslängd, vilket brukar kom-en vara
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levnadsförhållanden. förefaller knappast rimligtmed Detsämremuner
stället skall använda dödligheten ioch vill hävda imånga att man

hela landet skalldet inom prioriteringarSverige göras.ärsom norm om
valdeglobala ochVärldsbanken avsåg prioriteringarWHO och göraatt

därbefolkning med dödlighettänkt mycket lågdärför dödligheten i en
fickför och för kvinnormedellivslängden år 82,5 år80,0 mänär som

medel-delar världen den lokalaför beräkningar allagälla i oavsettav
livslängden.

bådekalkylVärldsbanken bestämde dessutom i sinochWHO att
framtida hälso-Diskontering värdetdiskontera och åldersvikta. av av

och årår ålderviktningen på såskedde medvinster 3 sätt attprocent per
på 1,5 ivärdet ökande till maximumlevda åldern år har 0,5i 3 ett

år.sjunkande till vikten åldern 80gradvis 0,5 iåldern år och sedan25
medskulle samklangantaganden iosäkert dessaDet är varaom

svenska värderingar.
Karolinska in-för närvarande framDALY-kalkylsvenskEn tas av

Socialstyrelsen.Folkhälsoinstitutet ochmedstitutet i samarbete

utvecklingsarbetePågående7.3

olikaskillnader sjukdomsbörda mellantill iEftersom orsakerna grup-
uppskattafråga, det angeläget kunnahälsopolitiskviktig är attärper en

dep-exempelvis,faktum,skillnaderna. Detolika sjukdomars del attav
allmäntsjukdomar inte endastoch rörelseorganens ut-ressioner är

lågutbil-delsärskilthälsoproblembredda utgöräven storutan aven
beräkningarna.skälöversjuklighet kan indade kvinnors vägaattvara

beräk-för sådanautgångspunkterharVälfárdsekonomisk teori gett
hurställningstagande till° politiskt vär-kräverningar ett manmen

befolkningen. Närtill för helaförhållande nivånderar ojämlikhet i
vaddetta beräknadetta kan påväl ställning tilltagit sätt sommanman

adjusted life years"sensitive quality"equitykan betecknas som -
frågadenfår då påMed måttellerEQALY:s EDALY:s. ett man svar

dödlighetsutveck-skall värderahurställdes kapiteli 2 man enomsom
växandesjunkande allmän dödlighetmedling den i Sverige mensom

överlevnad.sociala klyftor i

° 1970;2:244-inequality. Theoryof Econ.Atkinson theAB. On measurement
263.

1995.NY1995. Oxford University Press.Development ReportUNDP. Human
12 towardsapproachEmmelin epidemiologicalLindholm Rosén M. AnM,

Healthand health policy.between equity efficiency inthe trade-offmeasuring
Policy l996;35:205-216.
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Prioriteringar i hälsopolitiken sker ofta inte bara sjukdomstenneri
också i riskfaktorerutan i miljö eller levnadsvanor.termer finnsDetav

epidemiologisk teknik med vilken kan beräkna hur delen storman av
sjukligheten i befolkning försvinner minskar före-en som om man
komsten bidragande orsak se kapitel 2 från nivå tillav en en en

exempelvis andelen röker minskar från 20 tillannan, procentom som
10 procent. Många riskfaktorer påverkar många olika sjukdomar och
skadetyper och kan därför behöva addera deras andelar sjuk-man av
domsbördan för sjukdom förvarje få samlad bild betydelsenatt en av

olika riskfaktorer. DALY-måttet möjliggör sådana samlade bedöm-av
ningar olika riskfaktorers betydelse för sjukdomsbördan befolk-iav
ningen därför andelarna uttrycks i tidsenhet förloradeatt samma -
funktionsjusterade år.

Detta kan praktiskt värde vill hälsokon-stort göravara av om man
sekvensbedömningar olika politiska åtgärder. given åtgärd kanEnav
tänkas påverka olika riskfaktorer samtidigt, ibland med riktademotsatt
hälsoeffekter och med effekter på olika sjukdomar. kanDessutom vissa
effekter komma efter kort tid och andra längre fram. kan ocksåDe tän-
kas påverka olika befolkningeni på olika Med hjälpsätt.grupper av
DALY-berälcningar kan därmed ihop olika effekter tillvägaman en
samlad "nettoeffekt" given åtgärd.av en

I WHO:s och Världsbankens analys byggdes beräkningar sjuk-av
domsbördan med beräkningar kostnader och effekter iut termerav av
DALY:s olika förebyggande och behandlande åtgärder. Inomav en
given hälso- och sjukvårdsbudget kunde därav beräkna vilka deman
prioriterade åtgärderna skulle den maximala effekten iär termersom ge

räddade funktionsjusterade levnadsår. Ett sådant angreppssättav reser
Ärflera frågor etisk karaktär. exempelvis insats räddarnya av en som

antal DALY:s bland med relativtett lindriga likasymtompersoner
mycket värda insats räddar lika många blandDALY:ssom en som per-

med svåra handikapp viktigEn aspekt med bådeär attsoner man
DALY:s och QALY:s undviker värdera hälsa i Detatt monetära termer.

också viktigt betonaär dessa verktyg avsedda stödatt att är att ettvara
för beslutsfattandet på politisk detnivå gäller befolkningar intenär men
på klinisk nivå i det enskilda fallet.

3 Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstem H. Epidemiological Research.
Lifetime Leaming Publications. Belmont CA. 1986.

The World Bank. Investing in Health. World Development 1993. OxfordReport
University Press. NY 1993.
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fortsattadetUtgångspunkter inför8

nationellamedarbetet
strategierfolkhälsomål och

medtill arbetetbakgrundföregående,dethar iKommittén som en
be-ingåendeganskalämnatoch strategier,hälsomålnationella en

folk-folkhälsoområdet,begrepp inomgäller b1.a.detskrivning när
inrikt-ochorganisationfolkhälsoarbetetsframväxt,hälsopolitikens

ka-dettaiavsiktbefolkningen. Vårhos är atthälsolägetning samt
utgångspunkterantalredovisaochdiskussionpitel föra ettomen

fortsattavårtväsentliga införbedömerviprinciper äreller ar-som
bete.

ochmöjligheterHälsopolitikens8.1

begränsningar

föränd-allabeaktaFolkhälsopolitiken måsteVår bedömning:
hälsa. Manbefolkningenspåverkarverksamheterochringar som

ekonomiska,övergripandefrånhälsoeffektersärskiljadärvidkan
direkthälsoeffekterförändringar ochmiljömässigaellersociala

for-ochMetoderfolkhälsoinsatser.specifikaolikarelaterade till
såvidareutvecklasbörhälsokonsekvensbedömningar attförmer

be-andrapolitiskasåvälintegrerad delsiktde på utgör somaven
specifikaVid utformningenfolkhälsan.förbetydelseslut avav

mel-finnssambanddesärskilt beaktasbörfolkhälsoinsatser som
levnadsvanor.ochlivsvillkorlan

SverigeÅrtionde århundrade har vi ihela dettaunderårtiondeefter
folksjuk-deökat ochmedellivslängden storakunnat konstatera att

socialaockså konstaterathar viSamtidigt storaminskat. attdomarna
ochkvinnorsåväl barn män.blandkvarstårhälsaskillnader i som
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Bakom denna utveckling ligger förstai hand ökning be-en av
folkningens välstånd och hur den varit fördelad mellan olika social-
och yrkesgrupper.

En del de förbättringar skett resultatär medvetenettav som av en
folkhälsopolitik och bättre sjukvård.

Hälsoutvecklingen således integreradutgör del samhällsut-en av
vecklingen. Detta samband står sällan i fokus vid traditionella medi-
cinskt orienterade analyser olika sjukdomars orsaker. Perspekti-av

in till enskilda riskfaktorersnävas och markörer på ohälsa.ven I
detta perspektiv detsnävare naturligt fokuseraär på insatseratt mot

Ärspecifika riskfaktorer. inte medveten de rela-äratt näraman om
terade till individens och familjens livsvillkor i finnsstort en uppen-
bar risk insatsen blir mindre effektivatt eller helt misslyckas.

Det finns också i detta perspektivsnävare tendens över-atten
skatta de specifika folkhälsoinsatsemas betydelse för hälsoutveck-
lingen och underskatta eller inte uppmärksamma de folk-ettur- -
hälsoperspektiv positiva och negativa förändringar sker isom sam-
hället i stort.

Mot denna bakgrund finns det goda skäl särskilja hälsoeffek-att
relaterade till olikater samhälls- och miljöförändringartyper frånav

hälsoeffekter direkt resultatär specifikaett folkhälsoinsatser.som av
Hälsokonsekvensbedömningar deär verktyg kan be-ett av som

lysa effekterna för folkhälsan eller på riskpanoramat vid olika typer
samhälls- och miljöförändringar.av

l På vilket har politikensätt

hälsokonsekvenser

Ofta tänker vi på hälsokonsekvenser enligt enkel modell figuren
8.1. samhällsförändringar och politiska beslut- eller brist på beslut

påverkar eller flera risker i sin påverkar risken för sjuk-turen som-
dom och skador. Riskfaktom kan arbetslöshet, ekonomiskat.ex. vara
strategier och arbetsmarknadspolitik.

Detta dock alldeles för enkelär modell för analysera hälso-atten
konsekvenser sociala och ekonomiska förhållanden. Det krävsav

beaktar betydelsenäven att människor har olika positio-attman av
i vårt samhälle företagare, tjänstemän,t.ex. arbetare, stude-ner som

rande eller pensionärer. brukarVi beteckna detta socioekono-som
misk grupp.
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enkel modellHälsokonsekvenserFigur 8.1 en-

SjukdomRiskPolitiska
Skadafaktorbeslut

ålder,gradandra bestäms också i högtilli relationVår position av
jämlik-for hälsansvi intresseraretnisk bakgrund. Närkön och oss

sjuk-sjukdomsrisk ocholikheter ihandlar dethetsaspekter om
figurdefinierade på detta semellandomskonsekvenser sättgrupper

föravgörandeposition på mångaIndividens sociala8.2. är sätt
forför. Riskenlevnadsvanorlevnadsvillkor ochvilka attutsättsman

torftiga bo-arbetslivet, bohälsovådliga risker i iför attutsattvara
beroendeför våld starktstadsområden, ärutsatt etc.att avvara

sådet ocksåbetydelserna Menposition i män-social är attovan.
Arbetslöshethälsorisk.ochsårbara forniskor olikaär sammaen

ef-något olikaalkoholkonsumtion har exempelviseller högvissen
position/bakgrund.och socialålder, könfekter beroende på

utvecklad modellHälsokonsekvenserFigur 8.2 en-

xf
Social

,

SamhälletsRisk
Politiska ochsmlkmfaktor:á
beslut kultur

Sjukdom
och skada

çJ

starkt bero-och hälsorisk docksocial positionSambandet mellan är
samhälle riskenrasistisktlever Idet samhälle viende är attettav
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vissa minoriteter skall bli för våld i samhälleutsatta större än ett som
tolerant. Graden jämställdhetär mellan och kvinnor imänmera av

samhälle påverkar styrkan i sambandetett mellan och lev-genus
nadsvillkor.

Även det till del saknas forskning inom området, finnsstorom
det mycket talar för effekten på individen olika risker kanattsom av

beroende skyddande faktorer i samhället. Personliga relatio-vara av
och nätverk kontakter förstärker individers sociala kapitalner av

hög förefalleri grad förbättrade förutsättningar för livettsom ge
med god hälsa.

Människor lever således i socialt sammanhang bestårett som av
samhällets struktur och kultur och detta påverkar hälsoriskernas om-
fattning, fördelning effekt.och Samhällsstrukturen och inte minst
kraven i arbetslivet påverkar de sociala konsekvensernaäven attav

långvarigt sjuk eller ha funktionsnedsättning. Menatt ävenvara en
här spelar och attityder viktig roll.normer en

Utifrån denna modell det sig lång möjligheterradöppnar atten
påverka hälsoutvecklingen och för olika be-isammantaget grupper
folkningen:

En avgörande utgångspunkt vilka riskfaktorer i vårär att vet0 man
miljö och livsstil har olika hälsoeffekter. Det också önsk-ärsom

vi kan kvantifrera betydelsen olika riskfaktorer förvärt att av
sjukdomsbördan den svenska befolkningeni se kapitel 7.
Det jämlikhetsperspektiv också viktigt någotviär ett att vet0 ur

riskfaktorernas förekomst i olika befolkningen.iom grupper
Hälsopolitikens främsta instrument påverka förekomstenär att av
riskfaktorer och det det svenska samhällets framgångs-mesta av
rika hälsopolitik arbetslivet har haft till syftet.ex. att- -
skydda olika riskfaktorer.utsatta motgrupper
Men hälsopolitiken kan påverka sårbarhet.människors Viäven0

stark hjälplöshetkänsla kan medföra de psykiskavet att atten av
effekterna arbetslöshet och andra kriser livet kan blii svårareav

människor ökadeAtt möjligheter påverka ochän attannars. ge
kontrollera liv arbetet ochsina på utanför kan minska vår sårbar-
het och öka förmågan bemästra svårigheter. har ocksåViatt vac-
ciner och läkemedel med vilka vi kan påverka människors sår-
barhet inför biologiska riskfaktorer.vissa
Politiken kan i hög grad påverka de urvalsmekanismer samhäl-i0
let drabbasvissa flera och svårare hälso-gör attsom grupper av
risker andra. sådanEn bostads-segregationen påän ärprocess
marknaden. påverkar exempelvisDen i hög vilka levnads-grad
villkor barn med olika bakgrund i etnisk bakgrund,termer av
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och därmed deras livschanser iklass fårsocialhudfärg och mera
starktSkolan kan också habemärkelse.hälsomässig segrege-en

betydelse.integrerande funktionrande eller av
sjukenbart risken blipåverkar inteHälsopolitiken ävenutanatt0

sjukvårdens in-sjuk. gäller delsDetkonsekvenserna att varaav
funk-överlevnad ochsjukdomsförlopp,påverkaför attsatser

handikappoliti-socialförsäkringarnas ochdelstionsnedsättning,
ekonomiska kon-påverka de sociala ochmöjligheterkens att

sjuk.sekvenserna att varaav
indi-påverkarpolitiken enbartinteuppenbartdetSlutligen attär0

harPolitikenbli sjuk.konsekvenserochrisk förviders attav
ochstrukturellaroll skapafrämsta ilångsiktigtkanske sin att

socialupprätthållasamhället föriförutsättningarkulturella att en
kompo-vilken de mångasolidaritetochsammanhållning utan

kanvarkenjämlik hälsopolitikocheffektivinenterna genom-en
praktiska verksam-upprätthållas i denellerföras på utepapperet

heten.

påliksomhälsopolitiken finnskonkretadenutformningenI av -
åtgärdmålkontlikter. vissmånga Enområdenpolitikensandra av -

ochriskfaktor ökaminska förekomstenkan enannanenen menav
påverkarsjukdom medanpåeffekterkan hariskfaktor annanenen

effek-åtgärderockså så vissa ärsjukdom. Det attär somannanen
för-ohälsansminskad ojämlikhet imedföralltidtotalt intetiva sett

kanmed vilkainstrumentdå behövakandelning. Man man
sjukdomarolikariskfaktorer påolikaeffektenkvantiñera av0

fraktionetiologisk
befolkningen ibörda påsjukdomarsolika termerkvantifiera av0

s.k.funktionsnedsättning.ochsjukdomdödsfall,livförlorat i
DALY:s

omfattningohälsansriskfaktorer påolikaeffekterihopväga av0
E-DALY:ss.k.fördelning.och

folkhälsopolitikencentral del är motoutveckladEn ännu avmen
säker-arbetsformermetoder ochutvecklabakgrunddenna att som

såväl innanhälsokonsekvensbedömning ettformställer någon av
kaneffekternafaktiskabeslutet, då deeftertidfattasbeslut som en

viktigastedeframståranalyseras. Dettaochregistreras ett avsom
hälsosamfrämjaohälsosam ochmotverkaverktygen for att enen

kon-motsvarandefrånErfarenhetersamhällsutveckling. typ av
därvidmiljöområdet kaninomsekvensbedömningar t.ex. avvara

värde.stort
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Samtidigt krävs givetvis tydlig beslutsprocess där hälsoeffek-en
kan andra effekter relateraster vägas till kostnadermot för densamt

aktuella verksamheten och samhällsekonomiska bedömningar. Ett
brett och möjlighet påverka beslutsprocessen där-att ärengagemang
vid strategisk betydelse.av

En uppgift för kommittén därför klarläggaär möjlighetersåvälatt
begränsningar utveckla på inom miljöom-att sättsom samma som-

rådet- samlat för olika hälsokonsekvensbedöm-ett system typer av
ningar. Visionen arbetedetta vilar på givetvis hållbartär ettsom
samhälle hälsomässigtäven perspektiv och vadett påur som
engelska ofta betecknas "healthy public policies". Vi återkom-som

till frågan hälsokonsekvensbedömningar i avsnitt 8.7.mer om

8.1.2 Specifika folkhälsoinsatser

Det dominerande folkhälsosammanhangi frånsynsättet utgår olika
specifika beslut ochtyper syftar förebyggatill attav program som

sjukdom och främja hälsa. detta arbeteI beaktas alltför sällan olika
samhällens och befolkningsgruppers samlade livsvillkor och lev-
nadsvanor. Det finns vanligen inte heller någon ingående analys av
de intressen ekonomiskt vinner på inte beakta det.ex. attsom nega-
tiva hälsoeffektema verksamhet,viss tobaksindustrin.t.ex.av en

En huvudlinje i detta arbete ofta påverka enskilda indivi-är att
ders attityder och värderingar så de själva väljer leva hälso-att att ett

och mindre riskfyllt liv. Det kan gälla tobaks-, alko-t.ex.sammare
hol- och säkermatvanor samt sex.

Vid analysen olika beteenden finns dock försökagoda skäl attav
särskilja individuellt frittrelativt valda beteenden och s.k. struktu-
rellt betingade beteenden. det förra fallet,I ofta karakteriserarsom

privilegierade livssituation, möjligheterna ofta godaärmer gruppers
väl utformad hälsoupplysning fram och därmedatt någenom en

skapa god jordmån för hälsosammare val. det andra falletIetten
finns starkt samband livsvillkormellan och levnadsvanorett görsom

folkhälsoarbetet för effektivtbli måste omfatta bådeatt samhälls-att
och individinriktade insatser.

En viktig uppgift för kommitten belysa konkretiseraochär att
formerna för denna integrerade individ- och samhällsinriktadetyp av
strategier syftar till bättre och jämlikare hälsa.som en

Denna strukturellt och individinriktat förebyggande insat-typ av
har under lång tid utvecklats inom bl.a. arbetsmiljö- och trafiksä-ser

kerhetsarbetet. fokusI står då just samspelet mellan människa och
miljö. kanMan informera bortinte farliga arbetsplatser och trafik-
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beteenden förförändringar i miljön ochmiljöer. krävs bådeHär att
främja hälsan.ocheffektivt förebygga risker

hälsoutvecklingen medfinns då påverkaVilka möjligheter att
folkhälsoar-hälsokonsekvensbedömningar och offensivthjälp ettav

individ- samhällsinriktade insatseromfattar såvälbete somsom
kangivet på denna fråga.finns självklart inget DäremotDet svar

ispelar roll vid bedömningenfyra faktorerpeka på stor avsomman
häl-hälsoproblem vissolika ellervilken utsträckning typer av en

kan påverkas.soutveckling

orsakssambandKunskap1 om
skydds-frisk- ochvilka risk-,tidigare betonatsinteVet somman --

häl-ochförhindrar olika sjukdomartillfaktorer leder resp.som
för folkhälsoinsats. Sereffektivsaknas förutsättningarsoproblem en

derasfolksjukdomarna kan ofta förklaratill de ut-stora manman
riskpano-analyser bl.a. förändringar iutifrån studier ochveckling av

fall-vissa lungcancertill I ex.vis25-75 vetprocent.ramat som -
fall rökning orsakar 90riskfaktor i dettaviss procentatt avman en

säkertilllungcancerfall. ökar givetvis möjligheternaalla Detta en
riskfokusering.

Åtgärder påverkar riskpanoramat2 som
ef-till visslederförändring riskfaktorKunskap att enav enenom

givetvis intesjuklighet och dödlighetförändradfekt i ärtermer av
hälsoutveck-möjligheterna påverkabedömatillräckligt för attatt

påverkafrågan sig kunnaavgörandeheltlingen. Den är trorom man
ochskydds-stärkaförutsättningar förskapariskpanoramat eller att

politiskadenden fråganfall avgörandefriskfaktorer. mångaI är om
mål.andramåste oftaHälsopolitiska målviljan finns. vägas mot

exempelAktuella är:

för olyckorframkomlighet, fart och riskenmellanAvvägningen0
trañlqniljöer.olikaifartgränserbestämmer typernär avman

produktionvissjordbrukssubventionerEU:s germensom gynnar0
effekter konsumenternaspåhälsosynpunkt negativa matvanorur

prisethöjerfettkonsumtion ochfrämjart.ex. subventioner som
frukt och grönsaker.på

indivi-givetvis målkonflikter ifinnsmotsvarandePå rentettsätt
duellt perspektiv:

detochtilleller glas vinkanDet matenettgott taatt supen0 vara
också innebära-det kanfestlig stämningkan bidra till menen

förråkarbort sig",för mycket- "gördricker utatt manom man
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"onödig" skada eller på sikt drabbas alkoholrelateradeen av
sjukdomar.
Utförsåkning häftigt farligare spela bordtennis.är än att0 men
Ändå väljer föremånga pisten pingisracket.en

Våra val kan omöjligen enbart riskbedömning. risk-Detstyras av en
fria livet barainte utopi också urtrist. allaViär utan gör avväg-en
ningar. dessaDet avvägningar ibland kan påverkas häl-är som av
soupplysning och ibland samtidiga strukturella och individinrik-av
tade insatser.

3 Demokratisk förankring och effektiva metoder
Det räcker emellertid kännerinte till orsakssambanden ochatt man
har metod erfarenhetsmässigt kan reducera risken. krävsDeten som
också politisk förankringvilja, folklig föroch organisation atten en
besluta och genomföra insatsen. Genomförandedelen givetvisärom
helt avgörande.

Saknas den politiska viljan förutsättning för vissaär stra-som en
tegiska beslut förbud all tobaksreklam folkhälso-kant.ex. motsom
arbetet utifrånsåväl professionellt perspektiv tobakläkareett mot

medborgarperspektiv ungdomsrörelsen rökfri generationsom en
bidra till öka det politiska intresset. andra fall måste den poli-Iatt
tiska viljan besluta invänta rimlig bland allmänhetenatt acceptansen

förslag, fråga obligatoriski cykelhjälm. dåDetett t.ex. ärav som om
olika professionella och folkrörelser med poli-tillsammansgrupper
tiker, kan arbeta för inställning skapar förförutsättningaren som
effektiva åtgärder.

för fånga ochFormerna många folkhälsofrågoriatt ärengagera
dock finnsmycket outvecklade. lära frånHär sannolikt mycket att
miljörörelsen, Agendahur 21-arbetet uttrycktes idet Rio-t.ex. som
deklarationen, dag bliviti engagerande fråga för medbor-mångaen
gare.

Kommitténs processinriktade arbetsformer unika förut-skapar
sättningar analysera stimuleraoch arbetsformer kan ökaatt som
folkhälsoarbetets föranlqing.demokratiska

Sammanfattningsvis kan således konstateras folkhälsofrågomaatt
inte skiljer välfärdspolitiskasig från andra frågor. krävsDet en
kombination politisk folkligvilja, förankring professionellochav

Ävenkompetens. dessa förutsättningar finns kan svårtdetnär vara
hur hälsopolitiskavissa strategier i olika tidsperspektiv på-att ange

verkar sjukdomspanoramat och hälsoutvecklingen. finns därförDet
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måloch olika Lex.strategierfokusera påskäl typeralla somavatt
mål.och visionäraetappmålmål,processinriktade

nationellabehöverSverige8.2

folkhälsomål

bättre,förmål och strategierNationellaVår bedömning: meren
syfteviktigtformuleras. Etthälsa måstejämställdjämlik och mer
olikamellanhälsaskillnaderna isynliggörahälsomålenmed är att
hälsagodlikauppnåtillmöjligapeka på vägar attoch engrupper

iskillnadernaskäldemokratiskaoch äretiskabådealla.för Av
medArbetetproblem.allvarligtbefolkningenhos etthälsa

värderingpolitiskhandlar görastrategieroch atthälsomål enom
dvs.problem,hela kedjanåt ettmöjligt göravad attär avsomav

destoblir,samhälletdecentraliserathelheten. Ju mertill merse
synsätt.bakomslutablir det gemensamtangeläget sammaatt upp

regionalaochlokalakompletterashälsomål börNationella av
kom-del iEnförutsättningama.lokalaefter deutformademål,

folkhälsoarbetetsfrågorblirarbete överväga orga-mitténs att om
resursfördelning.ochansvarsfördelningnisation,

vägledandeskallmålformulerauppgiftKommitténs är att varasom
hälsoriskerminska samtohälsa,förebyggafolkhälsan,främjaför att

ochsjuklighetfimktionsnedsättning,undvikbarochförtidaförhindra
måletövergripandeutgångspunkt detimedskall skeArbetetdöd

. minskapåskall läggasbetoning attsärskildochför allagod hälsaen
uppdragetIbefolkningen.iolikamellanhälsaskillnaderna i grupper

skallMålenangelägna.målvilka är mestprioriteraligger att som
ocksåskadvs. deinsatser,samhälletsför un-vägledande gevara

effektiva.förutses meststrategiervilkatillderlag varasom
folkhäl-vilkaförmålprioriteradefastställanivånationellpåAtt

sak-Sverigeuppdrag.viktigtangelägna är ettsofrågor är mestsom
sådanaländer,jämförbaraandramångaskillnadtilldag,i motnar

ändåförtjänstñlllt sättpåtidigareSverige ettharVisserligenmål.
natio-samladehafolkhälsoproblem attutanbemästrakunnat stora

annorlunda.någotsituationendagihälsomål, ärnella men
folkhälsoproblemendemångahängde sammanstoraTidigare av

ochlevnadsstandarden ut-materielladenibristeruppenbaramed
förbättra-uppbyggnadsfasvälfärdssamhälletsUnderbildningsnivån.

Grundorsa-markantfolkflertalet på sätt.för ettlevnadsvillkorendes
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kema till äldre tiders ohälsa minskade. Livslängden ökade, späd-
bamsdödligheten sjönk i alla samhällsgrupper och hälsoläget all-i
mänhet förbättrades påtagligt för hela befolkningen. örbättringamaF

påtagliga för de tidigaremest haft ohälsa.var storgrupper som
Skillnaderna i ohälsa och livslängd minskade. Under de senaste
decennierna har denna utjämning hälsotillståndet ochavstannatav
skillnaderna har i vissa avseenden istället ökat. Samtidigt har den
allmänna förbättringen hälsa och livslängd för folkflertalet fort-av
satt.

Det svenska samhället radikalt annorlunda inför sekelnästautser
det gjorde välfárdsbyggetän påbörjades.när En majoritetstor av

befolkningen mår ganska väl, bor bra, har tillfredsställande eko-en
nomi och god utbildning. De samhälleliga beslutsfunktionerna har
kraftigt decentraliserats. Merparten de beslut människorsrörav som
vardag fattas i dag regionalt och lokalt. Samtidigt har grunderna för
de ekonomiska besluten kraftigt intemationaliserats.

ökadeDe skillnaderna i hälsa och livslängd mellan olika befolk-
ningsgrupper inger stark När majoritet befolkningen måroro. en av
allt bättre samtidigt minoriteten inte förbättrar hälsasin alls utansom

i vissa avseenden får försämradt.o.m hälsa, måste samhällets hit-en
tillsvarande strategier förändras eller kompletteras. Ur såväl etisktett

demokratiskt perspektiv de nuvarande skillnadernaär hälsaisom
hos befolkningen allvarligt problem. Alla människorsett lika värde
måste också innebära alla ska ha möjligheteratt attgrupper samma
leva långt och friskt liv.ett

Eftersom viktiga folkhälsoproblem har sin grund dels i levnads-
i allmänhet och huri arbetslivet och samhället ivanor stort ut,ser

dels i sociala skillnader mellan befolkningsgrupper krävsstora en
nationell och samlad strategi. Ju decentraliserat samhället är,mer
desto angeläget blir det i där alla berörda sektorerattmer en process
ingår, komma fram till mål och förstrategier före-attgemensamma
bygga vissa folksjukdomar och förbättra hälsan för dem i dagsom
mår det sammanhangetI det viktigtsämst. uppmärksammaär att
både det civila samhällets och den offentliga sektorns möjligheter
och verka förebyggande.attengagemang

En vision bättre, jämlik och jämställd hälsa måsteom en mer mer
fonnuleras. Det viktigt med tydligär vision synliggör de rå-en som
dande skillnaderna i ohälsa mellan medborgarna och kan pekasom
på möjlig utveckling. En vision kan nå nationellen som man upp-
slutning omkring kommer tydliggöra för alla samhällssektoreratt
vad viktigt efter.är Ensträva nationellatt vision det ocksågörsom
lättare för regionala och lokala nivåer formulera sina mål ochatt
strategier.
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samklang medockså står imål och strategier,nationellaOm som
samförstånd med alla aktörer påfastställas brettkan imål,WHO:s

förså finns också förutsättningaroch lokal nivå,regionalstatlig, att
haftriktning. dag har olika instanserIverkar ialla parter samma

vilketvad viktigast,bedömningaroch olikaolika mål ärav som
blirfrån samhällets sidade samlade insatsernainnebärockså att

motverkar varandra.de delvissplittrade och att
olikadetta. Befolkningen har påbelysaexempel kan sättEtt

mindreförändringviktenupplysts matvanoma, genomavav enom
koppling tilloch fibrer. Samtidigt saknasgrönsakerochfett enmer

jordbrukspolitik motverkarprodukter. Dagenspå nyttigapriserna
skolor främjasvåramatkultur. mångabättre Ifrämjandet avenav

fåräldreomsorgenäldre inomhos barnen. Vissagodainte matvanor
individ till sigbehöva. kunnaskulle Attdeheller deninte tamat som

ochgod ekonomilättare för den hardärförkostråd blirgoda som
tid,för den med dålig ekonomi,och svårareutbildning ont somom

har dålig utbildning.hjälp ellerandrasberoendeär av
priorite-hälsomål handlarnationellafram göraAtt attta enom

åtgärda. Detviktigastfolkhälsoproblemvilkaring är attsomav
vilkaföreslåpolitiska dvs.välja strategier,handlar också attattom

målen skall nås. In-de uppställdavidtas förskallåtgärder attsom
vadpolitisk värderingdå ärriktningen måste göraatt somavenvara

mål ochmed nationellaArbetethela kedjan.åt stra-möjligt göraatt
folkhälsoar-frågormöjligtdet dessutom övervägategier attgör om

olika aktöreransvarsfördelningen mellanorganisation,betets om
området.inomresursfördelningenoch om

regionala ochmedsedan kompletterashälsomål börNationella
försam-lokalamålen kan bindanationella intemål.lokala De upp

tydlig vägledningkan gemensamtlingar, engenomge enmen
konkretadekan vidta mångalokaltframtagen vision. Det är avman

förutsättningarna.lokalapå debaseradeåtgärderna, ärsom
fonnulerandetochmål och strategiernationellaFramtagandet av

jämställdochjämlikhälsabättre änkringvision ärsom merenav en
mångaför synliggöradiskussionpolitiskleda till attdag, böri atten
bredainomförebyggas insatserkanfolkhälsoproblem bara genom

samhällsområden.
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8.3 Avgränsningen vårt uppdragav

Vår bedömning: Kommittén skall ha brett iett angreppssätt
arbetet med hälsomålen. Alla de samhällssektorer ärsom av
väsentlig betydelse för hälsan skall beaktas i arbetet. Hälso- och
sjukvården flera sektorer betydelseär för hälsan.storen av av
När det gäller hälso- och sjukvården skall de verksamheter ärsom

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande karaktär isättasav
fokus i målarbetet. bakgrundMot bredden i uppdraget kanav
ambitionen inte "över hela fältet" lägga fram detaljeradeattvara
förslag. I del fall kommitténs roll pekaär på samband, iatten
andra önskvärd utveckling. Inomatt vissa områden kanange en

konkreta åtgärdsförslag läggas fram.mer

En fråga viktigvi diskutera inför det fortsatta arbetetattsom anser
med nationella hälsomål och strategier gäller avgränsningen av
kommitténs uppdrag. Med avgränsning här vilka politikom-menas
råden eller samhällssektorer skall ingå i vårt uppdrag,som anses
dvs. områden skall utgångspunkten hälsomålen ochnärsom vara
strategierna skall formuleras.

direktivenI till kommittén framhålls beslut och förutsättningaratt
inom flertalet sektorer påverkar folkhälsan. konstaterasDet att
kommittén den bakgrunden bör efter bred därmot sträva ansatsen
alla samhällssektorer vilkas verksamhet väsentlig betydelse förär av
folkhälsan beaktas vid probleminventeringen och formuleringen av
mål. direktivenI vidare sociala strukturer formsägs i lagstift-att av
ning, ekonomiska och traditioner olikainomresurser, normer sam-
hällssektorer påverkar förekomsten hälsorisker. Som exempel påav
sådana samhällssektorer arbetsmiljö, utbildning, boende,nämns tra-
fik, jordbruk, fritid och kultur, socialtjänst hälso- och sjukvård.samt
Det faktum hälsan påverkas samhällsförhållanden iatt stort utgörav
enligt direktiven viktigt skäl för hälsomotiverade initiativ inomett
flertalet samhällssektorer och på alla samhällsnivåer.

kommitténs viktiEn uppgifter uppmärksamma skill-är attav gare
nader i hälsoläget mellan olika socioekonomiska mellangrupper,

etniskaoch kvinnor, mellanmän mellan olika regioner.samtgrupper
Enligt direktiven kan strukturellt betingade livsvillkor för-t.ex.som
sämrad ekonomi och krympande offentliga välfärdssystem kombi-i
nation med levnadsvanor några förklaringama till skill-attvara av
naderna i hälsa ökar.

I direktiven påpekas dessutom folkhälsan allti utsträck-att större
ning påverkas förhållanden utanför Sveriges Enligtgränser.av



Utgångspunkter inför det fortsatta arbetet... 209SOU 1998:43

behov kommittén uppmärksam-detdirektiven finns ävenett attav
förhållanden kan ha betydelse för hälsan iinternationella sommar

hälsorisker,olika miljörelateradeexempelland. Somvårt nämns
sjukdo-spridningenoch vissa smittsammahandeln med droger av

mar.
beträf-bör in i diskussionaspektYtterligare vägassom enen

vetenskapliguppdraget gäller det krav påavgränsningenfande av
Enligtförslag finns direktiven.och ibedömningargrund för som

den tillgäng-for kommitténs arbeteutgångspunktenbördessa vara
finnsoch hälsoutveckling inomhälsoproblemliga kunskap somom

föreslårmål kommitténdiscipliner. Varjevetenskapligaolika som
belyser sjuk-underlag bl.a.vetenskapligtskall grundas på ett som

bestärnningsfaktorerutbredning,och riskemasskadomasdomamas,
påverkbarhet.och

tydligadirektivenkonstateraSammanfattningsvis kan att german
arbetetha ikommittén skall brettsignaler angreppssättettattom

allradeFörhållandenhälsomål och strategier. inomnationellamed
aspekterstrukturellapåverka hälsan,flesta samhällssektorer anses

rimligbeaktas.internationella förhållanden Enochskall belysas
stadiumdettadet påinte möjligttolkning direktiven är attär attav

eller politikområde. Detsamhällssektor något avgö-någonutesluta
formulerandeförskall ingå underlagetsektor irande för vissom en

sek-mellantydligt sambanddet finnsmål och strategier är ettattav
förut-hos befolkningen.och hälsan Entorn/området frågai annan

sektorn/områdetbedrivsverksamhet inomdensättning är att som
kartläggnings-folkhälsan.betydelse för Detväsentligskall avvara

pågenomföra fårkommittén haranalysarbeteoch att svargesom
förbetydelseområden/sektorer sådanvilkafrågan ärsom avom
ochhälsomålarbetet med nationellaingå iskalldefolkhälsan att

strategier.

sjukvårdenHälso- och

flera samhällssektorersjukvården är storHälso- och är som avaven
hälso- ochhälsa. Tyngdpunkten inombefolkningensbetydelse för
rehabilite-vård och behandlingdiagnostik,sjukvården ligger i samt
formerolikasjukvården bedrivs ocksåhälso- ochring. Inom av

ochohälsasyftar till förebyggauttalatverksamheter attsom mer
sjukdoms-detuppfattning dethälsa. Kommitténsfrämja är äratt

sjukvår-ochhälsofrämjande arbetet hälso-inomförebyggande och
nationellamedfortsatta arbetefokus i vårtskall iden sättassom

strategier.hälsomål och
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Hälso- och sjukvårdens roll för förebygga ohälsa och främjaatt
hälsa har diskuterats flerai olika sammanhang. HSU har2000 nyli-

betänkandeti En tydligare roll för hälso- och sjukvården folk-igen
hälsoarbetet SOU 1997:119 behandlat området och lagt fram vissa
forslag. Betänkandet för närvarande föremål för remissbehand-är
ling. hälso- och sjukvårdensFrågan roll i folkhälsoarbetet be-om
handlades också för Folkhälsogruppensinom arbete liksom iramen
direktiven till det folkhälsoprogram bedrivs Landstingsför-som av
bundet och Svenska kommunförbundet i samverkan. direktiven tillI

år 1995, sammanfattas hälso- och sjukvår-programmet, antogssom
dens roll det förebyggande arbeteti i följande fem punkter:

kartläggning och identifiering hälsorisker0 av
kimskapsfönnedling beträffande hälsoläge, hälsorisker, riskgmp-0

och hälsofrämjande faktorerper
initiering och genomförande förebyggande ochinsatser internt0 av
externt
deltagande samhällsplaneringeni
dokumentation och utvärdering folkhälsoinsatser.av

Syftet med det sagda inte här söka definiera hälso- ochär attnu
sjukvårdens folkhälsoarbetet,roll i bild vadutan attsnarare ge en av
inom hälso- och sjukvården vi bör uppmärksammas sär-som anser
skilt i arbetet med nationella hälsomål och strategier. Vår avsikt är
således längre fram arbetet återkommai till frågan hälso- ochatt om
sjukvårdens roll folkhälsoarbetet.i I det sammanhanget utgör natur-
ligtvis betänkande och deHSU:s synpunkter inkommit på dettasom

viktigt bakgrundsmaterial.ett

Detaljeringsgrad i bedömningar och förslag

fråga kopplad tillEn avgränsningen uppdraget,är närasom av men
främst kanske gäller för arbete, vilkenvårt påangreppssättet ärsom

detaljeringsnivå kommittén kommer kunna behandla och ställ-att ta
ning sakfrågor/ornråden.till olika Frågan viktig ställa, inteär att
minst bakgrund vårt uppdrag så brett. övervägandenDemot att ärav

skall kommer sannolikt omfatta de flesta samhälls-göras attsom
sektorer. flera sektorer finnsInom eventuellt förväntningar attom
kommittén skall kunna ned djupt och lägga fram konkretatränga
förslag förändringar i och måsteMansystem etc.om resurser
emellertid fråga sig sådant realistiskt ellerett angreppssätt ärom ens
önskvärt. Vi det angeläget redan i inledningsskedetäratt attanser av
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förbl.a.diskussion kring detta,förautredningsarbetevårt atten
kom-förväntningar påhelt orealistiskaskall ställasdetundvika att

mitténs arbete.
förslag kommerbedömningar ochdetalj iFrågan om

före-formulera strategier ochmedarbetetaktualiseras ifrämst attatt
hälsomålen.nationella Detkopplas till deskallåtgärder,slå som

ellerbörkommittén sigomständigheterfinns flera gör att varesom
för-detaljeradefältet" framhela läggaambitionen "överkan ha att

skäl, harnaturliga intekommittén,omständighetslag. En är att av
underaktualiseraskommerde sektorerallaförankring inom attsom

med arbetet iparallelltförhållande detarbetets gång. Ett är attannat
utvecklings-kontinuerligtpågårfolkhälsokommitténNationella ett

förut-påverkarfora, på olikaandraförändringsarbete i sättoch som
kommittén gjortgenomgångfolkhälsan. Iförsättningarna somen

tjugotaldrygtarbetarför närvarandedetfunnithar vi ettattt.ex.
betydelse frånmed uppdragutredningarolika statliga är storsom av

förslagenbör också påpekassammanhangetfolkhälsosynpunkt. I att
kommittén,tillframhålls direktivenvad ienligttill strategier, som

övergripande operativa.skall änmervara
konkre-gradendetaljeringsgraden ochbedömningVår är att av

för-ellersamhällsområdeberoende på vilketskiftation kommer att
behandlas.hållande som

områdevisstsamband mellanpeka på ettEtt angreppssätt är att
kanroll härKommitténsutveckling.hälsansochförhållandeeller ett

framlyftafråga finns,sambandet ikunskap attsprida attatt omvara
politi-beaktassambanddetta närviktenunderstrykadet och attav

dyliktformuleras. Ett angreppssättområdetaktuelladetken inom
förhållandenstrukturellagällerdetbl.a.lämpligtkan när storavara

hälsaninverkan påarbetslöshetenshälsan,påinverkandessoch t.ex.
kommitténkanfördelningspolitiken. Däremothälsoeffektereller av

föränd-konkretaföreslåin i ochuppgift sigsininte att gesomse
eller iarbetsmarknadspolitikenochexempelvis närings-ringar inom

skattepolitiken.
för-gradhögrehakan sägasangreppssätt,Ett annat avensom

önskvärdkommittén beskriverkonlcretion,ochdjupning är att en
bedömningarövergripande planpå görochutveckling ett ommer

gälla bedöm-dit. kannå Detförförändringar t.ex.behovet attav
inrik-gradhögreoch bör iföljande slag; "systemningar resurserav

målet y", "x-uppnåbör på"ökadex", satsas atttas mot resurser
z-insatser". Ettframförprioriterasområdet börinominsatser an-

politikornrå-det gällerlämpligtslag kandetta närgreppssätt varaav
förcentralavisserligen heltsamhällssektorer ärden och som

kommit-följddär det tillutveckling,och hälsanshälsoläget avmen
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téns mandat och sammansättning inte bedöms möjligt gå in iatt en-
skildheter. beskrivnaDet bygger på de kon-angreppssättet attnu
kreta åtgärderna givetvis skall ligga i linje med den utvecklingsom-

kommittén förespråkar skall vidtas inom respektive berördsom -
samhällssektor.

tredjeEn tänkbar nivå kommittén i detalj går in ochär att mer
lägger fram förslag konkreta åtgärder för uppnå vissatt ut-om en
veckling. kan gälla förslagDet ändringar lagstiftning,i vissom en

förändringar i ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän,om om
resurstillskott eller neddragningar inom viss verksamhet Detetc.en

naturligt sådant kanär komma frågai detangreppssättatt ett när
gäller och verksamheter väsentlig betydelse försystern ärsom av
befolkningens hälsa och ligger inom eller de områden därnärasom
kommittén sin sammansättning har kompetens förank-ochgenom
ring.

Kommitténs bedömning slutligt förslag nationellaär att ett om
hälsomål och strategier kommer bestå kombination deatt av en av

beskrivnatre angreppssätten.ovan

8.4 Några synpunkter på frågan etikom

och ekonomi

Vår Från principiellabedömning: etiska utgångspunkter åt-är
gärder främjar hälsoutvecklingen och motverkar död i försom
tidig ålder och onödigt lidande självklart positiva oberoende av

detta eventuellt innebär ökade kostnader för vård ocht.ex.om
längre fram tiden.iomsorg

Folkhälsoarbete både långsiktigt och flersektoriellt. Dettaär
förhållande måste få slå igenom det gäller finansieringnär av
konkreta förslag till åtgärder. Det innebär ökade kostna-t.ex. att
der för åtgärder inom samhällssektor skall kunna betraktasen

finansierade minskade kostnader motsvarande gradisom genom
inom samhällssektor.en annan

För kommitténs arbete gäller direktiv med konkreta restriktioner i
fråga kostnader för förslag kommittén lägger fram. Ett så-om som
dant direktiv kommittén skall visa hur förslag skall finansierasär att

de innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar. Ett annatom
förslag till mål och strategier skall kunna genomföras,är detatt som

uttrycks kommittédirektiven,i samhällsekonomin belastasutan att
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bakgrun-har deninledningutredningstidensUnder motytterligare.
föreslåsåtgärder kankommittén t.ex.ställts tillden frågan somom

innebärakansamtidigtdettaålderför tidigdödmotverkar i om
vård ochförtidpunktvidkostnaderökade t.ex. omsorg.senareen

innebördprincipiellsådanfråga hardennaKommittén att enmenar
etiskaföljandeutgångspunkt frånmedbelysasbörden resone-att

sedan deochfrågaförst dennadärförbehandlasavsnittetImang.
konkretabeträffande finansieringgällerdirektivekonomiska avsom

förslag.

etiskaPrincipiella synsätt8.4.1

iutgångspunkteretiskatvå sättasbörmeningkommitténsEnligt
vadfolkhälsofrågoma. Denmed ärarbetetgällerdetfokus enanär

människovärdesprincipenfbenämnerPrioriteringsutredningen
sig,värde imänniskor haralla ettinnebärprincip ettDenna att
övrigtiegenskaperenskildesdenoberoendeegenvärde, är avsom

denandrahon lever. Den ärförutsättningarvilkaoch under yttre
inne-ochupplysningstidenfrånutvecklingstanke är ett somarvsom
skallsamhällsutvecklingenframsteg iandraochteknologiskabär att

levnadsvillkor.förbättradeformgodo itillmänniskorkomma av
välfárdspoliti-den allmännaetablerad iutvecklingstanke ärDenna

människorsfrämjasidaallmännasfrån detåtagande attken ettsom
välfärd.

och förbätt-ålderdöd för tidigförhindrar iåtgärderfinnaAtt som
behövermål integrundläggandehelthälsamänniskors är ett somrar

Värderingennämnda.de attandra änmed några argumentmotiveras
hossjukdomförebyggaochhälsafrämjadet eftersträvansvärt attär

medkullkastashellerkanhelhet intei sinbefolkningenochenskilda
längreföljdtillKostnaderekonomiskautgångspunkt i argument. av

från folk-avståförlivskvalitet inte attargumentoch högre är ettliv
förskälsådant attär ettlika lite argumenthälsoinsatser, ett av-som

sjukvården.inompatienterbehandlinglivräddandefrånstå t.ex. av
själv-ochgrundläggandeinnehållmed detta äretisktEtt synsätt en

principielltpå. Påkultur vilarvår etthumanismdel denklar somav
föreslåkankommitténdärmed frågankanplanövergripandeoch om

med-eventuelltsamtidigtdettaliv,längretilllederåtgärder omsom
medbesvarasomsorgskostnader ettochvård-ökade etc.,för t.ex.

otvetydigt ja.

Prioriterings-Huvudbetänkande1 val.svåraVårdensSOU 1995:5, av
utredningen.
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8.4.2 Direktiv 1994:23

Hur konkreta förslag från kommitténs sida skall hanteras visavi eko-
nomiska krav framgår direktiven. dessaI kommitténattav anges
skall föra diskussion med utgångspunkt från samhällsekonomiskaen
perspektiv dir. 1994:23samt att offentliga åtagandenatt prövaom
gäller.

Direktiv 1994:23 innebär följande: Om förslag medför utgiftsök-
ningar eller inkomstminskningar skall kommittén visa hur förslagen
skall finansieras. Alternativa finansieringsmöjligheter ärsom anges
effektiviseringar eller omprövningar medför besparingar ellersom
omprioriteringar förstainom i hand politikornråde. På så sättsamma
skall utgiftsökningar eller inkomstminskningar kunna genomföras
med totalt oförändrade eller minskadesett förslagOm på-resurser.
verkar den kommunala sektorns verksamhet eller ekonomi skall
kommunalekonomiska effekter bedömas och skeprövningen om
den s.k. ñnansieringsprincipen tillämplig. Med ñnansieringsprin-är
cipen kommuner och landstingatt inte skall åläggasmenas nya upp-
gifter de samtidigt får möjlighetutan att finansiera dessa medatt

höjda skatter.änannat
Folkhälsoarbetet långsiktigt ochär tvärsektoriellt. förefallerDet

den bakgrunden klart direktivetmot kan innebära problematt detom
tolkas så åtagandensnävt skall finansierasatt samtidigtnya som en

kostnad Åtgärderochuppstår inom samhällssektor.ny samma som
innebär kostnader uppstår i sektoratt och intäkter i elleren en annan

kostnader föregår intäkter i tidenatt inom och sektor kanen samma
då inte genomföras.

Kommittén vill den bakgrunden betona långsiktighetmot ochatt
flersektoriell verksamhet grundläggande förutsättningarär för folk-
hälsoarbetet och dessa grundläggande känneteckenatt måste få slå
igenom i samband med förslag kommittén kostnadsberäknas.att av
Det måste således tillåtet för kommittén föreslå åtgärder förattvara

förbättrad prevention ledert.ex. till ökade kostnader inomsom en
sektor, det samtidigt går visa åtgärden i fråga lederatt tillattom
minskade kostnader i minst motsvarande grad inom en annan sam-
hällssektor. På vill kommittén hävdasätt kostnaden förattsamma en
viss åtgärd i princip skall betraktas finansierad åtgärden isom om
fråga leder till minskade kostnader- inom eller någonsamma annan
samhällssektor kostnadsminslcningenäven uppstår något ellerom-
några år Naturligtvis skall det krävas kommittén i dessaattsenare.
situationer på godtagbart kan visaett sätt viss föreslagen åt-att en
gärd leder till minskade kostnader inom sektor alternativten annan

det uppstår minskade kostnaderatt längre fram tiden.i
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samhällsekonomiskt8.4.3 Ett synsätt

direktivenmarkeras iutgångspunktensamhällsekonomiskaDen som
genomförasskall kunnamål och strategierförslag till utan attär att

försla-Med dettabelastas ytterligare.samhällsekonomin attmenas
analys visarsamhällsekonomiskskall grundas i att sam-somengen

kostnadernaförlorar på förslagenhelhet inte närhällsekonomin som
för-Ommålen och strategiema.genomföraattvägs mot nyttan av

lands-näringslivet,effekter förekonomiskaslag leder till staten,
föreffekterna redovisasskalleller kommunerna separattingen var

samhälls-medframgårsammanhangetsektorerna. Avoch atten av
offent-enbart denhela samhället, inteekonomin iekonomin menas

och utgifter.inkomsterliga sektorns
in-förslagsamhällsekonomisk analysvid äraxiom attEtt somen

uppoffringar börsamhället övervägas attfördelar inebär änstörre
fördelarochuppoffringarsådan kalkylVidgenomföras. mätsen

kostnaderochkronor,mått,med monetära t.ex. anges somsamma
förslagettidmed denTidsperspektivet varieraroch intäkter. som

livslängden.ekonomiskadvs. denintäkter,kostnadermedför resp.
intäkterochKostnadernuvärde.intäkter iochAlla kostnader mäts

ofta lägrelivscykeln harekonomiskadenfram ilångtuppstårsom
nedtrapp-Nivån påligger i tid.motsvarandenuvärde näraän som

tilläm-den diskonteringsräntaföljervärdendessaningen somavav
pas.

innebär intetvärsektorielltochlångsiktigtfolkhälsoarbeteAtt är
Lång-kalkyl.samhällsekonomiskvidproblemprincipielltnågot en

allaliksom effekterna inomkalkyleninbyggd isiktigheten är sam-
medpraktiska planetpå detligger attProblemetsektorer.hällets mer

tilleffekternauppstår,effekteroch översättavärdera när mone-var
beräknaslutligendiskonteringsräntanoch bestämmamått samttära

fördelarna visargenomföras ochkalkyl kannettoresultatet. Om en
mening,kommitténsenligtförslaget,kankostnadernaöverstigasig

beslutsprocessenalternativ i ävenseriöstföras fram ett omsom
beräk-fördelarnaochtidendeninfaller inomkostnaderna närmaste

eller 25 år.fem, tioförstuppstå omnas
samhällsekonomiskafrånutgångspunktmedargumenteringEn

budstillstårkommittén närlösningalltsåprinciper är ansersomen
fördelar iochtidsperspektivkortkostnader i ettförslag ettgenererar

perspektiv.längre
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8.4.4 Expertgrupp för ekonomiska analyser

Kommittén har inrättat för ekonomisk analysexpertgruppen av
folkhälsoinsatser. I ingår företrädare för Svenskaexpertgruppen
kommunförbundet, Landstingsförbundet, den statliga sektorn samt
forskningen i epidemiologi och hälsoekonomi. Från forskarvärlden
deltar från Institutionen för Epidemiologirepresentanter och folkhäl-
sovetenskap i Umeå, Epidemiologiskt Centrum EpC vid Socialsty-
relsen i Stockholm, Statens beredning för utvärdering medicinskav
metodik SBU Stockholm,i Handelshögskolan i Stockholm, och
Samhällsmedicinska institutionen i Malmö/Nationalekonomiska in-
stitutionen Lund.i statligaDen sektorn Folkhälso-representeras av
institutet, Riksförsäkringsverket och Statskontoret. Socialstyrelsen
företräds EpC.genom

Avsikten med den skall biträda kommitténexpertgruppen är iatt
arbetet med genomföra samhällsekonomiska och finansiellaatt ana-
lyser folkhälsoinsatser. Under år 1997 och våren inriktar1998 sigav

på försöka belysa bl.a.attgruppen
vad ohälsan kostar,0
vilka samhällsekonomiska analysmetoder finns och hur0 som
dessa kan föranvändas studier hälsofrämjande och förebyg-av
gande insatser,
kostnader intäkter/effekter hälsofrämjande och förebyg-0 resp. av
gande insatser kan betecknas framgångsrika,som som
hur ekonomiska analyser kan del hälsokonsekvens-göras0 som av
bedömningar politiska beslut.av

Fr.o.m. hösten 1998 arbete inriktas följapåexpertgruppens attavses
och värdera de olika förslag till mål och strategier framarbetas isom
kommittén.

8.5 Perspektiv folkhälsoarbeteti

Vår Mål ochbedömning: strategier för folkhälsoarbetet kan -
och bör uttryckas utifrån många olika perspektiv. naturligEn-
utgångspunkt för många folkhälsoinsatser fokusera olikapåär att
påverkbara risk-, frisk- och skyddsfaktorer. Kompletterande per-
spektiv frånutgår olika sjukdomar och skador, målgrupper inkl.
riskgrupper för folkhälsoarbete t.ex. arbetsplatsen,samt arenor
skolan, bostadsområdet. Utifrån dessa olika perspektiv finns
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folkhälsopolitikutveckla svenskgoda förutsättningar att somen
hälsopolitiska mål, aktörer och åtgärder.knyter samman

bedrivas utifrån olika perspektivmångaFolkhälsoarbete måste även
före-dvs. hälsa ochdesamma, främjasyftet och målen är attom

valetoch fall berorkvinnor I mångabygga ohälsa hos barn, män. av
bakgrund och roll folkhälsoarbetet. Iprofessionell iperspektiv på

för folkhälsopoliti-uttryck viss påfall detandra kan ettvara en syn
uppmärksammas.problemområden speciellt börken och vilka som

harfrån olika folkhälsoprogram och insatsererfarenheterPraktiska
fokuse-för valet ochbetydelse utgångspunktocksågivetvis stor av

folkhälsoarbetets organisation. Detochliksom traditioner ärring,
kompletterarhur olika perspektivbeaktasamtidigt viktigt att var-

delar samlad folkhälsostrategi.därmed iandra och utgör en
hälsopoli-depåverkar både utformningenperspektivValet avav

tillbidraskallutformningen de strategiermålen ochtiska attav som
dock- obero-Generellt kommitténmål.förverkliga uppsatta anser

skillnaderklassrelateradeochperspektivvalende att genus-av -
förhållan-nuvarandesåväl analyseriuppmärksammasalltid bör av

åtgärdsförslag.utformningenvidutvecklingstrenderden och som av
tillrelaterasmåste ocksåfolkhälsoarbetetför ettstrategierDessa

förhållandenomfattar strukturellasamhällsperspektivbredare som
inkomstfördelning,fattigdomoch relativabsolutvad t.ex.avser

arbetsmarknadenförhållanden påutformning,välfárdssystemens
nätverk.olika socialadet gällerförändringar närsamt

nackdelar medför-belysa vissaföljande delsdetskall iVi resp.
fram-perspektivexemplifiera vilkadelsperspektiv,olika val somav

svenska folkhälsopolitik.naturliga dagensistår som
följande femkan urskiljafolkhälsoarbetesvenskadagensI man

huvudperspektiv:

kanhälsoriskerolikafokuserar på hurRiskperspektivet som
eller elimineras.minskas

faktorerfokuserar påskjøddsperspektivetFrisk- och somsom
ohälsafriskfaktorer och skyddarfrämjar hälsa mot

skyddsfaktorer.
sjuk-specifikahur olikafokuserar på.Sjukdomsperspektivet som

förebyggas.skador kanochdomar
villkorfokuserar hälsanspåMålgruppsperspektivet orsa-som -

ochbefolkningsgrupp, bamförohälsa vissker till t.ex. ung-en-
vill-hälsansinriktade förbättraStrategiereller äldre.dom mot att
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kor för speciellt socialt,utsatta ekonomiskt ocht.ex.grupper
yrkesmässigt kallas ofta riskgruppsstrategier.
Arenaperspektivet söker utveckla och samordna insatser forsom

främja hälsa och förebygga ohälsaatt på viss t.ex.en arena som
skolan, hälso- och sjukvården, arbetsplatsen och bostadsområdet.

Vid internationell jämförelse kan konstateras olika länder vidatten
formuleringen sina hälsopolitiska mål och valtstrategier mycketav
olika perspektiv se kapitel 5.

8.5. 1 Riskperspektivet

Riskperspektivet traditionellt den självklarautgör utgångspunkten
det gäller minska tobaks- och alkoholrelateradt.ex. när ohälsa.att

Målen kan uttryckas dels i minskat bruk tobak,termer t.ex.av av
alkohol och narkotika dels i minskad exponeringtermer t.ex.av av
milj radon, buller och luftföroreningar. riskperspektivetIsom
kan i jämförelse med sjukdomsperspektivet- olika mål ocht.ex.-
intressekontlikter lättare tydliggöras. Riskperspektivet illustreras i
figur 8.3.

Fördelar

finnsDet utvecklade metoder för bedöma olika riskers bety-att
delse folkhälsoperspektiv.samlat Tillsammans med be-ettur en
dömning möjligheterna påverka olika risker dettaatt ettav ger
bra underlag för prioritering mellan olika riskorienterade folkhäl-
soinsatser.
Riskperspektivet i högre grad sjukdomsperspektivetär än
åtgärdsinriktat. All kraft kan insatser för minskaägnas att t.ex.
bruket tobak och den viktigaste frågan hur det påverkarärav
sjuklighet och tidiga dödsfall generellt vilkeniänsett ut-snarare
sträckning det påverkar Viss sjukdom.en
Finns det- det gäller tobak mycket god kunskapnärsom en om-
sambanden mellan riskexponering och olika sjukdomar kan man
relativt säkert beräkna sjukdomsspecifika effekter olikaav
förändringar i riskpanoramat. Detta innebär effekternaatt av en
riskstrategi via s.k. etiologiska fraktioner kan tillöversättas- -
såväl effekter på enskilda sjukdomar denpå samlade sjuk-som
domsbördan den kan uttryckas i mått DALY:sett t.ex.som som
se kapitel 7.
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8.3 Illustration riskperspektivetFigur av

ÅTGÄRDER OHÃLSOEFFEKTRISKFAKTOR

i
Marknadsföring

Oka:sjålvfbmoende
minskatriskbeteendu

Hålsoupplysning

Rökawânjning

Nackdelar

förebyggande kan lite isolerade, verti-Riskspecifika bliprogram
samband livsvillkor och lev-kala där missar mellaninsatser man

synergieffekter mellan olikanadsvanor, liksom de ofta finnssom
riskfaktorer.

också praktiken svårt samordna antalkan iDet ett stortattvara
riskervertikala olika i det lokala folkhälsoarbetet,insatser mot

Riskperspektivet kan också uppfattasskolan.inomt.ex. som mer
förbjudandeoch de olika riskfaktorema aktu-begränsande än när

sjukdomsperspektiv. Vid riskperspektivaliseras valeti ärett av
för-därför speciellt viktigt de förebyggandedet insatserna äratt

tydlig folkhälsoideologi. handlaankrade i Det kan att m0-en om
varför tillgängligheten alkohol på olika begrän-tivera sättt.ex.av

det viktigt lagreglera användningeneller varför ansetts att avsas
fall kan det handla tydliggöra hu-bilbälten. andraI attattom

folkhälsoinsatserna indivi-vudstrategin för de aktuella ökaär att
dens möjligheter välja bort och påverka olika hälsoris-attegna
ker.
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Diskussion

Valet riskperspektiv för folkhälsoarbetet har ofta sina iett rötterav
folkrörelser. Under det århundradet har det framståttsenaste som
självklart ha samlad alkoholpolitik och brett folkrörelseen-att etten

har funnits, och finns fortfarande, för minska alkohol-attgagemang
brukets sociala och hälsomässiga skadeverkningar. Alkoholfrågan
har därmed blivit välfärds- och ofärdsfråga familje-i brett ochetten

isoleradsamhällsperspektiv fråga alkoholens di-änsnarare en om
rekta hälsoeffekter.

Riskperspektivet framstår lika gällerminst självklart det in-när
för minska tobaksbruket. Ingen torde hävda bordesatser att att man

arbetetorganisera det tobakspreventiva i antal olikaett program som
från olika tobaksrelaterade sjukdomar.utgår finns givetvisDäremot

stödjamycket goda skäl och komplettera de generella insatseratt
bruketför minska tobak också för sjuk-inomgörs attsom av ramen

domsspecifikt förebyggande och för attt.ex. motprogram, cancer
minska föda lågviktiga barn.risken att

Motsvarande självklara riskperspektiv finns detnärnära nog
gäller den miljörelaterade ohälsan i exempelvis förorenattenner av

arbetsmiljöan-buller, radon inom delar detsamt storavatten, av
knutna arbetet.

finns dock fortfarande sällanSamtidigt många hälsorisker som
för hälsopolitiskaeller aldrig utgångspunkt strategierutgör trots att

folkhälsoperspektiv,de betydelse ekonomiskär ettstor t.ex.av ur
arbetslöshet och social förlångvarig utslagning. verktygEttstress,

fånga betydelse folkhälsoperspektiv hälso-deras kanatt ettur vara
konsekvensbedömningar olika alternativ.av

utveckling pågår för närvarande inte minstEn intressant inom
forskningen för-den folkhälsovetenskapliga där stället föri attman

enskild riskfaktor densöka isolera effekten varje fokuserar påav
olika s.k.samlade effekten många olika risker samtidigt,typer avav

klusteranalys risker. Därmed vidareutvecklas den forskningav som
finns synergieffekter mellan olika riskfaktorer och skapas en nyom

också för det riskgruppsorienterade förebyggandeoch viktig bas
arbetet 8.5.se vidare avsnitt

Målformuleringarna i riskperspektiv ofta från befolk-utgårett
ningsbaserade data andel dagligrökare bland kvinnor ocht.ex.som

olika åldersgrupper och med olika hälso-i social bakgrund. Demän
politiska målen för rökning kan därför direkt relateras till relevanta

kartläggningendata och den löpande dessa data möjliggörav en
uppföljning också mål.mot uppsatta
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Problemet det saknas denna löpande riskdataregistre-är att typ av
för folkhälsoarbetetring inom många centrala problemområden,

beträffande och fysisk aktivitet. därförKommittént.ex. mat attavser
aktualisera behovet successivt utveckla epidemiologisktatt ettav
bevakningssystem hälsoriskerför olika omfattning iav samma som
dag sjukdomsinriktadegäller för de epidemiologiska databaserna.

hälsopolitiska mål måste därför också hög gradValet i styrasav
finns förvilken utsträckning det i detta perspektiv riskdataiav - -

utgångsläge och förändringar tiden. Speciellbeskriva överatt upp-
härvid behovet beskrivamärksamhet måste kunnaägnas attav

riskexponering för barn, kvinnor med olika social bak-mänresp.
ochgrund position.

och skyddsperspektivet8.5.2 Frisk-

skyddsperspektivet huvud-Teoretiskt borde frisk- och utgöra ett
fokusfolkhälsoarbete syfte främja hälsa.alternativ allt Ii är attvars

betydelsen goda nätverk, solidaritetkommer då socialat.ex. av
såvälmöjligheter vardagslivet påmänniskor emellan och påverkaatt

närmiljön.arbetet hemma och isom
viddå figur 8.4 särskilja faktorerMan kan i som ensom --

friskfaktorerskyddar ohälsa och sådanagiven exponering mot som
välbefinnande. fördelningenfrämjar och ojämlikahälsa Den av

ojämlikheten hälsa. Nedanstå-friskfaktorer bidrar till iskydds- och
försök fånga dessa samband.bild figur 8.4ende är ett att

lätt detta ihelt operationaliserapraktiken det inteI synsättär att
det blirfinns riskspecifika mål och strategier. Det atttermer enav

tecken påSamtidigt finns allt tydligarealltför allmänt och attvagt.
framtiden kommerperspektiv idet dettai just göraattär som man

villkor.gäller förstå hälsansdetde landvinningama när attstörsta

Fördelar

negativfriskperspektiv positivtydligtEtt än ut-ger en snarare
hälsosammafolkhälsoarbetet; "Fysisk aktivitet,gångspunkt för

Uttryckt risk-och välbefinnandet." ibra för hälsanärmatvanor
"Äternegativt; du för mycketblir budskapet mättattermer mer

död."risken för ohälsa och tidigpå dig ökarfett och inte rör
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Figur 8.4 Illustration frisk- och skyddsperspektivetav

Påfrestningar specifikahälsoriskeroch

l t
Skyddsfaldorer

©©©©©©©©©©© ®®®©©

Förblirfriska Blir sjuka

Friskfaktorer

skyddsperspektivet självklart och förnödvändigtär ett synsätt att
förståkunna analysera och varför flertalet människor trots att-

de för hälsorisker friska.många och påfrestningar- förblirutsätts
medicinska vetenskapen har utsträck-Den i mycket begränsad

uppmärksamhetning denna folkhälsoperspektivägnat ettur-
fråga. har för-mycket centrala i ställetIntresset ägnats att-

klara varför blir sjuka vidvissa viss exponering.en
Frisk- och skyddsperspektiven möjliggör helhetssyn på män-en

och erfarenheter bortniskors upplevelser vanligen itappassom
de perspektiven. gäller betydelsen ocksåandra Det t.ex. ettur-
hälsoperspektiv kunna påverka livsvillkor, arbets-sinaattav-

kunnaförhållanden och sammanhang och struktur i denettse en
vardagen.egna

Nackdelar

kan utforma folk-Det svårare samlat åtgärdsinriktatatt ettvara
hälsoprogram utgår från abstrakta begreppt.ex.som som

känsla sammanhangmänniskors och sociala relationer näränav
specifikainsatserna inriktas riskfaktorer.mot t.ex.

jämförelse med riktade enskilda finnsI insatser riskfaktorermot
inte lika utvecklade metoder för Före-utvärdera effekternaatt av
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byggande fråninsatser utgår frisk- och skyddsperspektiv.ettsom
innebär det oftaDet svårare effekternautvärderaäratt att av

denna folkhälsoinsatser.typ av

Diskussion

finns försökaDet goda skäl både vetenskapligt och praktikeniatt
utveckla frisk- skyddsperspektivetoch allt folkhälsoarbete.i kanDet
handla kunskap och insatser relaterade till sociala nätverk,om ge-
menskap och bostadsområdes sociala kapital. minst likaMen iett
hög grad handlar det ökad vardagsmakt, dvs. ökade möjligheterom

påverka livs- och arbetsvillkor och barnensatt t.ex. uppväxt-egna
villkor. finns forskningsrapportermånga hur lågtDet belyser ettsom
självförtroende och små möjligheter ökarpåverka situationsinatt
benägenheten för olikasig risker det gäller tobak, al-utsättaatt när
kohol, narkotika och kanDet undertryckasätt osä-ett attsex. vara
kerhet och hävda liksomsig uttryck för bristande kraft ståett att

grupptryck. ökar minskarInsatser självförtroendetemot ett som
också erfarenhetsmässigt "behovet" utpräglat riskbeteende.ettav

Ökad vardagsmakt givetvis speciellt viktigt för medär personer
position på och varumarlcnaden köpkrafttjänste- där avgören svag

graden inflytande och på arbetsmarknaden där kortutbildade,av per-
med funktionshinder och vissa invandrargrupper ofta harsoner en

mycket position.svag
folkhälsopolitikendenna dimension det också naturligtI ärav

och uppmärksamma betydelsen dvs.viktigt politiskaatt av resurser,
alla medborgare har goda möjligheter för deninomatt att ramen

demokratiska påverka samhällsförhållanden och livsvill-processen
kor.

frisk-De hälsopolitiska målen i detta och skyddsperspektiv kan
uttryckasdenna bakgrund i ökad livskvalitet,mot termer av gemen-

skap, socialt vardagssolidaritet och påverka hälsansstöd, makt att
villkor. enkla och tydliga kopplingen mellan mål dessa ochDen som

finna.specifika och kan dockstrategier insatser svår Iattvara
fall handlar det främstmånga måstesynsättett genomsyraom som

därför finnasallt folkhälsoarbete. kan goda skäl integreraDet att
renodladetta i andra strategier försökasynsätt äntyper attav snarare

det huvudalternativ.ettsom
vissa fall kan det dock både rimligt- och möjligt utgåI attvara -

från frisk- och skyddsperspektiv i det konkreta folkhälsoarbetet.ett
kan gälla lokalt bostadsområdesbaserat folkhälsoarbeteDet t.ex.

fokusmed ökad vardagsmakt i hälsofrämjande i sko-insatsersamt
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lan. bra och referens-perspektiv kan också utgångspunktDetta ge en
för syftar till främja hälsosamma ochinsatser att matvanorram som

ökad fysisk aktivitet.
frisk- ochMålformuleringarna i skyddsperspektiv blirett sarmo-
karaktär hälsofrämjande samhällen,likt första hand visionäri omav

gemenskap inriktningsmål ökat elevin-ökad solidaritet och samt typ
socialt livs-flytande och makt för påverka sinautsatta attgrupper

hälsans villkor. finns perspektivdärmed också i dettavillkor och Det
framhålla forsk-anledning behovet ökatockså särskild att ettav

hälsans be-utvecklingsarbete kring ohälsansochnings- änsnarare
stämningsfaktorer.

Sjukdomsperspektivet8.5.3

självklar medi-utgångspunktSjukdomsperspektivet utgör etten ur
sjukdoms-dess specialistinriktning olikacinskt perspektiv med mot

grupper/organ.
tidigaminskad sjuklighet och/elleruttrycksMålen i termer av

skador.hiv/aids, ochärt-kärlsjukdomar,dödsfall i t.ex. cancer
fo-därperspektiv illustreras i figur 8.5dettaGrafiskt illustreras

minskahandlingsplaner utgår frånmål ochkus och därmed att--
hjärt-kärlsjukdom.

sjukdomsperspektivet8.5 IllustrationFigur av

etiologi SJUKDOMORSAK

IDödlighet
k

överlevnadår

|
. FRISKsjuklighet i

ns -. . .faktorer
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Fördelar

Sjukdomsperspektivet har naturlig och stark förankring i bio-en
forsknings- och utvecklingsarbete vilket ökarmedicinskt sanno-

från medi-för aktivt läkare ochlikheten ett engagemang annan
personal.utbildadcinskt

sjukdom kan underlätta uppföljning ochpå vissFokuseringen en
oftaförebyggande eftersom detolika insatserutvärdering av

epidemiologisksjukdomsorienterad bas.finns braen
sjukdomar be-handlingsprogram inriktasMål och ärmotsom

folkhälsoarbete uti-naturliga föroch upplevsgripliga ettsom --
allmänhetens perspektiv.intresseradefrån den

Nackdelar

Åtgärderna sjukdomsin-splittrade och omfattande vidblir ofta
orsakas mångaflertalet sjukdomareftersomriktade avprogram

riskfaktorer.och samverkandeolika
individin-ofta till medicinsktFörebyggande begränsasinsatser

valblodtryck ochkolesterol,med fokus påriktat arbete t.ex. av
ochsamhällsförhållandenbakomliggandebeaktalivsstil utan att

livsvillkor.

Diskussion

de övergri-tydligt återspeglas ibör givetvisSjukdomsperspektivet
före-folkhälsoarbetet med dess inriktningförmålenpande mot att

sjukdomensgod kunskapfall saknardebygga sjukdom. I omman
påverka bestäm-kostnadseffektiva metoderoch/ellerorsaker att

sjukdomsspecifikadeolika sjukdomar måsteförningsfaktorema
karaktär.visionärmålen bli merav

sjuk-frånförutsättningarna utgåbedömningVid ettattaven
föl-bör bl.a.formulering mål och strategierviddomsperspektiv av

beaktas:jande
ochförflyter riskexponeringtid mellandenLatenstiden, dvs. som0

mycket lång, 20-30fall kan denvissamanifest sjukdom. I vara
kortarealls.mycket kort eller ingen Juandra falloch iår,
fonnu-finns vanligenförutsättningarlatenstiden attstörreär

utfallet formdirekt relaterade till istrategiermål och utformalera
skador.sjukdom ochav

påverkarsjukdomen,dvs. vad orsakaretiologi,sjukdomens som0
vidfrån sjukdomsperspektivutgåockså förutsättningarna att ett
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Ärformulering hälsopolitiska mål och strategier. kunskapsba-av
vad orsakar viss sjukdom saknas givetvis,ensen svag om som

också förutsättningartidigare betonats, för effektiv före-som en
sjukdomsspecifikbyggande strategi.

medicinskt förebyggandemellan och samhällsin-Avvägningen0
fall individinriktade, medicinskt förebyg-riktade deIinsatser.

vaccinering, basen för förebyggagande insatser, utgörtyp att
framstårinfektionssjukdomar, sjukdomsperspektivetolikat.ex.

sjukdomsspecifikasjälvklart. perspektivet väljs ocksåDetsom
utformaofta flera kompletterande för destrategier attsom en av

förebyggande insatserna högt blodtryck,medicinskt mot t.ex.
kraftig bakomliggandehöga kolesterolvärden och övervikt. De

riskfaktorer formorsakerna till dessa i bl.a. högstress,av ar-
bristande socialt nätverk falla utanförbetslöshet och brukar dock

sjukdomsinriktade folkhälsoarbetet.det
Sjukdomsperspektivet kan också utgångspunktlämplig0 vara en

för individ- och befolkningsinriktad hälsoupplysning. Det var
självklart välja detta kampenganska perspektiv i motattt.ex.

Även finns betydelsenHIV/AIDS. detta fall dock skäl betonai att
utveckla och stödja folkhälsoinsatser- inte minstsamtidigtattav
utifrån bredare hälsofrämjande perspektiv på-skolani ettsom-

ochriskbeteendet, öka självförtroendeverkar t.ex. att var-genom
dagsmakt.

sjukdomsperspektiv kan såväl frånMålformuleringarna i utgåett
frånprofessionellt definierad upplevd ohälsa och sjukdom samtsom

förtida medellivslängd. viktigt välja måttdöd och Det givetvisär att
sjuklighet och sjukdom hela befolkningen.verkligen avspeglar isom

fallet för de mått dag finns och användsmånga iDetta inteär av som
epidemiologiska analyser. sluten vårdi olika Data öppenom resp.

påverkas hög grad omfattningför sjukdomar i vårdutbudetsolika av
och givetvis begränsat till de sökeroch inriktning patienterär som

otillfredsställdafår vård. vårdbehov detoch Finns utgör ytter-stora
felkälla. Uppgifter sjukfrånvaro påverkas erfa-ligare allvarlig omen
förändringar i och därförrenhetsmässigt ersättningssystem inteärav

beskrivaheller säker bas för och följa ohälsans omfattning,atten
tiden.fördelning och utveckling Upplevd ohälsa- denöver som re-
levnadsnivåundersökningardovisas basis periodiska fångarpå av -

hela den befolkningen under förutsättning bortfallet inte ärattvuxna
för god bas för formulering och uppföljningDettastort. ger en av
hälsopolitiska mål då i de allmänna ohälsoterrner lev-men mer som

slag kan fånganadsnivåstudier detta Mortalitetsdata medav upp.
tillförlitliga uppgifter dödsorsakerrelativt givetvis mycketärom en
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god bas för hälsopolitiska mål beträffande forebyggbara sjukdomar
och skador ofta leder till förtida död.som

kan denna bakgrundDet med det omfattande sjuk-mot även-
domsinriktade epidemiologiska underlag finns i Sverige-som vara
svårt formulera följaoch för hela befolkningen relevantaatt upp
sjukdomsspecifika mål.

8.5.4 Målgruppsperspektivet

Målgruppsperspektivet viss del befolkningen. Inomavser en av
folkhälsoarbetet det mycket vanligt därvid utgår från olikaär att man
åldersgrupper. åldersrelateradeDenna målgruppsorientering är van-
ligast det gäller insatser för barn och ungdom för äldrenär samt
över år. finns vidare ofta65 Det goda skäl koppla olikaatt samman
åldersrelaterade målgrupper i livscykelperspektiv med fokusett t.ex.
på hur livsvillkor och levnadsvanor under fas livet påverkar häl-ien

under fas i livet.san en senare
vanlig målgruppsindelningEn fokuserartyp är attannan av man

på social- och yrkesgrupper löper särskilt risk drabbasstor attsom
sjukdom och förtida död. dessa fall talarI ofta riskgmp-av man om

riskgruppsperspektivDetta således mål-utgör typper. som en av-
kan ofta godagruppsorientering möjligheter ochanalyseraattge-

förstå hälsans villkor bland socialt vissa in-t.ex. utsatta grupper,
kortutbildade kvinnorvandrargrupper, med arbetarbakgrund samt

yrkesgrupper arbetsmiljövissa speciellt riskfylld.ärvars
Riskgruppsperspektivet kan illustreras med nedanstående figur

ohälsan bland8.6 visar med lång kort utbild-attsom grupper resp.
bakgrund.ning har mycket olika Bland dem med lång utbildning

grupp figuren andelen2-3 i drabbas ohälsa låg ochär som av or-
sakerna i hög grad relaterade till mindre hälsofrämjande levnadsva-

nor.
Bland de kortutbildade med flera gånger högre sjuklighet-en-
huvudorsakerna för både och kvinnor strukturella fak-vissaär män

och ekonomiskat.ex. svåra sociala förhållanden, arbetslöshet,torer
riskfyllda bostadsområdenjobb och torftiga och vad i dennaman

forskning brukar kalla strukturellt betingat beteende, dvs. lev-typ av
nadsvanor hög grad relaterade tilli livsvillkoren och därförärsom
inte uttryck för fritt val.ett ett

framgår vidare diagrammenDet den delenvita överstaav av-
stapeln andelen oförklarade/okända faktorer betydligtatt är större-
bland kortutbildade kvinnor bland beror sannoliktDetta påän män.
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forskningen kring ohälsans sociala fördelningatt i hög grad fokuse-
på kvinnor.rat män änsnarare

Figur 8.6. Ojämlikhet i upplevd ohälsa i olika socioekonomiska grup-
utbildningsnivåuttryckt i påoch med fokus de strukturella ochper

beteenderelaterade faktorer förklarar de observerade socialasom
skillnaderna bland män kvinnor.resp.

3.5 . . . . . . . .. . . . . , . . . . . . . . . . , . . .. . . . . . . . , , . . , . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Utbildningsnivå 7|åg1hög,

E EStrukturellt strukturelltstrukturella Otörklarade/
betingadebetingadefaktorer okändafaktorer
beteendenbeteenden

Källa: Stronks al. Behavioural and structural factors in the explanationset
of inequalities in health, Sociology Health and illnesssocio-economic of
1996:18.

odds-kvoter beräknats.figur 8.6 har uttrycker hur mångaI Dessa
drabbasgånger risken upplevd ohälsa mediärstörre att av grupper

grupperna till jämförtolika utbildningsnivåer 2 7 med gruppen
figu-med högst utbildningsnivå grupp l. Grupp finns iintesom

odds-kvot på fördubblad riskhar värdet 2 innebärEn t.ex.ren, en
för för fråga jämförtohälsa i medgruppen grupp

Kunskap orsakerna till ohälsans ojämlika fördelning givet-ärom
betydelse för förståvis strategisk vad krävs för för-att attav som

bättra hälsans villkor olika befolkningsgrupper. generellinom En
folkhälsostrategi således förmåste bli generell omfatta helaatt- -
det rislcpanorama karaktäriserar de kortutbildades livssituation.som

från de högutbildadesUtgår enbart verklighet, där de aktuellaman
hälsopolitiska begränsas tillinsatserna hälsoupplysning, kan man

generell hälsopolitikinte tala och sannolikheten är stor attom en
hälsoskillnadema ökar minskar.änsnarare
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målgruppsperspektiv ingår också hänsyn till de skillnaderI ett
mellan kvinnor och det gäller olika faktorerfinns män när somsom

drabbarhälsan. Påfrestningar kvinnor och olika, vilketpåverkar män
olikadet ofta behövs för kvinnor ochinnebär insatsertyperatt av

förebyggande och hälsofrämjande såledesinsatserMånga ärmän.
avseende.neutrala i dettainte

Fördelar

riskgruppsperspektivet ofta goda möjlighe-Målgrupps- inkl. ger
och hur dessafånga och förstå olika livsvillkorattter gruppers

villkor.utifrån helhetssyn på hälsanspåverkar levnadsvanor en
ohälsans onda cirklar kan därmed tydliggörasHälsans goda och

flertalet s.k. riskerriskgrupper har mångaliksom det faktum att
alla". möjligt beaktahar Detta det"har gör attmanman en

enbart enskilda risker och sökariskerkluster än ut-snarareav
bryter dettaforma strategier mönster.som

Nackdelar

dvs. riktadeisolerad riskgruppsstrategi, insatser enbartEn mot en
samladstigmatiserande och splittrakan verkaviss engrupp,

hälsopoli-alternativ kanfolkhälsostrategi. Ett integreraattvara
alla hälsomål och strategierjämlikhetsmål och strategier itiska

riskgruppsinriktadekomplettera med specifikabehovvidsamt att
för dessa generellainsatser inom program.ramen

Diskussion

eftersträvar helhetssynbör väljMålgruppsperspektivet näras man en
utifrånohälsans villkor de berördahälsans ochpå gruppemas var-

utformarperspektiv väljs därför oftadagsverklighet. Detta när man
kunskapbland barn och ungdom där justhälsofrämjande strategier

förutsättningarupplevelser ochlivsvillkor, utgörresurseregnaom
sjukdomsförebyggandeframgångsrikt hälsofrämjande ochför ett

arbete.
fram åldersrelateratspecialitetermedicinskaDe växt ettsom ur

framförallt pediatrik och äldremålgruppsperspektiv gäller barn
geriatrik.

också mycket lämpligt för förståMålgruppsperspektivet är att
social- ochvillkor hos kvinnor och olikahälsans och ohälsans imän
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yrkesgrupper. Ur folkhälsoperspektiv lever ekonomiskt ochett soci-
alt privilegierade i helt värld de mindre privile-ängrupper en annan
gierade Detta återspeglas i risken drabbasatt attgrupperna. av
ohälsa och tidiga dödsfall vanligen 25-50 högre blandär procent
arbetare och deras barn bland tjänstemän och deras bam.än

Riskgruppsperspektivet kan också Öka förutsättningarna för en
dialog mellan berörda och beslutsfattare. första handIgrupper
handlar denna dialog lära och lyssna. folkhälsoarbetetI harattom
detta alltföri hög grad tolkats professionella infor-attsom personer

olika befolkningsgrupper politiker profes-ochän attmerar snarare
sionella lyssnar och lär de erfarenheter, förhoppningar och be-av

finnsgränsningar bland det gäller häl-t.ex. utsatta närsom grupper
villkor och möjligheterna och viljan påverka dessa villkor.attsans

Riskgruppsperspektivet blir därmed betydelsestrategisk både förav
kunna utforma olika hälsopolitiska jämlikhetsprogramatt typer av

med fokus på olika sjukdomar, risker eller också fört.ex. arenor men
kunna stimulera och underlätta det breda folkliga iatt engagemang

folkhälsoarbetet ofta förutsättning för framgång.ärsom en

Målformuleringarna i målgrupps- inkl. riskgruppsperspektiv kanett
uttryckas såväl risk-, fxisk- ochi skyddstermer sjukdomster-isom
mer.

riskgmppsperspektiv fokusI också på de sociala skill-ett är t.ex.
naderna i ohälsa och tidig död. Samtidigt det viktigt betonaär att att
hälsopolitiska jämlikhetsmål skall uppnås de mindre pri-attgenom
vilegierade hälsa förbättras.gruppernas

Speciell uppmärksamhet bör riskgruppsperspektiveti målägnas
kring makt och inflytande folkhälsosammanhangi ofta bort-samt
tappade risker ekonomisk långvarig arbetslöshet, funk-stress,som
tionsnedsättningar och social segregering.

börVidare uppmärksammas möjligheterna basera mål ochatt
måluppföljningar på de berörda bedömning si-gruppernas egen av
tuationen. Skolelever borde regelbundet få möjlighet sint.ex. att ge

skolan och skolarbetet.på Skolor med hög andel eleversyn som
tycker det och hopplösttrist gå till skolan kan knappast be-är att
tecknas hälsofrämjande skolor. På motsvarande kansättsom man
aktualisera behovet motsvarande undersökningar för fångaattav
hälsans villkor i den vardag präglar livet för många lång-t.ex.som
tidsarbetslösa, kortutbildade med små barn och in-vissamammor
vandrargrupper.

Kunskapen kvinnors och delvis olika förutsättningar formänsom
hälsa ställer krav på också genusaspekter beaktas i målformule-att
ringarna.
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Arenaperspektivet8.5.5

folkhäl-för ökad utsträckning utgå från ii vissIntresset att en arena
under 1990-talet såväl internationelltsoarbetet har stärkts isom

hälsofrämjande ochExempel på detta skolor, städerSverige. är
sedan länge för begränsa ellersjukhus. Arbetsplatsen är atten arena

sjukdomar och skador.eliminera

Fördelar

bred förankringArenaperspektivet kan goda möjligheter tillge en
bostads-verksamma på just denna iinom olika arenagrupper -

mobili-arbetsplatsen och i skolan kanområdet, på Dettaetc. vara
människorshelhetssyn utgår från mångaserande och somge en

gällervardagsverklighet. speci-och Dettagemensammagruppers
arbetsplats människor tillbringarskola och därellt enarenor som

del sitt liv.stor av

Nackdelar

tackla mångabli alltför begränsat förArenaperspektivet kan att
hälsorisker. det hälsosammabetingade Visionemastrukturellt om

bostadsområdet förblir lätt visionernerslitnadet socialtlivet i om
välfärdsperspektivi bredareaktuella problemen indeinte sätts ett

mellan rikabehovsbaserad resursfördelningkring sysselsättning,
utslagningförinsatser begränsakommuneroch fattiga attsamt

resultatkan också svårtsegregering. Detoch social mätaattvara
och minskad risk i dennaförbättrad hälsai typtermer pro-avav

antalofta omfattarverksamhet,cessorienterad ett stortsom
specifik lqaftsamling inommindre insatser ettän pro-snarare en

blemornråde.

Diskussion

underfolkhälsoarbetet eftersom denförviktigSkolan är arenaen
vardag ochbarns och ungdomarsdellång tid präglar stor aven
hälsofräm-skolansDrivkraften och prioriteringarna iupplevelser.

föräldrarfrångrad komma elever, lärare,jande arbete måste i hög
till sko-eller med anknytninginomoch andra näraresurspersoner

skolans häl-kan aktualiseras i denlans värld. Områden egnasom
arbetsmiljönfysiska psykiskaomfatta såväl denkan somsoprogram
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i skolan insatser för öka elevinflytande, utveckla undervis-attsom
ochning samtal det gäller både hälsosamma levnadsvanornär och

ohälsosamma livsvillkor. Skolans hälsoprogram kan också speciellt
lyfta fram betydelsen bra skolluncher för alla och värdet olikaav av

fysisk aktivitet. finnsDet skäl förinomtyper även attav ramen
dessa hälsoprogram speciellt beakta behovet särskilda förinsatserav
barn med särskilda behov. ökandeEtt antal s.k. hälsofrämjande
skolor arbetar utifrån detta i Sverige se vidare kapitel 9.synsätt

Arbetsplatsen utveckladeden för förebygga sjuk-är mest attarenan
dom och skador. självklaraDen utgångspunkten i detta arbete har

fokusera dengivetvis varit på arbetsplatsrelaterade ohälsan, dvs.att
de faktorer i arbetsmiljön orsakar sjukdom och skador. Föränd-som
ringar såväl arbetslivetsi övergripande strukturer före-inomsom
tagshälsovården dockhar under 1990-talet skapat och delvisnya
försämrade möjligheter för säkerställa hälsosynpunkt till-att en ur
fredsställande arbetsmiljö. Samtidigt håller bredare påsynsättett att

fram arbetsplatsendär bas för förebyggandeväxa är en arena- -
insatser förutom direkt arbetsrelaterade faktorer omfattarävensom
hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor. Därmed skapas nya
och förutsättningar förståbättre och beakta hälso-de mångaatt ur
synpunkt viktiga samband finns mellan arbete, hem och fritid. Isom
detta arbete fokuserar hurpå Skiftarbete kan påverka familjt.ex.man
och fritid och eventuella sambandpå mellan Organisationsform,

Underoch rökvanor. år har frågor med psyko-ävenstress senare
sociala aspekter arbetslivet ochi jämställdhetsfrågor fått ökad upp-
märksamhet. Arbetsplatsen kan därmed bli förviktigareänen arena
folkhälsoarbetet inte minst i hälsopolitiskt jämlikhetsperspektivett
se kapitel 9.vidare

Bostadsområdet ofta också viktig för folkhälso-somanges en arena
arbete. förutsättning för framgångsrikt folkhälso-viktig lokaltEn ett

bostadsområde idéer framarbete i och prioriteringarär växerett att
bland harde boende själva och mycket anknytning tillnäraen var-
dagslivets problem och glädjeämnen. Möjligheterna utifrån ettatt
professionellt perspektiv människor folkhälso-i lokaltettengagera
arbete ökar fokussannolikt på något närliggande direkt på-när är

olycksfallverkbart problem, bland barn eller knyter tillt.ex. an
exempelvis miljörelaterade hälsorisker många. Behovetsom oroar

lokalt mobiliserandeförankrat och folkhälsoarbete tordeav vara
bostadsområdeni socialt mycket dvs.i storstäderna, istörst utsatta

de ökatområden där segregationen kraftigt under l990-talet. Det är
erfarenhetsmässigt arbetsfomiockså fungerakan mycket välen som
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mindre aktuellti samhällen. Ett exempel Norsjöprojektet medär
dess förebyggainriktning hjärt-kärlsjukdomar.attmot

generellt problem dennai bostadsområdesbaseratEtt för-typ av
nyelse- och folkhälsoarbete dock det kräver tid ochär att mer enga-

yrkesverksammamånga de hinner med. Detän ärattgemang anser
svårt få tiden räcka till för hem och bam. finns därförDetatt attnog

utveckla formergoda skäl försöka för detta frånarbete utgåratt som
för olikavardagslivets villkor och speciellt uppmärksammargrupper

möjligheterna de det lokala folkhälsoarbetetiatt engagera grupper
tillbringar tid- och kanske också har tid i detmest mestsom egna-

bostadsområdet närmiljön barn,och arbetslösa, förtidspensione-som
rade finns vidare goda skäloch äldre. söka folkhäl-Det integreraatt
soaspekter och det lokala den verksamhetiengagemanget som-
bedrivs frivilliga organisationer och inom för olikat.ex.av ramen

förnyelseprogramsociala i storstadsmiljöer ellertyper utsattaav re-
krisdrabbadgionalpolitiska satsningar i glesbygd.en

Viktiga drivkrafter detta lokala bostadsornrådesbaserade folk-i
hälsoarbete bl.a. primärvård med ochuttalat ornrådesansvarär etten
de folkhälsoråd finns flertalet sei landets kommunersom nu av
vidare kapitel 4.

uppmärksammas för-Vidare bör lokalt kringatt ett engagemang
bättringar livsvillkor och levnadsvanor på arbets-i skolan,t.ex.av
platsen eller det bostadsområdet frisk-i i sig viktigautgöregna resp.
skyddsfaktorer.

perspektivOlika kompletterar varandra8.5.6

och kan utifrånFolkhälsopolitiska mål strategier och bör uttryckas
Valetolika perspektiv. perspektiv bör bakgrundmånga göras motav

vadpraktiska erfarenheter fungerar bäst. Speciellav somav upp-
märksamhet skall- enligt Nationella folkhälsokommitténs direktiv-

förbättrar hälsans villkorinsatser bland deägnas som grupper som
drabbas ohälsa ochlöper risk tidig död.störst att av

viktigt hur olika och därmedsamtidigt perspektiv-Det är att se
kompletterar varandra. kan illustrerasmål och strategier Detta t.ex.-

förebyggadet gäller för hjärt-kärlsjukdomar.insatser Det ärnär att
för förebyggalätt denna folksjukdomattatt tro att ett program na-

turligen bör från sjukdomsspeciñkt perspektiv.utgå Ettett
för förebyggakostnadseffektivt arbete hjärt-kärlsjukdom förut-att
utifrån flera olikaemellertid insatser perspektiv.sätter

Sjukdomsperspektivet mobiliserar medicinskt förebyggande in-
och behandlingidentifiering med högt blod-satser som av personer
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kolesterolvärden röka ochtryck, höga vissa råd slutasamt attom
hälsosammare etc.matvanor

effektivast förRiskperspektivet kombinationär att genom aven
individinriktade alkoholva-samhälls- och insatser påverka rök- och

förbetydelse utvecklingen hjärt-kärlsjuk-bl.a. är stornor av avsom
dom.

tydliggör hur riskfaktorerRiskgruppsperspektivet olika kluster av
synergieffekter finns mellan dessa riskfaktoreroch de gersom --

socialatydligare bild hjärt-kärlsjukdomamasdelvis och aven annan
kunskap hurviktig inometiologi. i sinDet tur om man- ramenger
för förebygga hjärt-kärlsjukdomför generell folkhälsostrategi atten

speciellt betydelse for deutveckla insatserskall kunna stor so-av-
hjärt-kärl-löper risk drabbascial- och yrkesgrupper störst attsom av

hjärt-på de sociala skillnaderna isjukdom. Med tanke t.ex.att
åldrar har kraftigtkärldödlighet yrkesverksamma ökat mycketi un-

framstår denna integrerade risk-der årtiondenade typsenaste av
viktig.gruppsperspektiv mycketsom

tydliggör ökadoch skyddsperspektivet behovetFrisk- av var-
benägenhetoch därmed minskadsjälvförtroendedagsmakt och att

gäller alkohol,riskbeteende det tobak ochutveckla när t.ex.ett men
ungdomar.blandockså ohälsosamma inte minstsannolikt matvanor

speciellt arbetsplatsen framstårArenaperspektivet som en- -
psykoso-för främjaför bättrenaturlig utgångspunkt insatser att en

riskfaktorerminska de stressrelateradeoch därmedcial arbetsmiljö
perspektivhjärt-kärlsjukdom. långsiktigtorsakar bl.a. I ärettsom

för minska hjärt-kärlsjukdomskolan viktigockså att genomarenaen
börjarminskar andelen ungdomarhälsofrämjande insatser somsom

röka grundlägger hälsosammaoch matvanor.
utformningendenna bakgrund vidkommerKommittén mot att av

kompletterandefolkhälsoarbetet utgå ifrån fleramål och strategier i
hälso-olika perspektiv och olikaUtifrån dessaperspektiv. typer av

goda förutsättningar inomfinnskonsekvensbedömningar att ramen
för-utvecklaprocessinriktade arbete successivtför kommitténs ett

folkhälsopolitik tydligaresamlad svensk påslag till sättettsomen
aktö-andra länder knyterliknande dokument iflertaletän samman

hälsopolitiska mål.åtgärder ochrer,
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8.6 Kriterier vid Valet risk-, frisk- ochav

skyddsfaktorer, målgrupper och

hälsoproblem

Vår det prioriteringsarbetebedömning: I formu-innebär attsom
lera hälsomål ökad jämlikhetskall överordnad priorite-utgöra en
ringsgrund.

risk-, frisk-Vid val de och skyddsfaktorer häl-samtav
skallsoproblem byggstenar dei nationella hälsomålenutgörasom

betydelsefulla:följande kriterierär
förekomst-
konsekvenser for individ, anhörig samhällesamt-
fördelning befolkningeni-

åtgärdamöjlighet att-
följandeVid val målgrupper kriterier centrala:ärav

ohälsa och risk-, frisk-förekomst och skyddsfaktorerav-
ojämlikhet hälsa och frisk-i i exponering för risk-, och-
skyddsfaktorer

for utredningen förhuvuduppgift utarbeta nationella målEn är att
hälsoutvecklingen och folkhälsoarbetet. enligt di-Varje mål skall,
rektiven, grundas på vetenskapligt dels belyserunderlagett som

skadornas och riskernas utbredning,sjukdomamas, bestämnings-
dels redovisar, vilkafaktorer och påverkbarhet, så långt möjligt,som

andra konsekvenser få deekonomiska, sociala och målen skulle om
uppfylldes.uppfylldes Det viktigt de nationellainte iär attresp.

ochmålen särskilt uppmärksamma minska skillnaderna hälsa mel-i
geografiskalan olika socioekonomiska etniskagrupper, grupper,

könen.områden och mellan
viktig uppgift för kommittén relativt tidigt skede iEn iär att ett

vilka kriterierutredningen skall valet de risk-,överväga styrasom av
frisk- och skyddsfaktorer, målgrupper och/eller hälsoproblem som,

skall byggstenar deså småningom, i nationella målen. Kravenvara
genomtänktpå medveten och prioritering särskiltär närstoraen re-

knappa.ärsurserna
Kommittén skall, enligt direktiven, övergripandeutgå från det

för alla, medmålet god hälsa särskild betoning på minskaattom en
de socialt betingade skillnaderna hälsa Kommitténi mellan grupper.

hälsadärför jämlikhet i bör kriteriumöverordnatatt ettanser vara
och överordnaddärmed prioriteringsgrund för kommitténsutgöra en
fortsatta arbete.
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och struktur åt diskussion gällerunderlättaFör att ge en som va-
frisk- och skyddsfaktorer, målgrupper och hälsoproblem,let risk-,av

viktiga kriterier bör beaktas.nedan några somanges

val frisk-Kriterier för risk-, och8.6.1 av

skyddsfaktorer

finns ofta kända orsaker möjligafolkhälsoproblemenBakom ärsom
leder till ohälsa brukar kallas riskfaktorerpåverka. Deatt me-som

hälsa kan kallas frisk- eller skyddsfaktorer. Or-dan de främjarsom
ochrelaterade till människors levnadsvanorpå olikasakerna sättär
detgrundläggande prioriteringsgrund docklevnadsvillkor. En är att

belyser hälsoriskemas utbred-finns vetenskapligt underlagett som
kanbestämningsfaktorer och påverkbarhet ochning, ävenatt man

den ohälsasociala och andra konsekvenserpåvisa ekonomiska, av
föreliggandesamband med riskfaktorer.kan isättassom

skyddsfaktorer förolika risk-, frisk- ochfinns uppsjöDet en av
bedömasviktigaste faktorerna börhälsa och välbefinnande. De som

narkotika,nedanstående kriterier tobak, alkohol,utifrån är matvanor,
ochsexualitet och samlevnad, fysiskfysisk solvanor,aktivitet, psy-

syssel-stöd, socialt nätverk, utbildning,arbetsmiljö, socialtkosocial
vik-boende, arbetslöshet och fattigdom. Detmiljö,sättning, äryttre

rad olikariskfaktorer kan orsakaihåg mångatigt komma attatt en
samtidigtRiskfaktorema kan dessutom uppträdasjukdomstillstånd.

vilketalkohol och arbeteöverkonsumtiont.ex. rökning, tungtav
defaktiska riskerna inte bara adderas,medför de utan attatt genom

skydds-Samtidigt olikaflerfaldigas. kankombinationen typer av
för eller lindra eventuella negativamån kompenserafaktorer i viss

följande diskuteras olika krite-riskfaktorerna. dethälsoeffekter Iav
skyddsfaktorer.risk-, frisk- ochvid valetbör beaktasrier avsom

förekomstrisk-, frisk- och skyddsfaktornsU relaterade tillKriterier

riskfaktoreruppmärksamhet bör riktas deSpeciell är sär-mot som
frågaeller i vissa befolkningsgrupper. Ibefolkningenskilt utbredda i
dessaskyddsfaktorer det naturligtvis önskvärtfrisk- och är attom
före-utsträckning i alla befolkningsgrupper. Omförekommer i stor

fre-skyddsfaktorer eller ökar ifrisk- och minskarkomsten risk-,av
diskussionenockså in i prioritering.kvens bör det vägas om

utbredd be-rökning relativt iexempel kanSom nämnas ärsom
ochfolkningen kvinnorna 2224 männen rö-procentprocent avav

bland båderökare stadigtandelen minskarker dagligen. Trots att
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viktigfortfarande betraktasrökningböroch kvinnor,män ensom
arbetsli-sällsynt ifor asbestExponeringriskfaktor. ärt.ex. numera

ytterligaresamhällsinsatser. En prioriteringaktivatackvet avvare
minskade redan fördvs. insatserinsatser, utöver görs att expo-som

således knappast nödvändiga.for asbest,neringen är

kon-frisk- skyddsfaktornstill risk-, ochU relateradeKriterier
samhälletsnärståendes hälsaindividers ochförsekvenser samt

kostnader

konsek-allvarligaupphov till ohälsa medkanRiskfaktorer som ge
medförknippadeoch anhöriga,individenför är storasomVenser

sjuk-grundproduktionsbortfall påformsamhällskostnader i avav
demföroffentliga stödinsatserkräveroch död ochdom storasom
ochfrisk-böruppmärksammas. Analogt,särskiltbördrabbas,som

hälsaförbättradrelaterade till bibehållen ellerskyddsfaktorer ärsom
prioriterings-lyftas fram ibefolkningen ioch ihos individen stort

risk-förekomstenminska eller ökaMöjlighetendiskussioner. att av
aspektskyddsfaktom i fråga ytterligarefrisk- och är somenresp.

lösnings-förexponeringexempel kandiskuteras. Sombör nämnas
minnes-skadorupphov till ikanmedel samtnervsystemetgesom

och hanssjälvfor individenlidandeninnebärförlust, vilket stora
behandlingföljdkostnader tillSamhälletsanhöriga.eller hennes av

påproduktionsbortfalllösningsmedel,orsakadsjuklighet avav
ocksåblireller sjukskrivningförtidspensionering stora.grund av

fördelningskyddsfaktornsfrisk- ochtill risk-,relateradeU Kriterier
befolkningeni

före-dessagälleroch skyddsfaktorerfrisk-risk-,flesta attdeFör
socioekonomisk bak-beroende påutsträckningolikakommer i stor

riskfaktor kanoch boendeort.bakgrund Enetniskålder,kön,grund,
intehälsosynpunktfrån iproblemstortutgöra ettt.ex. menen grupp
in-ofta bland vissaförekommerlyftTungai grupper aven annan.

de flestaföljd medanför ryggbesvärriskmeddustriarbetare som
lyft alls. Förmedför någraarbete inte tungatjänstemannagruppers

innebäraför radonkan exponeringregionerbefolkningen i utsatta
allsinteandra regionerbefolkningar imedanför hälsan,risker ex-

radon.förponeras
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8.6.2 Kriterier för val målgruppav

Effektiviteten olika insatser i folkhälsoarbetet hänger starktav sam-
med hur väl anpassade de för påverka förhållandenaär förattman

olika befolkningen.i Att olika målgrupperavgränsagrupper är som
regel nödvändigt för använda effektivt.att Valet mål-resurserna av

dock inte alltid enkelt.är Val målgrupp handlar inte enbartgrupp av
vad effektivt detär skall ocksåmest etisktutan för-om som vara

svarbart. Det finns åtminstone två viktiga indelningsgrunder för
målgrupper:

a Allmänna målgrupper t.ex. Skolungdomar, pensionärer och
kvinnor. Dessa målgrupper väljs in insat-sättaattom man avser

generell Att Skolmåltider exempelnatur. påärser av servera en
sådan insats. Att vaccinera alla barn mässlingmot är en annan.

jämlikhetssynpunktUr det dock viktigtär dessa generella in-att
verkligen när alla i målgruppen.satser

a Sårbara och riskgrupper. Sårbara t.ex. ensamståendegrupper
föräldrar, nyanlända invandrare, lågutbildade och äldre med stort
hjälpbehov sådana på grundär de befinner sig iattsom av en
särskild fas livet och/elleri tillhör Viss kategori har ökaden en
risk drabbas ohälsa. Riskgrupperatt människorutgörsav av som

levnadsförhållanden,t.ex. exponering, beteende,genom egen-
skaper eller löper risk andra drabbassymptom större än att av

Åtskillnadohälsa. mellan sårbara och riskgrupper oftaärgrupper
svår eftersom dessa kategoriergöra, i utsträckningatt kanstor
överlappa varandra. bådaI kategorierna avspeglas utsatthet i nå-

forrn. Vid valet målgrupper bör följande kriterier beaktas:gon av

ü Kriterier relaterade till förekomst ohälsa risk-, frisk- ochsamtav
skyddsfaktorer

Vid valet målgrupp bör uppmärksamheten riktas därmotav personer
det finns särskilt hög förekomst vissa typeren av av
ohälsa/sjukdomar och/eller där anmärkningsvärt ökningstoren av
vissa ohälsa/sjukdom hostyper i fråga kan konstateras.av gruppen
Diskussionen kring val målgrupp bör relateras till före-ävenav
komsten vissa riskfaktorer t.ex. hög frekvens viss riskfak-av av en

eller flera riskfaktorer samtidigttor hos målgruppen.
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ojämlikhetojämlikhet hälsarelaterade till iU iKriterier samt ex-
och skyddsfaktorerfrisk-för risk-,panering

frågaojämlikhet imålgruppför valytterligare kriterium ärEtt omav
frågadödlighet isjuklighet ochutvecklingoch samtförekomst av

handla vissakanriskfaktorer. Detförutsatthet varsgrupperomom
utsträckninglikaförbättras ieller inteförsämrashälsa stor som

förutsatthetendärockså handlakanDetandra om gruppergruppers.
lika mycketeller minskarökar interiskfaktorereller flera somen

andrahos grupper.

hälsoproblemvalforKriterier8.6.3 av

folkhäl-utifrånföroch måttindikatorerolika ettflerafinns attDet
ochsjukdomarolikabetydelsenrelativadenbedömasoperspektiv av

karaktärenharåkommorvilkabedömadärmed kunna avsom
efter-faktorerolikaviktigt"folksjukdom". Det vägaattär samman

betydelsefullamycketkan ettsjukdomarvissa typer urvaraavsom
sjuk-t.ex.dödlighet, intehögperspektiv t.ex. annatettmen ur

under-förkriterierdiskuteras någraNedanskrivningsñekvens. att
målprioriteringvidhälsoproblemvalkringdiskussionenlätta avav

åtgärder.och

förekomstohälsanstillrelateradeU Kriterier

ochfrisk-risk-,valförkriterierkringdiskussionenmedAnalogt av
ochsjukdomen/ohälsanvanlig ärhurfråganskyddsfaktorer är om

uppmärksamma.viktigfrekvensminskar ieller attden ökarom
sjuk-Rörelseorganensillustrerakanexempel resonemanget.Några
medblandsjukdomsgruppendominerandedendomar är personer

15har16-84 åråldrarnaoch besvär. Isjukdomarlångvariga pro-ca
sjuk-sådannågonkvinnornaoch 20 procentmännencent avcaav

deoch kvinnafjärde att55-64åldersgruppendom. I var manuppger
sjukdomsgrupprörelseorganen. Dennasjukdomar ilångvarigahar

folksjukdom.allvarligbedömassåledeskan ensom
ochångestproblem t.ex.psykiska1990-talet harUnder oro,

socioeko-allaoch ikvinnor ochbådeblandökat mänsömnbesvär
uppmärksammasdärför särskiltbörohälsaPsykisknomiska grupper.

befolk-mångautbredd iochfrekvensökar i ärdeneftersom
ningsgnipper.

säll-gonorré,infektionssjukdomar, ärt.ex.Vissa numeratyper av
förfinns knappastfrekvens. närva-Detstadigt isjunkerochsynta
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rande någon infektionssjukdom i Sverige förtjänar epitetetsom
"folkhälsosjukdom". Infektionshoten dockär ständigt folk-ett
hälsoproblem kräver kontinuerlig uppmärksamhet.som

U Kriterier relaterade till ohälsans konsekvenser för individ och
närstående samhälletsamt

En sjukdom kan betydelsefull uppmärksamma fleraatt skäl.vara av
Den kan leda till för tidig död, orsaka svåra besvär och värk, leda till
funktionsnedsättning och handikapp, kräva uppoffringar destora av
anhöriga innebära kostnader församt samhälletstora formi av pro-
duktionsbortfall, vård och rehabilitering.

Rörelseorganens sjukdomar leder sällan till for tidig död,t.ex.
orsakar mycket lidande och handikapp hos många individer.men

Denna sjukdomsgrupp mycket samhälletstar i anspråk iav resurser
form kostnader för produktionsbortfall, sjukskrivningsdagar, för-av
tidspensioner och vård. Eftersom många sjukdomar i rörelseorganen,
framför allt belastningsskador, har starkt samband med definier-ett
bara arbetsmiljöfaktorer, lyft, repetitiva arbetsrörelsert.ex. tunga och

finns det goda möjligheterstress, förebygga dessa sjukdomaratt
förbättringar deni fysiska och psykosociala arbetsmiljön.genom

Nedsatt lindrigare närsynthet, ganskaart, t.ex. utbrett iärsyn av
befolkningen, leder till för tidig död, kräver sjukhusvård,men
behöver inte leda till produktionsbortfall och kan med tekniska
hjälpmedel åtgärdas. Sådan nedsatt exempel på "ohälsa"ärsyn som
knappast behöver förhållandeprioriteras i till andra allvarli-typer av

hälsoproblem.gare

U relateradeKriterier till ohälsans fördelning befolkningeni

Ökad jämlikhet vad gäller hälsa viktigt mål vidär prioriteringarett
inom folkhälsoarbetet. Viktiga indikatorer således sjuklighetensär
fördelning mellan olika socioekonomiska etniskagrupper, grupper,
geografiska områden, könen och mellan olika åldersgrupper. Med
ojämlikhet i hälsa inte enbart skillnader hälsa.i Vissa skillna-menas
der mellan olika åldersgrupper eller mellant.ex. kvinnor och män
kan betraktas naturliga. En avgränsning det skall gällaär attsom
systematiska skillnader i hälsa mellan olika i befolkningen.grupper
Den ojämlika ohälsan skall framför allt avspegla de olikheter sjuk-i
dom och i tidig död orsakas riskfaktorer den enskildesom av som
har begränsade eller inga möjligheter välja bort. Förekomstenatt av
flertalet sjukdomar vanligare bland äldre,är vilket hänger samman
med ökad sårbarhet med stigande ålder. Sådana hälsoskillnader
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mellan och äldre kan således inte betraktas ämlika.yngre som
Däremot betraktar det faktumvi många sjukdomar debuterar fleraatt
år tidigare hos arbetare hos tjänstemän ojämlikt.än Ojämlikhet isom
hälsa vidare strategisk indikator, eftersomär den visar huren
mycket hälsan potentiellt skulle kunna förbättras de ställdasämstom
hade villkor de gynnade.mestsamma som

8.7 Några synpunkter samverkan ochom

kunskapsunderlag i folkhälsoarbetet

Vår bedömning: Kommunernas i det lokala folk-engagemang
hälsoarbetet behöver tydliggöras. Landstingen har bred lokalen
kontaktyta bl.a. primärvården och fortsatt viktig roll igenom en
folkhälsoarbetet. ochKommunernas landstingens hälsoplanering
bör bli samordnad. Kommittén särskilt följa utveck-attmer avser
lingen hälsoplaneringen län.i någraav

Organisationer och nätverk har viktig roll folkhälsoarbe-ien
tet.

börRegeringen uppdra Socialvetenskapliga forskningsrådet
medverka framtill det vetenskapligt underlagatt att tas ett avse-

ende hälsokonsekvensbedömningar.
Uppgifter yrkestillhörighet och utbildningsbakgrund ärom

oundgängliga underlag för analyser sjukdomars socialaav orsa-
ker. Yrkesuppgifter saknas den offentligai statistiken efter år

och bör fram med tanke den1990 på epidemiologiska ochtas yr-
kesmedicinska forskningen.

har kapitel redovisatKommittén i 4 aktörer och roller deti nuva-
rande folkhälsoarbetet på lokal, regional och nationell Redo-nivå.
visningen bygger i några fall på äldre material och behöver uppdate-

och fördjupas. Med den avsikten har kommittén påbörjatras en
kartläggning offentliga myndigheters och folkhälsoarbete.av organs
Kartläggningen skall redovisas i betänkande under årett separat
1998. Kommittén har vidare igång fördjupade undersökningarsatt

kommunernas och landstingens folkhälsoarbete i samarbete medom
bl.a. kommuner och landsting. Undersökningama inrik-primärtär
tade på uppdatera tidigare studier skaffa informationatt resp. ny om
folkhälsoarbetet. bör dessaSammantaget underlag kontaktersamt
utåt och allmänhetorganisationer hearingarseminarier,mot genom
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och s.k. skuggrupper bli god grund för kommitténs fortsattaen ar-
bete.

utförligtTrots underlag saknas dagslägeti vill kommitténatt ett
redan lämna några synpunkter gäller samverkan i folkhälso-nu som

Ävenarbetet. frågan kunskapsunderlag i form hälsokon-om av
sekvensbedömningar och uppgifter befolkningens sociala bak-om
grund behandlas. strukturerasAvsnittet med utgångspunkt från föl-
jande innehåll:

samverkan på lokal och regional nivå
samordning på den nationella nivån

hos organisationerengagemang
hälsokonsekvensbedömningar
yrkesuppgifter för forskning

8.7.1 Samverkan på lokal och regional nivå

Arbete dagi definieras folkhälsoarbete i landsting ochsom som
kommuner mycket liten verksamhet i andelar den tidär mätten av
och de ekonomiska huvudmännen förfogar Per-över.resurser som

i olika verksamheter arbetar förebyggande påär motsva-soner som
rande få till antal och andel. hälso-I och sjukvården innefattarsätt
primär- och sekundärpreventivt arbete framför allt epidemiologisk
kunskapsproduktion fömiedling,och hälsoundersökningar och åt-
gärder för påverka särskilda riskfaktorer eller målgrupperatt samt
medverkan sektorsövergripandei samarbete på den lokala och regi-
onala nivån.

arbetet med få igång, stödjaI och utveckla lokalt folkhäl-att ett
soarbete med inrättande folkhälsoråd, etablering folkhälsopro-av av

och kunskapsstöd,satsning på har inte sällan landstings-gram resp.
kommunanställda hälsoplanerare och hälsosamordnare haft be-stor
tydelse ochinspiratörer rådgivare. Deras har dock varitnumerärsom
och fortfarande liten. Kommunerna har redan i dag viktiga miljö-är
och hälsoskyddsuppgifter När bestämningsfaktorerna för hälsam.m.

fokus och kommunernai successivt blir allt viktigare aktörersätts i
folkhälsoarbetet får kommunala verksamheter hälso-merparten en
dimension. Därmed kommer befintlig kommunal personal i många
verksamheter ha arbetsuppgifter innefattar folkhälsoarbete.att som

Det viktigt kommunernas folkhälsoarbete fortsätterär att att ut-
vecklas såväl enskilt i samarbete med landstingen under desom

åren. Hälsofrågoma behöver tydliggöras all kommunalnärmaste i
verksamhet och kommunernasi strategiska utveckling, t.ex. genom



arbetet...fortsatta 243inför detUtgångspunkterSOU 1998:43

Vidarevälfärdsbokslut.och lokalahälsokonsekvensbedörrmingar
för hälsoin-hand hand med arbeteti21-arbetet gåAgendabör en

arbetet börfortsattainriktning for detkommunalpolitik. Enriktad
uppnåattvara

folkhälsoarbetet,forpolitiskttydligtett ansvar0
arbetet,stabilitet iadministrativochfinansiell0 en

hälsoplaneraresåväl blandprofessionell kompetensökad somen
nyckelpersonal,annan

verksamheterna,personalövrig ihosgod kompetensen
andralandstingenmellan kommunerna,samverkangod samten

och organisationer.regionalalokala och organ

ochtydliggörlandstingenviktigtdet ut-motsvarandePå attsätt är
föruppgifter inomochsjukvårdensochhälso-vecklar ramenansvar

gäl-handlar det, påfolkhälsopolitik. Här sättsamlad somsammaen
och administ-politiskttydligtuppnåler för kommunerna, ettattom

medsamverkanutvecklafolkhälsoarbetet ochforrativt attansvar
kommun-andra regionalaochorganisationerkommuner, t.ex.organ,

hand-verksamheternakonkretadet gäller delänen. Närförbunden i
funktionernakunskapsgenererandebl.a. deutvecklalar det attom

samverkanoch iregiinsatserna iprimärpreventivadesamt egen
andra.med

upprätthållafunktionerna hörkunskapsgenererande attTill de
imiljömedicinska kompetensensamhälls- ochdenutvecklaoch

detVidareorsaker.ochfördelning äromfattning,ohälsansfråga om
kimskapsun-och användaremellan producenterutbytetviktigt att av

efterfrågasframinformationutvecklas såderlag tasatt per-avsom
folkhälsofrä-medkonkretarbetarorganisationeroch somsoner

ohälsans etio-minstintekompetensen,fördjupaFör att omgoma.
FoU-arbetet ifolkhälsovetenskapligautveckla detskällogi, finns att

sektornsoch sjukvårdslagenhälso-iintentionernamedenlighet om
förAnsvarfolkhälsovetenskaplig FoU.klinisksåvälför somansvar

åvilar också kommunerna.avseendennämndaFoU-arbete i
verk-integrerad del ibedrivsinsatserPrimärpreventiva som en

primär-och övrigbamahälsovårdenochmödra-samheterna inom
enskildatillriktadhälsoupplysningarbetethandförstavård. I avser

Hälsofräm-initiativ.samhällsinriktadeocksåoch mergrupper men
med kom-samverkansjukdomsförebyggande insatser iochjande

dagredan ifrivilligorganisationerfall utgöroch i vissa enmuner
åter-Kommitténfolkhälsoarbetet.lokala attdel detviktig avserav
folk-roll iprimärvårdensutredningsarbetet tillfram ilängrekomma

hälsoarbetet.
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folkhälsoperspektiv finns förökat intresse landstingenUr ett ett
regionala med fokus i frågor gäller arbetsmarknad,som organ som

vilken utsträckning folkhälsoarbetemiljö och planering. I medett
kommer bli viktig folkhäl-sådana förtecken del samladatt en av en

för tidigt något bestämt föränd-sostrategi Desägaär ännu att om.
beträffande bl.a. landstingen de skånska ochringar pågår i väst-som

ha betydelsesvenska kan för frågan se kapitel 4.regionerna antas
hittillsFolkhälsofrågor har inte spelat någon framträdande roll i

finnslänsstyrelsemas arbete det kopplingar till dessa frå-även om
fråga tillsynsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-it.ex.gor, om

alkoholområdet. Medverkan länssamrådsgrupper förrådet iresp.
och under projektme-drogförebyggande arbete år föransvar senare

del för förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet ger
viktig roll folkhälsoperspektiv.länsstyrelserna i etten

Kommittén folkhälsoarbetets sammanhang regio-inomattanser
fram.och landet bör lyftas Det betyder kommittén bedömeri attner
involverar både landstinghälsoplanering kommuner ochatt somen

godo betyder samtidigt för folkhälsoarbetetmodellerDetär attav
samverkan och samförstånd harbör bygga på och någon partutan att

Önskvärtledande roll.någon uttryckligt kommunernaär att genom
med varandra och länsförbund driverdirektkontakt sinagenom resp.

folkhälsopolitiken denna förankras sammanhangså i änstörreatt ett
enskilda kommunen. nätverksbyggandedet gäller för den Ettsom

involverar län elleroch hälsoplanering kommunerna inom ettsomen
kommitténoch landstinget inom områdetregion även ser som enen

för etablera medvetenhet och sammanhang iönskvärd utveckling att
folkhälsoarbetet. Med aktivt lokalt folkhälsoarbete i kommunerett

läns-/regionvis ökar förut-och kommundelar integrerasävensom
verkningsfulla modeller för folkhälsoarbe-för olikasättningarna att

forma dettaMed försök utvecklingsplaner påskall utvecklas. atttet
effektivi-samtidigt förutsättningarna för förbättra ochstärkssätt att

myndighe-det stöd och de andra insatser tillhandahållssom avsera
den nationella nivån.och påter organ

inledningsvis nämnda fördjupade undersök-del deSom aven
och landstingens folkhälsoarbete harkommunernasningarna av

följa folkhälsoar-kommittén för avsikt utvecklingennärmareatt av
betet lokal och regional nivå i några landets län och särskiltpå av

möjligheten hälsoplaneringuppmärksamma utvecklaatt en som
gäller både kommuner och landsting. Samtidigt också stödetavses
från nationella nivån belysas.på den attorgan

2 målhälsoplanering kommittén arbetsprocess bl.a. ochMed däravser en
folkhälsoarbetet utformas.förprogram
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8.7.2 Samordning på nationell nivå

kapitel har de statliga myndigheternasI 4 roll och redovisatsansvar
översiktligt. få vidgat underlagFör angående de statligaettatt myn-

fördigheternas folkhälsoarbete och belysa finnsdet dubbel-att om
kommitténarbete fält arbetet harvita i påbörjat särskildresp. en

verksamheter.kartläggning bl.a. dessa Kommittén åter-attav avser
resultatenkomma med redovisning undersökningen i etten av av

särskilt betänkande under år 1998. vill kommittén särskiltHär upp-
folkhälsoarbetetmärksamma samordningen folkhälsopoliti-ochav

ken nationellapå den nivån.
denFolkhälsoinstitutet tillkom juli strategiskl 1992 som en na-

med sektorsövergripandetionell för främja hälsaett attresurs ansvar
funktionoch förebygga sjukdom. I denna har bl.a. tagitinstitutet

bildandet Generaldirektörsgruppen för folkhälsofrå-initiativ till av
omfattarGeneraldirektörsgruppen 20 statliga myndigheter samtgor.

Landstingförbundet och Svenska kommunförbundet. Syftet med
möjlighet infonna-Generaldirektörsgruppen till utbyteär att ge av

aktuella planer och skapa förutsättningar förtion gemensamtom
folkhälsoornrådet.samordning inomagerande och

det socialministem första handregeringen iInom är svararsom
för folkhälsofrågor. säkerställaövergripande För utveckla ochatt

folkhälsopolitiken beslutade decembersamordning iregeringenav
statsrådsgrupp social-, utbild-tillsätta beståendeår 1995 att en av

arbetsmarknads-, civil-, invandrar- socialförsäkrings-ochnings-,
ordförande. olika skälmed socialministernministrarna Avsamt som

etablerats har valtstatsrådsgrupp inte regeringenhar denna attutan
pådri-frågorna andra har varitarbeta med på Regeringensätt. t.ex.

gäller få till reklamförbuddet ståndvande inom EU attnär ett avse-
vidare tillkallat särskild lednings-tobak. harende Regeringen en

arbetet med den nationella handlingsplanenför samordninggrupp av
drogförebyggande arbete. ledningsgrup-för alkohol- och Arbetet i

socialministern. Utöver detta börleds nämnas att ett stort an-pen av
arbetar centralaför närvarande med frågor ital kommittéer ärsom

folkhälsoperspektiv.ett
folkhälsofrågomassyfte med uppmärksammaKommitténs att

kannationella nivån sådan samordningsamordning på den är att en
effektivitetssynpunkt.från kvalitets- och Kommit-viktig bådevara

från dendärför belysa samordningsfråganténs inriktning är att ut-
fasta samordninggångspunkten och särskilt på de behovtaatt av

myndigheterna.redovisassom av
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8.7.3 Organisationemas roll

antal frivilligaEtt organisationer har spelat och spelar Viktigstort en
folkhälsoarbetet.roll minst i det lokalainte follcrörelseförank-Den

nykterhetsrörelsenring uppbyggd kring och miljörörel-ärsom som
har etablerat saknas dock fortfarande inom delar dagensstorasen av

folkhälsoarbete.
allt vanligare form för utvecklaEn och stimulera folkhälsoar-att

betet professionellaolika områdeninom nätverk. Svenskt nätverkär
för folkhälsoarbete,lokalt har utvecklats med stöd bl.a.som av
Svenska kommunförbundet, har betydelsefulltvarit för det utveck-
lingsarbete kommunerna harinom redovisats tidigare i avsnit-som

folkhälsoarbeteSvensk förening för fungerar ocksåtet. nät-ettsom
verk. Andra viktiga nätverk inriktar sig sko-vissamot t.ex.arenor,
lan, sjukvården och bostadsorten, eller riskfaktorer tobak ellersom
sjukdomar allergier och skador. Flera hämtarnätverken in-som av

från och har kontakterspiration med internationella nätverk.
Enligt kommitténs mening nätverkensorganisationemas ochär

erfarenheter, kunskap och förutsättning förviktig attengagemang en
få rörelse, utvecklingtill stånd den och förankring folkhälsofrå-av

behövs för allmänt förbättra förhälsan och hälso-att attgorna som
skillnadema befolkningen långsiktigti skall minska. Kommitténs
uppfattning organisationemas roll i folkhälsoarbetet både skallär att

utvecklas. bakgrundstärkas och Mot detta har kommittén tagitav
ömsesidigt utbyte medinitiativ till organisationerna hea-ett genom

ringar och seminarier. På initiativ kommittén har antalett stortav
bildat s.k. skuggrupper med avsikt följa kommit-organisationer att

téns arbete.

för hälsokonsekvensbedömningarModeller8.7.4

hälsokonsekvensbedömningar G-IKB framhålls redanBetydelsen av
1990/91 folkhälsofrågor.i regeringens proposition 175 vissa Där: om

förbehövs säkerställa hälsoaspekter finns medHKB attatt attanges
olika områden.innan beslut på Frågan återkommer iHKBtas om

skrivelse 1993/941247, förregeringens Investera i hälsa Prioritera-
hälsa. Folkhälsoinstitutets uppgifterviktigasteDär ärattanges en av

den verksamheten vetenskaplig förankring ochatt ut-enge egna
veckla metoder för folkhälsoarbetet. dettaI ingår utarbetaatt mo-

för forskningsresultatdeller och praktisk verk-HKB iomsättaatt
samhet. Folkhälsoinstitutet har led samarbetei detta arbete iettsom

frammed Karolinska tagit för häl-institutet underlag bedömaett att
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soeffekterna olika förändringar riskpanoramat.i analyserDessaav
har europeisktgjorts i perspektiv underlag föräven EU:sett som
arbete med FolkhälsoinstitutetHKB. Inom har dessutom HKB utar-
betats vad jordbrukspolitikEU:s effekter 18-t.ex. samtavser av en
årsgräns för tobaksinköp.

FolkhälsoinstitutetFörutom inom pågår arbete med byggaatt upp
förmetoder inom Socialstyrelsen,HKB landstingen landstingsamt

och kommuner samverkan mellan Landstingsförbundets ochgenom
Svenska kommunförbundets folkhälsoprogram. landstingsverk-I
samheten har första försök redovisats Landstinget i Uppsalaett av
län. omfattningMaterialet bygger i på arbete med BritishHKB istor
Columbia Canada.i

nämnda FolkhälsoprogrammetsDet arbete med har enligtHKB
redovisadnyligen promemoria varit inriktat på vadinventeraatten

har området. fortsattagjorts inom Det föreslås omfattaarbetetsom
utveckla verktyg för ochHKB stimulera till arbete med HKB iatt att

landsting och kommuner. utvecklaFör verktyg för skallHKBatt
hälsan bestämningsfaktoreroch hälsans be-den politiskasamt

och kommunerslutsprocessen i landsting studeras och analyseras.
tiotal referensgrupper på olika hållEtt i landet kommer arbetaatt

fram inkl. definiera de frågorunderlag, kan relevanta attsom anses
ställa vid politiska beslut för förbättra hälsan. fåFöratt veten-att en
skaplig grund för arbetet har samverkan etablerats med avdelningen
för Karolinskasocialmedicin vid institutet Stockholm. Parallellti
med HKB-arbetet utvecklas projekt s.k. välfärdsbokslut medett om

kommunförbundet, Folkhälsoinstitutet Landstingsför-Svenska och
huvudmän. Samverkan med skebundet detta projektsom avses

erhållna skallkontinuerligt. på så verktyget för enligtDet HKBsätt
planerna diskuteras och inom Folkhälsoprogrammet under årtestas

under1997 och färdigställas år 1998.
följa det arbete LandstingsförbundetKommittén att somavser

kommunförbundet tillsammans Folkhälsoinstitutetoch Svenska med
ochhar beträffande I-HQB s.k. välfärdsbokslut. Förhopp-initierat

från sida användasningen kommitténs HKB skall kunna inte-är att
det vardagliga folkhälsoarbetet påi alla nivåer. Instrumentengrerat

tvärsektoriella till karaktärbör sin så verktygslådaattvara samma
kan användas vilken den Metodernainom tillämpas.oavsett arena
bör fånga aspekter gäller främjandebl.a. hälsa. Frågor isomupp av
det kan ökar eller hälsa,sammanhanget minskar ojämlikheten ivara;
ökar förutsättningarna föreller minskar delaktighet och möjlighet att
påverka, ökar eller minskar möjligheten ökarsammanhang,att se

föreller minskar förutsättningarna bra relationer och gemenskap.
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modellerDe utarbetas med bas i den praktiska verksamhetensom
behöver sannolikt belysas från teoretiska utgångspunkter genom

Ävenforskningsinsatser. fristående modellarbete kan behöva utfo-
detInnan går få tillförlitliga hälsokonsekvensbedömningarattras. av

politiska beslut behövs bl.a. kunskapsgrund enligt följande.en

Kunskap behövs hur given åtgärd påverkar förekomsten0 om en
sjukdomsorsaker och sårbarhet hos olika befolkningsgrupper.av

En användbar modell behövs för urskilja och kvantifiera ef-att0
fekter samspelet mellan individers sociala position, deras sår-av
barhet, det sociala sammanhang de lever i och de specifika sjuk-
domsorsaker de for och påverkar sjukdomsriskenutsätts isom
olika befolkningsgrupper.
Metoder behövs för sjuklighet, funktionsned-vägaatt0 samman
sättning och dödlighet för olika sjukdomar och skador för att
därmed bedöma hur ukdomsbördan förändras.
Metoder behövs för förändradväga nivå på sjuk-att0 samman
domsbördan förändradmed fördelning sjukdomsbördan mel-av
lan befolkningen.igrupper

bättre underlagEtt behövs för bedöma hur de aktuella åtgär-att0
derna påverkar inte bara risken bli sjuk konsekven-att ävenutan

för levnadsnivân sjuk.attserna av vara

Mot den bakgrunden finner kommittén forskningsinsatser bör skeatt
inom detta område. Enligt kommitténs mening bör regeringen upp-
dra åt Socialvetenskapliga forskningsrådet eventuellt iatt, samver-
kan med andra forskningsfinansiärer, medverka till det framatt tas

vetenskapligt underlag avseende modeller för HKB.ett

8.7.5 Kunskap yrkesuppgifter för forskningom

Sverige har under lång tid haft unika förutsättningar produceraatten
god medicinsk, socialepidemiologisk och samhällsvetenskaplig
forskning bygger möjlighetenpå sambearbeta olikaatt typersom av
hälsoregister t.ex. cancerregister, hjärtinfarktregister och personre-
gister/exponeringsregister t.ex. yrkesuppgifter i folk- och bostads-
räkningar. Genom sådana sambearbetningar har yrkes-vissat.ex.

med särskilt hög förekomst olika ellertyper tumörergrupper av av
hjärtinfarkter kunnat identifieras.

Yrkesuppgifter har funnits tillgängliga femte år under perio-vart
den 1960-1990 integrerade folk- och bostadsräkningar. Se-genom
dan år finns1990 ingen uppgift yrke generellt tillgänglig inomom
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förhållande jämföras medden offentliga statistiken. kanDetta att
ochutbildning inhämtas registreras årligen.uppgifter om

riksdagsbehandlingen år genomförande register-1995I av enom
bostadsräkning vid sekelskiftet ingår inte någonfolk- ochbaserad

StatistiskaRegeringen har uppdragitdiskussion yrkesregister.om
utreda förutsättningarna för yrkesregister.SCBcentralbyrån ettatt

underuppdraget januari 1998.SCB har redovisat
målpopulationentill yrkesregister börförslagEnligt SCB:s nytt

böråldern vi-förvärvsarbetande i 16-64. Registretallautgöras av
baseras på urvalheltäckande möjligt,dare årligt, så intesomvara

Yrkesuppgifter föranställda och företagare.bådeomfattasamt egna
officiellaförsta hand hämtas från denförslaget ianställda bör enligt

anställda och före-kompletterande uppgifterochlönestatistiken om
svår-Yrkesuppgifterolika SCB-register.frånhämtas ärtagare som

företag inteförsta hand sådana småtillgängliga iär somsom avser
yrkesuppgifter frånlönestatistiken. förordartill SCBanknutnaär att

enkätundersökningar.företag inhämtas viadessa
blirregistretuppbyggnadsskede förutsätter SCBUnder attett

detaljeringsgraden böryrken,vad gällermindre detaljerat attmen
skallkvalitetpå sikt. Målet registretskunna förbättras mot-är att

förutsättsoch bostadsräkning. Registrettraditionell Folk-svara en
gällande socio-äldre yrkesindelninginnefatta koder enligtinte resp.

socialutarbetabör enligtekonomiska indelning. Sverige SCB en ny
hjälpregis-andrahärledas yrkesregistret ochkangruppering ursom

ter.
tek-redovisade förslagetsställning till detKommittén intetar

yrkestillhö-uppgiftersärskilt betonavillniska aspekter att ommen
komprimerad informationutbildningsbakgrundrighet och omger en

ound-arbetsmässiga situationsociala ochmänniskors är ettsom
etiologi.sjukdomars sociala Detanalyserunderlag för ärgängligt av

redanutbildninguppgifterskälet viktigtdet utöveratt, somomav
fram-yrkesuppgifter harmed framarbetetfinns tillgängliga, att ta

ha sådanbördärtill yrkesuppgifternaKommitténgång. att enanser
hälsodatamed inomför sambearbetninganvändaskvalitet de kanatt

yrkesmedicinsk forslming.epidemiologisk och
frågakvalitetsaspekter iunderstryka antalKommittén vill ett om

denkommitténs viktigtenligt meningyrkesuppgifter. Det attär
hälsoutvecklingen olika socialaiforskning följer övergruppersom

yrkesklassifi-eventuell förändringupprätthållas ochtid kan att aven
behov.till dettasocialgruppsindelningen hänsynochceringen tar

kanför datametoderna insamlingvidare viktigtDet är att garan-av
epi-yrkesuppgifterna. viktigtgod kvalitet på Det är även atttera en
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yrkesmedicinsk forskning får tillgång till den de-demiologisk och
yrkesuppgifterna förtalj eringsnivå på behövs forskningen.som

yrkesuppgiftema kravkvaliteten på inte deOm motsvarar som
forskning kan användbarheten hälsoregistren,ställs nämndainom av

och de underlag behövs för medicinskinkl. olika vârdregister, som
forskning försämras Vidarefolkhälsovetenskapligoch avsevärt.

lokal,möjligheten utveckla strategier och insatser påminskar att
för förbättra för socialtnationell nivå hälsans villkorregional och att

naturligtvis allvarligt med tanke påDetta ärutsatta rege-grupper.
riksdagens vid flera tillfällen uttalade ambitionochringens att

mellanskillnaderna ohälsa socioekonomiskaminska i grupper.
förslag hurkommitténs uppdrag lämna natio-delEn är att omav

hälsoutvecklingen och folkhälsoarbetet skall följasförnella mål upp
utvärdering enligt kom-Uppföljning och förutsätteroch utvärderas.

uppgifterna ohälsans fördelning i be-socialamitténs mening att om
Äventillförlitliga. den bakgrunden tillgångenfolkningen ärär mot

fördelninguppgifter ohälsans sociala och yrkesmässigatill goda om
viktig.befolkningen mycketi

yrkesuppgifter dels synnerligen vik-följd fråganTill äratt omav
synvinkel,och det praktiska folkhälsoarbetetsforskningenstig ur

uppfattning till regeringenkommittén redovisat sindels brådskar har
skrivelse.särskildiäven en
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9 Hälsopolitiska mål och strategier -

några exempel underlag försom en

idédebatt

Vår främstabedömning: Med syfte underlag för konkretatt ge en
och livaktig debatt lyfts antal områden fram, kommitténett som pre-
liminärt bedömer kommer spela central roll i formuleringenatt en av
nationella folkhälsomål och strategier. Att områdena lyfts fram skall

uppfattasinte kommittén redan ställning det gälleratt tar närsom nu
frågor prioriteringar olika risk- och friskfaktorer, sjukdomarom av
och målgrupper Kommitténs val områden omfattar i hög gradetc. av
viktiga risk- och friskfaktorer. sådan fokuseringEn naturligär ut-en
gångspunkt vid formuleringen mål och strategier inom folk-av
hälsoområdet. Många risk- och friskfaktorer spelar viktiga roller for
uppkomsten folksjukdomar. Om sådana riskfaktorer kanstoraav
minskas friskfaktorer förstärkas innebär det flera olikaattresp.
sjukdomar samtidigt kan förebyggas eller fördröjas.

Välfärds- och samhällsutvecklingen i grundläggandestort är av
betydelse för hälsoutvecklingen och hälsans fördelning befolk-i
ningen. den bakgrunden kommitténMot fortlöpande underattavser
arbetet med folkhälsomålnationella uppmärksamhet de fak-ägna

i den allmänna samhällsutvecklingen strategisk bety-torer ärsom av
delse för uppnå god och jämlikare hälsa.att en

områden kommittén valtDe lyfta fram följande:att ärsom
ohälsosam stress
sociala nätverk
tobak och alkohol
mat
fysisk aktivitet
psykisk ohälsa
allergier
skador
arbetsplatsen
boendet och närmiljön
hälsopolitiska jämlikhetsstrategier
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och ungdomarför barnfolkhälsoinsatser0
äldreförfolkhälsoinsatser0

till ide-stimuleraunderlag ochkapitelSyftet med detta är att enge
fortsatta arbe-detkommittén bör prioritera iområdenvilkadebatt om

perspektivde olikakonkretiseringocksåkanKapitlettet. avses som en
avsnitt 8.5.redovisats isom

antalöversiktligtdet följandeibakgrunden redovisas ettdenMot
ochmålgruppersjukdomar,friskfaktorer,ochrisk-områden arenor --

roll forrnule-central ispelakommerbedömerkommittén att ennusom
områdefolkhälsomål och strategier. Inomnationella ettringen av -

relativt konkretföradock valt redankommitténtobaken har att ennu-
nationellförövergripande målochgällerdetdiskussion synsättnär en

lyftasyftet meddet främstaunderstrykasskall atthandlingsplan. Det att
och livaktigkonkretunderlag förområdena i frågafram är att enge

uppfattasdärför inte skallkapitletinnehållet i attdebatt och att som
prioriteringar.diskussionställning iredankommittén tar omennu

ochviktiga risk-hög gradomfattar iföljandedetiRedovisningen
naturlig utgångs-fokuseringsådanför hälsan. En ärfriskfaktorer en

folkhälsoarbetet.förochmål strategierformuleringenvidpunkt av
uppkomstenförviktiga rollerspelarfriskfaktorerochrisk-Många av

frisk-minskaskanriskfaktorersådanafolksjukdomar. Om resp.stora
samtidigt kanflera olika sjukdomardetinnebärförstärkasfaktorer att

fördröjas.förebyggas eller
ochvälfärds-gällerfrågorpåpekasocksåskallInledningsvis att som

betydelsegrundläggandesjälvfalletsamhällsutvecklingen i ärstort av
påverkarstrukturerde ochochhälsoutvecklingenför utgör somramar

avsnittKommittén har iliv.hälsosamtförförutsättningarindividers ett
be-begränsningarochmöjligheterHälsopolitikensrubrikenunder8.1

hälsan.utvecklingsamhällsutveckling ochmellansambandethandlat av
tillrelateradehälsoeffektervikten ärframhållitdärvidhar attVi somav

ochidentifierasslagolikamiljöförändringarochsamhälls-just av
underfortlöpandekommitténbakgrunddenna attdiskuteras. Mot avser

allmännai dende olika faktoreruppmärksamhet åtarbetets gång ägna
betydelsestrategisksamhällsutvecklingenoch ärvälfärds- som av -

jämlikareochgodför uppnånegativtochbåde positivt att en-
hälsoutveckling.

iföljandedetredovisas iutvecklingstendenser ärochfaktaDe som
denfrånFolkhälsorapportårsfrån 1997hämtade samthuvudsak

WHO hälsopo-Världshälsoorganisationensutvärderingensvenska av
Sverige, Dsutveckling iFolkhälsoarbetetsförlitiska strategi Europa

1997:62.
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9.1 Ohålsosam stress

Stress kroppens reaktion olikapåär påfrestningar med dubblatyper av
föitecken. Den drivkraft för mänskligär utveckling och kreativitet åen

Åsidan. andra sidan kan framkalla ohälsa och medverkastress iena
uppkomsten ångest, depression, hjärt-och kärlsjukdomart.ex.av samt
rörelseorganens sjukdomar. ohälsosammaDen framstår alltstressen
tydligare viktig riskfaktor i folkhälsoperspektiv. Andelenettsom en
skolbarn upplever och lättare psykiska problem ökar enligtsom oro
Folkhälsoinstitutets undersökningar. liknandeEn ökning framkommer
också bland i Statistiska centralbyråns s.k. ULF-undersökningar.vuxna
Denna ökning speciellt markant bland kvinnorär i åldern 20-40 år.

Forskningen har också under den 15-årsperioden allt tydli-senaste
visat hur den ohälsosamma arbetsmiljörelaterade leder tillgare stressen

ökad risk för bl.a. hjärt-kärlsjukdom och olika belastningsska-typer av
dor. finnsDet starka skäl uppmärksammaäven de sambandatt som
finns mellan arbetslöshet, relativ fattigdom och ohälsosam stress.

Kommittén kommer denna bakgrund belysa kunskapsfrontenmot att
det gäller och ohälsanär tydliggöra ochstress åtgärder,samt synsätt

framför allt i samhälls- och miljöperspektiv, kan medverkaett tillsom
minska den ohälsosamma och dessatt effekternegativa påstressen

folkhälsan. Härvid kommer beaktas de olika stressnivåer- ochatt typer
präglar kvinnor med olika social- ochstress yrkes-mänav som resp.-

bakgrund. Utifrån detta perspektiv kan belysas hur socialt utsatta grup-
ofta lever på konstant högre stressnivå privilegieradeänper en mer

Kunskap dessa samband skapar förutsättningar för-attgrupper. om nya
stå och därmed också påverka orsaker till hälsans ojämlika fördel-- -
ning.

Kommittén kommer vidare speciellt uppmärksamma den arbets-att
platsrelaterade betydelse för hälsan och aktualisera åtgärderstressens
för förebygga påverka denna riskfaktorer. En centralatt typresp. av
utgångspunkt för kommitténs arbete på detta område den kunskapär

finns betydelsen individen har möjlighet kontrolleraatt attsom om av
sin situation. brukar oftaMan i detta sammanhang frånutgåegen en
allmän modell för samspelet mellan omgivning och individ inne-som
håller huvudkomponenter nämligen som kan framkallatre stressorer
olika reaktioner, individuellt som bestämmer vilken reaktionprogram

uppkommer och reaktioner som kan bestå beteendemässiga,som av
psykologiska och fysiologiska effekter.

Utifrån detta har utvecklats krav-kontrollmodellsynsätt en som
tydliggör hög belastningmental sjukdomsalstrande framföratt är allt

Karasek TheorellRA, Healthy Work.T. Basic Books. YorkNew 1990.
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Kombinationenlågt beslutsutrymme.samtidigt föreliggerdet ett avom
arbeteförkallasbeslutsutrymmeoch lågt späntmental belastninghög
aktivtbetecknasbeslutsutrymmevid högthög belastningmedan som

arbete.
det finnsoch i Sverige visarinternationellt ettstudier attradEn

utfördaStudieroch hjärtinfarkt.arbetesamband mellanstarkt spänt av
förekomsthögrevisar späntStockholmm.fl. iTheorell attt.ex. av

ökade förekoms-snabbarearbetet destostöd idåligt socialtarbete och
dettaistigande ålder. denmed Ihjärt-kärlsjukdomten somgruppav

hjärtin-ökningenarbetssituation komavseende hade avgynnsamen
hade dendenår iungefär åttafarkt med ålder än somgruppsenare

arbetssituationen.mest ogynnsamma
bristen påområde hardettagjorts inomstudierdede flestaI somav

relate-starkastden faktor varitframståttkontrollmöjligheter somsom
ökade risken.rad till den

kontrollmöjligheterindividens ärförbättrarområdenViktiga som
arbetsplat-påhänder och planerasvadinformationbl.a. ökad somom

liksomarbetssituationenpåverka denmöjligheterökade att egnasen,
till kompe-möjligheterförbättradeiarbetets organisation stort samt

tensutveckling.
bru-med detsambandhar ocksåkontrollmöjligheterBegreppet som

människor påinnebärkontroll. Detkollektivkar kallas attt.ex. enom
vardags-öka sinkanbostadsområdearbetsplats eller i gemensamtett

ocksåbetydelsefåinflytande kan detta ettdärmed sittmakt och stor ur
spändfrånförändringbidrar tilldeteftersomfolkhälsoperspektiv enen

situation.till aktiven
ökadei musklerna. Den spän-spänningenökaocksåkanStress

långvarigEnkan leda tillohälsosam smärta.följdtillningen stressav
inteförsvinneroch därförfunktionförändrakan nervsystemetssmärta

muskelspänningenorsakadebelastningdenävensymptomen somom
upphör

finnssambandbelysa despecielltkommerKommittén att som
bakgrundkontrollmöjligheter attochsocialgrupp motmellan nyareav

hjärt-vadskillnadernasocialaväxandedeforskning visat att t.ex. avser
ikontrollmöjligheterbristandeförklaraskandelviskärlsjukdom av

lägre socialgrupper.
ohälsosammautifrån den stresskommerKommittén även att som

folkhälso-vardaglångtidssjukasocharbetslösas ettpräglar många ur

red.ärvholm B2 skador irörelseorganen. JArbetsrelateradeHagberg M.
Arbetslivs-Arbetarskyddsstyrelsen,kartläggning.och hälsaArbetsliv en-

Stockholm 1996.arbetslivsforskning.Rådet förinstitutet,
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perspektiv uppmärksamma betydelsen medinflytande,av engagemang,
social integrering och meningsfull sysselsättning.

9.2 Sociala nätverk

Det sociala nätverket kan definieras den informella och formellasom
närmiljö individen sig inom och kanrör stöd och uppskatt-som som ge
ning i olika former. handlarDet känslomässigt stöd, kamrat-t.ex. om
skap, infonnation och hjälp orientera sig i omvärlden, materiellt stödatt
och väsentligt stärka förmågan bemästra problematt iatt även utsatta
lägen Individens integration i samhället fonni social förankringav
eller dess formi social isoleringmotsats betydelse förär storav av
hälsan. Skillnader i olika sjuklighet, självmordsfrekvenstyper ochav
dödlighet generellt mellan med många få socialasett personer resp.
kontakter har i många studier tolkats i detta perspektiv. socialaDet nät-
verket behöver dock inte odelat positivt för individen. De positivavara
effekterna beror på nätverkets förmåga tillföra individen olikaatt typer

socialt stöd. Studier från USA, Finland och Sverige visar deav att
informella sociala nätverken dvs. mellanmänskliga kontakter har stor
betydelse för både den totala dödligheten och hjärt-kärldödligheten. Det
formella sociala skyddsnätet tycks inte kunna de mellanmänsk-ersätta
liga relationerna. Särskilt betydelsefullt det nätverk familjen,är som

och släktenvännerna utgör.
Olika studier visar med höga krav från omgivningen,att personer

litet inflytande på sin arbetssituation och dessutom dåligt socialt stöd,
har tilltvå gånger ökad risk insjukna i hjärt-kärlsjukdom.tre att En
populationsundersökning från Malmö visar ensamboende medatt män
dålig tillgång till emotionellt stöd och låg grad socialt deltagande,av
hade dubbelt så dödlighetän samboende,stor mänmer som som var
hade bra emotionellt stöd och tillfredsställda med sitt sociala delta-var
gande. Det sociala nätverkets betydelse for uppkomstenär ävenstor av
psykisk ohälsa. Ett starkt socialt nätverk kan aktivt bidra till för-att
hindra eller försvåra uppkomsten psykisk ohälsa. Sociala nätverkav
kan i detta sammanhang betraktas skyddsfaktor psykosocialsom en av

förstärker identitets- och självkänslannatur och därmed såväl densom
psykiska den fysiska hälsan.som

3Folkhälsogruppen. Hela folkets hälsa. En nationell strategiRapport nr
Allmänna Förlaget. Stockholm 1991.
4Hansson BS. Social network, social and health elderly Ainsupport men.
population study. Akademisk avhandling. Studentlitteratur. Lund 1988.
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välfárdsutveck-enligt analysUtvecklingstendenser SCB:s avsom
medandelen befolkningenökninglingen riskerar att svagaav avge en

arbetslösheten.den högasociala relationer bl.a.är
socialabakgrund belysa detdennaKommittén kommer nät-attmot

hälso-tydliggöra de negativapå hälsanverkets skyddande effekt samt
stöd.på socialtkonsekvensema bristav

utveckla före-möjligheternasärskilt belysaKommittén attattavser
med syfteoch arbetsplatserbostadsområden påbyggande strategier i att
både det for-och därmed ökasociala nätverkförstärka befolkningens

riktastödet. Kommittén kommersocialamella och informella att
enligtmånga,arbetslösas situationuppmärksamhetspeciell mot varav

innebär.arbetsgemenskapensociala stödförlorat detstudier, har som
gällerroll detspela viktigfollcrörelsema kanFöreningslivet och nären

belysa föreningar-Kommitténutveckla sociala relationer. attatt avser
för-olika nivåer,möjligheter påroll ochfolkrörelsernasoch att,nas

nätverk.socialastärka medborgarnas

alkoholTobak och9.3

iriskfaktorerdominerandedrogeralkohol och andra ettTobak, utgör
förstrategihälsopolitiskaperspektiv. WHO:shälsopolitiskt Isvenskt

följande måltill år 2000perioden år 1980 närEuropa angesavsersom
produkter:missbruket dessabruketdet gäller avresp.

till minst 80skall uppgåbefolkningenrökfria procentandelen iatt
ötobaksrökfrån miljskall skyddasrökerde inteoch att som

särskildochminska med 25skallalkoholkonsumtionen procentatt
bruketskadligaminska detuppmärksamhet ägnas att

andra dro-ochnarkotikafortsatt minskninguppnå stadigtatt aven
läkemedelavsedd användninginkl. avger

goda framstegdessa mål konstaterassvenska utvärderingendenI av
möjlighetergodatobak och därmedbruketminskadet gällernär att av

dockrökvanornaMinskningenmålet. ärdetuppnå angivnaatt av
har1990-taletoch undersocialaolikafördelad mellanojämnt grupper

tendenserminskat det finns vissabland ungdomar interökningen utan
flickor.till ökning blanden

med-goda möjligheterdet finnsKommittén attatt genom enanser
tobak. Motminska bruketytterligaretobakspolitiklångsiktigveten av

nationelllångsiktigutarbetakommitténdenna bakgrund att enavser
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handlingsplan fokustobak med speciell på och ungdom.barn Vimot
återkommer denna fråga.istrax

Det alkoholpolitiska målet 25-procentig minskning alko-om en av
holkonsumtionen kommer däremot inte totala konsum-uppnås. Denatt
tionen alkohol tycks ligga kvar på oförändrad nivå.av

den nationella handlingsplanen förI alkohol- och drogförebyggande
insatser framlades år 1995 reviderades bakgrund måletdennamotsom
till alkoholkonsumtionen åtminstone Samtidigtinte skall öka.att an-

riktlinjer för ökade insatser alkoholmissbruk kommuner,imotgavs
bostadsområden, arbetsplatserpå och i skolor.

Förutsättningarna för svensk nationell alkoholpolitik påverkasen av
vårt medlemskap Utökad gränshandel skattebestämmel-i EU. och nya

alkoholprisema tillgänglig-kan medföra ochneråtattser m.m. pressas
heten ökar. omfattande alkoholpolitisk också fötts ochdebatt harEn
förs fortfarande den framtida svenska alkoholpolitiken in-somom-
kluderar bl.a. ökad tillgänglighet lördagsöppet Systembolagetpågenom
och samarbete med alkoholindustrin.närmareett

svenskaKommittén bedömer denna bakgrund framtidadenmot att
alkoholpolitiken kommer roll arbetet medgivetvis spela central iatt en

arbetenationella hälsomål. viktig utgångspunkt för dettaEn och bas är
drogförebyggandehandlingsplan för alkohol-1995 års nationella och

ochkommer därvid bl.a. analyserinsatser. Uppmärksamhet att ägnas
skillnader finns och kvinnorförslag ifrån de mellanutgår mänsomsom

yrkesbakgrund.med olika social- och
och socialtnarkotika allvarligt hälso-Missbruk utgör ett pro-av

förekom-missbruk vanligtvisblem. bakgrund narkotikaMot att avav
befolk-blir de hälsoeffektema ihos människor, negativamer yngre

ningen betydande.

några utgångspunkter för handlingsplanTobak nationellen-

de all-hälsorisken ochTobak enskilt i västvärldenden största ettär av
denökar globalt. forskning visarvarligaste hälsoproblem Nyare attsom

dör sin rökning.mycket rökareindividuella risken Varannanär stor. av
ochfjärde åldern 35-69 årHälften dessa, dvs. totalt rökare, dör ivarav

liv.förlorar 20-25 år sitti genomsnitt av
till följd rökrelaterad hjärt-kärlsjuk-Dödsfallen inträffar främst av

år detdom och särskilt lungcancer. medelåldern 45-64I ärcancer,
årliga dödstalet för cigarettrökare, år, gångerrökt i många tresom
högre för aldrig rökt.denän som

ochtobaksrelaterade sjukdomar långvarig sjuklighetMånga ger
faktorerslidande direkt leda till döden. Beräkningar olikautan att av
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inverkan på den totala sjukdomsbördan DALY:s, kap. 7,se som
gjorts Folkhälsoinstitutet och Karolinska institutet på uppdragav av
EU, visar rökningen den dominerande riskfaktornatt är

Tobaksbrukets hälsoskador inte begränsade till enbart demär som
röker. Miljötobaksrök, s.k. passiv rökning, ökar risken för både lung-

och hjärt-kärlsjukdom.cancer

En viktig ohälsofaktor jämlikhets- och genusperspektivi

Räkningen har redovisats minskat i Sverigeavsevärtsom ovan- -
under de decennierna. Minskningen har dock uttaladvaritsenaste mest
i privilegierade och blandminst utsatta t.ex.mer grupper mer grupper,
kvinnor med kort utbildning och låg inkomst och bland invandrare.
Andelen dagligrökare ungefär dubbelt så hög bland arbetare såvälär -
manliga kvinnliga bland mellannivå ochtjänstemän påsom som-
högre. De socioekonomiska skillnaderna har minskat något bland män,
medan skillnaderna bland kvinnor dels bland och delsär större än män
har ökat något under de åren. Lungcancer också vanligare iärsenaste
lägre socioekonomiska Bruket därmed allttobak blirgrupper. av en
viktigare förklaring till skillnaderna i hälsa.

I genusperspektiv kan konstateras rökningen bland bör-ett mänatt
jade minska tidigare bland kvinnor. Följaktligen minskar denän nu
rökbetingade sjukligheten och dödligheten bland storrökandeDemän.
årskullarna kvinnor börjar först nå de åldrar tobaksskadornadåav nu
visar sig. bland minskar förLungcancer närvarande med någonmän

år. kvinnor därförFör ligger rökdödens kulmen fram-ännuprocent per
för Allt fler forskningsresultat talar också för kvinnor ärattoss. mer
känsliga för tobakens skadeverkningar. Bland fårdem i dag lung-som

före ålder50 års kvinnorna i majoritet.ärcancer

obaksbruket kan påverkasT

Åtgärder rökning har kostnadseffektivavisat sig på flera olikamot vara
handlarDet insatser flera folksjukdomar samtidigt, främstsätt. motom

och hjärt-kärlsjukdomar allergi ochmot även mot t.ex.cancer men
Ävensjukdomar i rörelseorganen. små förändringar rökvanornai ger

effekter. Om kan minska andelen rökdebutanter medstora t.ex.man
endast fem dettaräddar på sikt 300 människoliv året.procent, om
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kunskapNy orsakar förändrat synsätt

Till de kunskaper kommit fram forskning hörårsnya som ur senare en
fördjupad förståelse nikotinberoendet. Det står klart nikotinattav nu
hos de flesta tobakskonsumenter skapar fysiologiskt beroende, kän-ett
netecknat slags biologiska mekanismer beroendetav samma som av

heroin och kokain. Beroendet kan uppkomma snabbt hos kon-t.ex. nya
sumenter5 och den helt dominerande orsaken till fortsätterutgör att man
använda tobak .och till de svårigheter flertalet konsumentersom
upplever de vill bryta sinnär vana.

kunskap har föranlett internationelltDenna omprövaratt man synen
på nikotin. har redan den Food andI USA ansvariga myndigheten

klassificeratAdministration nikotin beroendeskapandeDrug ensom
drog legal utfärdat marknadsföringen.i mening och rad regler fören

Ytterligare viktig aspekt allt åldrarrökdebuten sker i lägreär atten
figur l.

Debutåldem hos 30-årigaFigur 9.1 vid rökning 60-, och kvinnor i50-, 40-
Västerbotten. Västerbottensprojektets hälsoundersökning Glidande1987-1994.
treårsmedelvärden.

Procent
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10 r

5

I
-

- 1"" F:0
26 28

Ålder vid rökdebut
Källa: Nilsson, Samhällsmedicin, Västerbottens LandstingMats Läns

sänkts vidFiguren illustrerar debutåldern vid rökning harsuccessivtatt en
jämförelse och 30-åriga kvinnor. flesta dagens 60-60-, 50-, 40- De avav

5 of dependence children. BritishMcNeill The development smoking inAD, on
Journal of Addiction 1991;86:589-592.
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åriga kvinnor började röka vid 18-20 årsåldem, medan de flesta dagensav
30-åriga kvinnor hade rökdebut redansin vid 14-15 årsåldern.

Drogpolitiskt eller konsumentpolitiskt synsätt

Hittills har samhället betraktat tobaksbruket huvudsakligen kon-ettur
sumentpolitiskt perspektiv. Bruket har främst konsum-setts som en
tionsvana bland andra och fråga valfrihet. Därmed harsom en om
också tobaksbruketinsatserna varit konsumentpolitiskmot natur.av

har handlat tillgodose konsumentensDet behov informationattom av
for kunna välinformerat val vamingstexter pågöraatt ett t.ex.genom
tobaksförpackningar och andra former hälsoupplysning samtav
restriktioner reklam.mot

Många har betraktat tobaksbruket alldaglig konsum-som en
tionsvana, avhängig individens personliga val och privatsak.av en ren
Ett sådant lever fortfarande delvis kvar, hälsoinforma-synsätt närt.ex.
tion det enda slag åtgärd det legitimt för samhälletäravanses vara som

vidta syfte minska bruket. kunskaperna beträf-i De främstatt att nya
fande nikotinberoendets har dock inneburit tobaksfrågan alltart att
oftare diskuterasinte minst i USA i drogpolitiskt perspektiv medett- -
fokus åtgärder påverkar såväl efterfråganpå tillgången påsom som
tobaksprodukter.

Vår framtida tobakspolitik

Kommittén i sitt kommande förslag till folkhälsomål ochatt stra-avser
tobaksproblematiken.tegier behandla tänkbar långsiktig förEn vision

denna rökfrittplan kan Sverige. Huvudstrategin för nå dettaett attvara
mål det gäller bruk tobak ochO-vision och bland barnär nären av snus
ungdomar, dvs. barn och ungdomaringa skall börja röka eller snusa.
Dessutom krävs förgivetvis insatser minska tobaksbruket ävenatt
bland vuxna.

drog- konsumentpolitisktEtt torde för-än synsättettsnarare vara en
utsättning för kunna förverkligasuccessivt denna O-vision. dettaIatt
perspektiv framstår hälsoupplysning ochinte vissa begränsningar i t.ex.
marknadsföringen tillräckliga.som

därförKommittén kommer utifrån såväl nationellt inter-att ett som
nationellt frågor,perspektiv aktualisera problem och möjligheter som
gäller t.ex.
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tobaksodling ca 8omfattande subventioner tillavveckling EU:sav
årmiljarder kronor per

marknadsföring tobakallförbud mot av
tobaksförsäljningentobaksindustrin ochvadökad reglering avser

arbetetmedverkan det tobakspreventivasjukvårdens iochhälso-
offentliga miljöerövervakning rökningoch ikraftfullare åtgärder av

tobakspolitik prakti-irestriktivförförutsättningEn omsättaatt en mer
delfolklig viktigdemokratisk och föranlqing. Enfåden kanken är att
denförändringstimulera fortsattdärfördenna strategi är att avenav

och tobak.nikotinallmänna påsynen
hälsopeda-för förbättra denvidare krävastordebred satsningEn att

fritidsledare ochläkare, sjuksköterskor, lärare,forutbildningengogiska
för skapaochgäller hälsoupplysningdetnyckelgrupperandra attnär

detifrivilliga organisationersförförutsättningarökade engagemang
arbetet.tobakspreventiva

under 1998fått uppdragregeringen iharFolkhälsoinstitutet attav
tobak.bruketför minskahandlingsprogramsärskiltutarbeta attett av
dennaisamarbeta med FolkhälsoinstitutetavsiktförKommittén har att

fråga.

9.4 Mat

blivitårtiondenadehar underfor hälsanbetydelseMatvanomas senaste
cancersjukdomarhjärt-kärlsjukdom, vissavadtydligare,allt t.ex. avser

folkhälsoperspektivproblemområden ärCentraladiabetes.och ett enur
kon-alltför låganimaliskt fett ochkonsumtionalltför hög mättat enav

mindre privi-Framför allt gäller dettagrönsaker.frukt ochsumtion av
legierade grupper.

emellertidbefolkningsgruppersolika ärKunskapen matvanorom
regelbun-någonfinnsdet inte i Sverigeeftersomofullständigmycket

med denna inriktning.hälsoundersökningnationellden
grad inriktatsområde har högidetta motFolkhälsoarbetet inom

angelägetdetKommittén finnerhälsoupplysning. attolika typer av
bådeomfattarlångsiktigt perspektivimatfrågornalyfta fram ett som

möjligheterkansamhällsinriktade insatser. Detta attochindivid- ge nya
såvälomfattarhälsopolitik på detta områdeeffektivareutveckla somen

skolluncherdetaljhandel,livsmedelsindustrin,jordbrukspolitik,EU:s
ochtill enskildahälsoupplysningvård ochoch inommaten omsorg som

grupper.
folkhälso-betydelse iuppmärksammaskäl ettEtt matensattannat

och Finlandtill exempelvis NorgeiSverigeperspektiv motsatsär att -
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inte har någon tydlig hälsopolitisk strategi på detta område. Den na--
tionella handlingsplan för nutrition fastställdes regeringen årsom av
1995 relativt allmänt hållen och saknarär operationella mål och åt-
gärdsförslag. kan därförDet särskilt intresse utifrån denattvara av -
allmänna referensram handlingsplanen stimulera till bredsom ger en-
diskussion och hälsa. Viktiga frågor i dylik strategi-matvanorom en
diskussion bl.a.är

utveckla hälsomål för jordbruks- och livsmedelspolitikenatt inte
minst inom politik lederEU till kraftiga prishöjningar pâvars
frukt och grönsaker och stimulerar konsumtion fetaen av snarare

mej eriprodukterän magra

förbättra förutsättningarna för livsmedelsindustrin,att storkök och
detaljhandeln i samverkan med för folkhälsofrågornäraatt organ
och hälsoupplysning öka utbudet och intensifiera marknadsfö-
ringen hälsosam matav

arbeta för ökad information och utbildning mat-hälsafrågoratt i och
dess anknytning till fysisk aktivitet- framförnära allt i skolan

också på arbetsplatser och för speciella riskgruppermen

tydliggöra myndigheters det gälleratt skolbarnsnär t.ex.ansvar
luncher och äldres måltider t.ex. sjukhempå och i servicehus.

Vid utformningen framtida svensk nutritionspolitik kommerav en
också belysas hur arbetar med dessa frågor ochi Norgeatt t.ex.man
Finland och vilka resultat uppnåtts. Speciell uppmärksamhetsom
kommer bland socialt och ekonomiskt mindreäven ägnasatt matvanor
privilegierade grupper.

Kommittén lyfta fram den relativt kraftiga ökningäven attavser
skett andelen överviktiga speciellt bland kvinnor och medmänsom av

arbetarbakgrund och aktualisera åtgärder kan bidra till minskaattsom
detta växande folkhälsoproblem bättre fysiskochmatvanorgenom mer
aktivitet.

9.5 Fysisk aktivitet

Den vetenskapliga dokumentationen visar allt tydligare värdet fysiskav
aktivitet folkhälsoperspektiv. sjukdomarDe relaterade tillett ärur som
fysisk inaktivitet hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck,är t.ex.
fetma, benskörhet led- och ryggbesvär.samt
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hälsoeffektema kan fysisk aktivitetde primäraUtöver genom
bland barn och ungdom bidra tillspecielltoch idrottmotion att--

för-bruk tobak och alkoholriskfaktorerminska andra samtsom av
han-skyddsfaktorer självkänsla och förmågastärka frisk- och attsom

liksomandra former fysisk aktivitet kan,ochMotiontera stress. av
med andrafritidsaktiviteter tillsammansandramånga görs män-som

perspektivbetydelse psykosocialtniskor, attettstor genomurvara av
förstärka gemenskap.skapa ochbryta isolering samt

det viktigt ha helhetssynfysisk aktivitetVid studier är att somenav
fysisk yrkesarbete och andraaktivitet iolika motion,omfattar typer av

former fysisk aktivitet.av
dag regelbunden motionsig i åtochBåde kvinnor änägnarmän mer

mycketkapitel 6. Samtidigt finns detför sedan se20 år även som
övrigt,arbetslivet och i vardagslivet ibåde ityder på vi i dag, röratt oss

Olikatidigare.för fysiska ansträngningarmindremindre och änutsätts
blandandel motionerarbetydligtstudier detvisar störreäratt somen

idrottsutövande ochutbildning. Ungdomarslång kortdem har änsom
socioeko-tydligt relaterat till familjensocksåföreningsmedlemskap är
återfinnsskillnadernasociala i motionsvanorställning.nomiska De

ochbland både kvinnor män.
utgåttgradfysisk aktivitet har i högdet gällerFolkhälsoarbetet när

beaktatutsträckningbegränsadoch mycketindividperspektiv ifrån ett
speciellt ioch de särskilda insatserskillnaderexisterande sociala ett-

områdedettaforkrävas inomkansamhällsperspektiv ävenattsom-
hälsoutveckling.jämlikaregod ochkunna främja en

handlingsplansamlad nationellnågonfinns hellerinteDet som an-
folkhälsopolitik.viktiga del svenskför dennamål och strategier avger

utgångspunkter ochaktualisera vissadärförKommittén kommer att
aktivitet. Denvad fysiskhälsopolitiksamhälletsriktlinjer för na-avser

perspektiv medhälsofrämjandedärvidutgångspunktenturliga är ett
"bara" fysiskofta finns mellansamband intedestark betoning somav

aktivite-fysiskalevnadsvanor denaktivitet och hälsosamma ävenutan
ökadbidra tillperspektiv där den kansocialtbetydelse etttens ge-ur

äldre.bland ungdomar ochminstintegration intemenskap och
fysisk aktivitetpåfrån brett perspektivutgåKommittén ettattavser

aktiviteteroch stödjastimuleramöjligheternaoch uppmärksamma att
fysisktandelendag har den högstaidekan somgruppersom engagera
därvidkommerroll ochorganisationemasfrivilligainaktiva. De ansvar

fritidskola, kultur ochinommöjligheternabelysas liksom samtattatt
speciellt deökad utsträckning beaktaverksamheter ikommunalaandra

gällerdetbehov och intressenmindre privilegierade närgruppemas
fysisk aktivitet.olika former vardagsnäraav
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9.6 Psykisk ohälsa

Mellan 20 och 40 den befolkningen i inter-procent av vuxna uppger
vjuundersökningar någon form psykiska besvär ängslan,av som oro
ångest eller sömnbesvär. besvärDessa ökar med stigande ålder, särskilt
hos kvinnor. Bland barn och ungdomar olika15-40 procentuppger
psykosomatiska besvär huvudvärk, i eller sömnproblemontsom magen
se kapitel 6.även

de uppmärksammadeEn resultaten Folkhälsorapporti 1997mestav
svenska folkets hälsoutveckling den kraftiga ökningen ande-ärom av

len psykisk ohälsa formi besvärrapporterar ängs-personer som av av
Ökningenlan, och ångest. tydlig för både kvinnor allaoch iär mänoro

Ävenåldersgrupper förmed undantag de allra äldsta 74-84 år. sömn-
besvär ökar generellt befolkningen.i socialaDe skillnaderna har också
blivit tydligare psykisk ohälsa under de åren har ökatatt senastegenom

bland arbetare bland tjänstemän. Totalt psykisk ohälsaän ärsettmer
vanligast hos kvinnor med arbetarbakgrund.

Psykisk sjukdom, dvs. sjukdom uppfyller diag-kraven påsom
noskriterier, förekommer självfallet sällan psykisk ohälsa vidiänmer
bemärkelse. Omkring befolkningen1,5 har vid ochprocent ettav

tillfälle allvarliga psykiska formstörningar i psykoser,samma av varav
tredjedel sjukdomen schizofreni.utgörsen av
Självmordsförsök och självmord kan betraktas den ytterstasom

konsekvensen människors kriser, konflikter och depressioner.av
Många avlider i självmord har någon form psykisk störning. 30som av

dessa psykos. Alkoholmissbruklider vidare vanligtprocent ärav av
hos begår självmord.personer som

Socialstyrelsens det gäller den psykiska ohälsannär är attprognos
den antagligen kommer öka ytterligare befolkningen. Faktoreriatt som
pekar detta arbetslöshet och risk för arbetslöshet påverkarpå är som
den psykiska hälsan hos både och deras barn. Mångavuxna grupper av
invandrare särskilt för arbetslöshet och kan dessutom haär utsatta spe-
ciella problem grund svåra traumatiskapå upplevelser svårig-samtav
heter samhället.de i det svenska Socialstyrelsen pekar ocksåmötersom
på stödet till barn och ungdomar minskar inom flera områden. Dessaatt
faktorer kan betydelse det gäller Förekomsten psykisknärvara av av
ohälsa hos både ochbarn vuxna.

bakgrund den ökande psykiskaMot ohälsan hos barnochav vuxna
de ökande skillnadernasociala det gäller psykisk ohälsa undernärsamt

1990-talet, kommittén särskilt uppmärksamma området ochattavser
vilka åtgärder kan vidtas för bromsa denöverväga negativaatt ut-som

vecklingen. arbete bör bl.a.Detta utgå från kunskapssammanställ-en
ning skyddsfaktorerrisk- och för psykiskt välbefinnande samtav en
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genomförda och pågående påoch värdering insatsergenomgång av
psykisk ohälsa och dess konsekvenser.olika för förebygganivåer att

Allergier9.7

Alltoch Växande problem i Sverige.dag mycketAllergi iär stortett
till for-allergier och allt fler familjerdrabbas tvingasfler människor av

depå så genomgripande i vissalivssituationändringar i sin sätt attett
sjukdomarna harsocialt isolerade. De allergiskafall riskerar bliatt

drab-vilketberoendemycket växlande organsystemsymptom somav
Även allergier,lättaresvårighetsgrad varierar likaså.bas. Besvärens

särskilt iproblem för de drabbade,innebärakanhandeksem, storat.ex.
arbetslivet.

verkar hängaallergier västvärldenförekomsten iökadeDen av
sjuk-levnadsstandard. till andramångamed ökad I motsatssamman en

högre socio-atopisk eksem vanligare ihösnuva ochdomar är t.ex.
ivanligaregrupper verkar emellertidSvårekonomiska astma vara

vuxnas.bam7både bland ochsocioekonomiskalägre grupper
fördubblats under detallergier harFörekomsten senasteänmerav

allergisktredje har utvecklatoch drygtdecenniet astma,vuxenvar
förekommerstadigt befolkningen ochökar ieller eksem. Astmasnuva

helalikartad i Väst-befolkningen. Situationenhos 6-8 ärprocent av
Särskiltdenna utveckling kända.bakom inteOrsakerna är oro-europa.

tiobland barn och i Sverige. Fyraande allergisituationenär avunga
detvid åtta års ålder.utvecklat allergi Hosskolbarn har ärvuxnaunga

det.allergisk intelika vanligt attatt varasomvara
Även allergiervarför förekomstenkunskapsaknasdet avomom

klarlagda.betydelse vetenskapligt Dettamiljöfaktorersökar radär en
delallergier.förebyggande Eninsatserökar möjligheterna göra motatt

förklarasbarn kannedre luftvägskatarr hos småoch/ellerastmat.ex.av
pälsdjur i hemmetföräldrarnas rökning,inomhusmiljön,med faktorer i

bostaden.ventilation ioch bristande
benägenhet utveckla allergiärftligmedIndivider är extraatten

sjuka-husproble-inomhusmiljön. Orsakerna tillkänsliga för faktorer i
Ävensamverkar flera olika faktorer.vanligtvisochmångaär ommen

6 national populationhealth inequalitiesOrigins of inMatthewsPower C, a
sample. l997;350:1884-9.Lancet
7 socioeconornicSeverity of asthma byMielck Reitmeir Wjst M.A, status.

of Epidemiology 1996;25:388-93.International Journal
8 asthma and socialThe relationship betweenMacdonaldLittlejohns L. severe

1993;87:l39-143.class. Med.Respir.
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det enskildasvårt faktorers betydelse förär symptomutveck-att ange
ling kan några bakomliggande orsaker skönjas; förändrad byggteknik
med många bygg- och inredningsmaterial i kombination med fuktnya

ventilationoch dålig Utvärderingar allergiförebyggande insatser ärav
för klarläggastrategisk betydelse vilkeni olikautsträckning mil-attav

öförändringarj påverkar utvecklingen olika allergier.typerav av
för förebygga allergi harInsatser utvecklats i allt fler kommuneratt

och landsting. handlar i hög gradDet undanröja risker i inom-attom
husmiljön relateradeinsatser till utomhusmiljön och förävenmen om

förebygga kontakteksem och matrelaterade allergier.att
förändringarDe i livssituationen ofta krävs för undvika al-attsom

lergi kan ibland innebära konflikt mellan individens frihet att göraen
han eller hon önskar och hänsynstagandet till andras hälsa ochsom

välbefinnande. finns konfliktDet det faktumi sällskapsdjurt.ex. atten
kan medföra risker för allergi samtidigt de också kan hälso-som vara
främjande.

Mycket återstår speciellt vad förbättringar barnsgöraatt avser av
miljöer i hem, förskolor och skolor. Den verklighet träder fram ärsom

barnens miljö allergisynpunkt ofta deatt är sämre änur Vuxnas.
det förslag till nationellt handlingsprogramI för minska miljöre-att

laterade hälsorisker utarbetats Miljöhälsoutredningen SOUsom av
1996: 124 bl.a. denna bakgrund följande mål:motanges

luftföroreningarna utomhusluften skalli inte försämras i jämförelse
med dagens nivå
inomhusluften skall förbättras så ingen skall bli sjuk eller fåatt

till följd brister inomhusmiljönisymptom av

Miljöhälsoutredningens betänkande Miljö för hållbar hälsoutveck-en
ling bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Kommittén uppmärksamma det allergipreventiva arbetetattavser
och därvid med följandeinsatser inriktning.överväga

Förebyggande insatser i primärvården speciellt det gällernär att
minska risken för blandallergi små barn 0-2 år.
Insatser förskolori och skolor med syfte förebygga besvär hosatt
barn allergiker också för motverka barn utvecklarär att attsom men
allergi.
Handlingsplaner allergi. Det allergipreventiva arbetet förutsättermot
insatser från kommuner, landsting, myndigheter, organisationer,

9 Se kapitel avsnitt 5.1.1.1 Inomhusmiljö ochäven hälsa. SOU 1997:177.om
Byggkvalitet för framtiden. slutbetänkande Byggkvalitetsutredningen.av



1998:43 Hälsopolitiska mål och några exempel...strategier 267-

näringsliv och enskilda individer. På kommunal nivå detär väsent-
ligt vidareutveckla de samverkansforrner finns och säker-att som
ställa det inom för den samlade folkhälsoplaneringenatt t.ex. ramen
finns handlingsplaner och mål för det allergipreventiva arbetet.

9.8 Skador

finns flera skäl lyfta fram områdetDet skador i arbetet med natio-att
nella folkhälsomål. Dels skador mycket folkhäl-utgör ett stort
soproblem, dels finns det mycket kostnadseffektiva och långmetoder

erfarenhet förebyggapraktisk olika skador. Områdetatt typerav av
omfattar språkbruk bådei modernt skador orsakade avsiktutan
olycksfall och skador orsakade avsikt våld. räknasNumeragenom
ofta självtillfogade skador självmord och självmordsförsök tilläven
området.

skadepreventiva arbetet kan beskrivas utifrån sjukdomsper-Det ett
spektiv skada.med fokus på Skadorna ofta lika-emellertidtyp av ser
dana de orsakade med ellersig avsikt och kan iblandärut utanvare

skiljas förloppet bakominte skadan registrerats.även om
det förebyggande arbetetI det viktigt uppmärksammaär ävenatt

samhällsstrukturella faktorers betydelse för skadeutvecklingen.
skadeförebyggande arbetet oftautgår från arenaperspektivDet ett

och andra insatser hem, trafikmed miljöinriktade i skola, arbete, och i
fritidsmiljön för detta arenaperspektiv har analyser iInometc. ramen

erfarenhetsmässigt förriskperspektiv varit betydelseett att ut-storav
veckla effektiva skadepreventiva insatser. gäller åtgärdsinrik-Det t.ex.

eller trafiken bamolycksfall.tade analyser inom arbetslivet i samt av
ha den arbetsrelaterade ska-Sverige kan här berömma sig lägstaattav

dedödligheten industrivärlden och bland de absolut värdenai lägsta när
det trafikrelaterad skadedödlighet skadorgäller både och allvarliga
bland dessa områden har aktivt utifrånbarn. och övergri-Inom man

arbetat med bred front.pande mål och strategier skadeprevention på
fritidssektomSkador hem och där skadeutvecklingen varitinom -

ofördelaktig decennierna dominerar skademönst-under de senaste nu-
det skadepreventiva be-På dessa områden har arbetet varitret. mer

gränsat.
uppmärksamma denKommittén ökning skettattavser som av an-

delen skadade till följd våld och det starka finns mel-sambandav som
olikalan alkoholkonsumtion och slags våld. Särskilt lyftaviktigt är att

fram behovet förinsatser minska misshandel och våld drab-attav som
bar kvinnor och barn.män,unga
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det fortsatta utvecklingsarbetet metoder förI förebygga ska-attav
dor ökad uppmärksamhet insatser förmåste minska deägnas att so-

bli skadad.ciala skillnaderna i risken Under perioden 1981 till 1992att
har skadedödlighetenvad dubbelt så hög blandvaritmänt.ex. avser- -
arbetare bland tjänstemän.som

skälKommittén finner det redovisats väsentligt att ut-av som ovan
nationellaveckla konlqetisera hälsopolitiska mål ochoch strategier i

Självklart kommerdet skadepreventiva arbetet. de hög grad byggaiatt
på erfarenheter redan lokala folk-de mycket positiva vunnits i detsom
hälsoarbetet vid utformning ochliksom genomförande O-visionenav

trafikolyckor.avseende allvarligare Stor uppmärksamhet kommer att
och miljöinriktade skaderiskenstruktur- insatser minskarägnas som

bland socialt och ekonomiskt mindre privilegierade dagigrupper som
löper de riskerna drabbas olika skador. Skadepreventivastörsta att av
insatser och fritidsmiljöer kommer särskilt lyftas fram och dåi hem- att

äldre hälften allaspeciellt fallolyckor bland år 1995 utgjordesom av
skador sjukhusvård.krävdesom

helauppmärksamma behovetKommittén även överattavser av en
och och dess orsakerlandet adekvat registrering rapportering skadorav

från sjukhus och vårdcentraler.

9.9 Arbetsplatsen

inneburit förändringar det1990-talets första hälft har påtagliga i
både det gäller arbetsmarknad och arbetsorgani-svenska arbetslivet när

och byggnadsverksamhetsysselsatta inom industrisation. Antalet t.ex.
och skola har minskat under l990-talet. Närvård,inomsamt omsorg

byggnadsverksamheten minskar blir vissatillverkningsindustrin och
vanliga. Nedskämingar vårdenhälsorisker arbetet mindre inomi t.ex.

anställda får medfärre kvarvarandeleder till störregöraattatt mer
följd se kapitel 6.fysiska och psykiska påfrestningar ävensom

förpsykosociala arbetsmiljön betydelsefysiska ochDen är storav
föryrkesgrupper. har också gjortshälsoutvecklingen for olika Framsteg

arbetsmiljörelaterade skador. Allt färreförebygga sjukdomar ochatt
kemiska och fysikaliska riskfaktorer ocharbetare for olikautsätts

arbetsrelaterade skador liksom med dödligantalet allvarliga skador
färreminskat kraftigt. Delvis beror detta på detutgång har äratt nu

för dessa riskfaktorer. arbetsli-anställda Förändringar isom exponeras
riskfaktoreremellertid introduceras,innebär att t.ex.vet nya nya

kemiska elektromagnetiska filt.substanser och
det gäller och psyko-mindre den ergonomiskaFramstegen närär

anställda för den ohälsosammasociala arbetsmiljön. Många är utsatta
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och litetpsykiska kravhögakombinationorsakasstress avav ensom
mångaskärpts inomkraven har ocksåpsykiskabeslutsutrymme. De

sjukvård och utbildning,yrken, inomochbranscher t.ex. sam-omsorg,
risk för arbets-arbetsmarknaden med ökadpåförändringartidigt som

9.1.avsnittpsykiska problem seochtillbidragit ävenlöshet också oro
vanligenharkortutbildade kvinnor. DespecielltEn ärutsatt grupp

arbete.för ensidigtarbete ochpåverka sittmöjligheter ärsmå utsattaatt
rörelse-iarbetsskador och sjukdomarflerbl.a.därfördrabbasDe av

rörel-sjukdomar idet skett ökninghar1990-taletUnder en avorganen.
nybeviljadealla60bakomliggerDe nästan procent avnuseorganen.

bland kvinnor.förtidspensioner
därmedocharbetstaktenuppmärksammaskälvidarefinns attDet att
kvinno-Arbetsinnehâllet mångaiökat.ohälsosamrisken för stress

underharvård ochsynnerhet inomyrken, idominerade senareomsorg,
utveck-mindrebidragit tillförändringargenomgåttår gynnsamensom

kontroll ökarmöjligheter tillbristfälligaocharbetskravling. Höga egen
påeffekterhjärt-kärlsjukdomar harförrisken ävenframför allt men

rölming,exempelvis motion,beteenden mat-hälsorelateradeolika som
tablettberoende.risken förökaralkoholbrukoch samtavvanor

arbetsplatsenofta fokusstår idessasamband närDet är somsom
dock viktigtSamtidigt detfolkhälsoarbete.bredare ärförblir ettarena

utveckla arbetetsperspektiv sökahälsofrämjanderenodlatutifrån ettatt
hälsa.livskvalitet ochförbetydelsepositiva

därframbakgrund växersynsättdenna ettDet är mot nusom
sjukdomsförebyggandehälsofrämjande ochförblirarbetsplatsen arena

faktorerandraörelateradearbetsmiljsåvälomfattarinsatser avsomsom
Aktöremavälbefinnande.ochhälsayrkesgruppersolikabetydelse för

arbetsmiljö-med sittarbetsgivarenarbete. Förutomdettamånga iär
Företagshälsovår-ombud.fackligaoch derasanställdadefinnsansvar

arbetsmiljikombinerade kompetensmed sinviktigden är resursen
sjukvård.ochhälso-inomrehabiliteringsfrågoroch samt

arbetsplatserfrånutgååtgärder börhälsofrämjandeFramgångsrika
åtgärdermedarbetsmiljöer kan integrerasolämpligadär åtgärder mot
möjlig-åtgärder ökarsådanaGenomfaktorer.belastandeandramot
ämlikaminska denochtotalthälsanförbättrabåde sett attheterna att

visarbesväroch olikaarbetsmiljömellansambandenstarkahälsan. De
såvälpåekonomiska vinsterinnebärakunnaskulleåtgärdernaäven att

samhällsnivå.organisations- som
möjlig-uppmärksammabakgrunddennaKommittén attmotavser

folk-brettförarbetsplatsenvidareutveckla ettheterna att arenasom en
dehälsorisker ocharbetsmiljörelateradebådeomfattarhälsoarbete som

förutgångspunktlevnadsvanor i Enochlivsvillkor stort.anställdas
bl.a.bedrivsverksamhetdenarbete kommerdetta att avsomvara
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Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och Statens Institut för Psyko-
social Miljömedicin för utveckla hälsofrämjandeatt arbetsplatser gene-
rellt med inriktning de ofta kortutbildademot storaresp. grupper av
kvinnor arbetar inom vård och Detta i mångaärsom ettomsorg. avse-
enden arbetssätt förenar målnytt och frånstrategier såvälsom
arbetsmiljöområdet från folkhälsoinsatser relaterade till livsvillkorsom
och levnadsvanor.

9.10 Boendet och närmiljön

Faktorer påverkar hälsan i boendet- såväl frisk- riskfaktorersom som
kan sammanhänga med både sociala omständigheter och den fysiska-

miljön. De sociala levnadsvillkoren skiljer sig kraftigt mellan olika
kommuner i landet och mellan kommundelar i och kommunen samma

det gäller bl.a. människorsnär ekonomiska och hälsotillstånd. Iresurser
framför allt kommunernas s.k. miljonprogramområden andelenär per-

med dålig hälsa och hög vårdkonsumtion betydligt högresoner än ge-
nomsnittligt för kommun. Beroendet socialbidrag vidareärresp. av
högre för genomsnittet. Det finnsän också överrepresentationen av
invandrare, arbetslösa ochär ellerärpersoner som personer som mer
mindre utslagna. Andelen förtidspensionerade,pennanent ensamhus-
håll och ensamstående kvinnor med barn också hög.är

De sociala hälsoriskerna utvecklas i segregationsprocessen så-som
dan också förknippade med levnadsvillkorensär direkta effekter imen
bostadsområdena sociala nätverk,t.ex. anonymitet,som svaga ensam-
het, otrygghet och bristande framtidstro. Hälsorisker förknippade med
bristande sociala nätverk redovisas i avsnitt 9.2.m.m.

Kommittén utifrån erfarenheteratt vunnits med stödjandeavser som
miljöer i bostadsområden aktualisera möjligheter utveckla godatt en
psykosocial miljö i boendet. Särskild uppmärksamhet kommer ägnasatt

förutsättningarna bl.a. olika frivilligaatt, organisationer ochgenom
informella främja sociala nätverk främst innefattar socialtgrupper, som

och isoleradeutsatta Därvid kommer beaktasäven attgrupper.
möjligheterna anknyta detta arbete till detatt stöd utgår från statsom
och kommuner för olika former fömyelsearbete i bl.a. storstädernasav
socialt och segregerade förortsområden.utsatta

Kommittén anlägga långsiktigtatt perspektivett utgåravser som
från de boendes, myndigheters och frivilliga organisationers vardag

specifika försöksprojektän eller kampanjsnarare
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Miljöhälsorisker

gällermiljöer inte pågäller fysiskaHälsorisker är sättsamma somsom
olika attrak-med bostadsområdensförknippaderiskfaktorerför sociala

Miljöhälsoutred-kortfattat med material från b1.a.redovisastivitet. Här
gäller inne-124 några hälsorisker1996:betänkande SOUningens som

bostadsområden.utemiljön iresp.
underuppmärksammats alltmerför hälsan harbetydelseInnemiljöns

husdammskvalstertobaksrök,mögel,fukt ochRadon,år. m.m.senare
Föräldrarsöverkänslighet.allergi ochriskfaktorer förär annancancer,

ventilation ihemmet och bristandepälsdjur imögel,rökning, fukt- och
små bam.och luftvägssjukdomar hosförriskerbostaden innebär astma

hud ochkänsla torrhet ihalsochIrritation i samtnäsaögon, en av
drabbaroch trötthetskänslahudutslaghudrodnad,slemhinnor, personer

lokalerochradon bostäderhalter iHögas.k. sjuka hus.bor i avsom
förinnemiljön, särskilthälsorisk ibedöms stor sompersonersom en

röker.
luftförore-tillden källanvägtrafikenutemiljön i störstaI tätorter är

astrnati-försjukdomar luftvägarnaeller iirritationmedförochningar
Bullermed sjukdomar i andningsorganen.ochker, barn, äldre personer

innemiljstörande i ön,vägtrafiken,framför alltfrån även grannarmen
Bris-sömnrubbningar.ochskapakanproblemockså stressär ett som

påverkaför rekreationgrönområden män-tilltillgångtande anses
välbefinnande negativt.psykiskaniskors

livsmiljö igodförförutsättningarnabelysaKommittén att enavser
buller,innemiljö, luftföroreningar, grön-beträffandebostadsområdena

nämnda faktorerhuringår klargöradettarekreationsornråden. Ioch att
ombyggnad bostä-gäller ochbevakas planeringsprocesseri avny-som

erfarenheterutifrånVidare ingårnärmilj inkl.ochder attvägar. som
kommundelar21-arbete kommuner,Agenda imedsambandvunnits i

lokaltutvecklamöjligheterredovisabostadsområden ettoch att enga-
uppmärksamhetlivsmiljö. Särskildoch hälsosamgodförgemang en
organisationer-frivilligaboendes och dededärvidkommer ägnasatt

miljarbetet förroll i ön.nas

jämlikhetsstrategierHälsopolitiska9.1 l

de för-betonasfolkhälsokommitténNationella atttill dendirektivenI
vägle-skallutarbetarkommitténstrategiertill mål ochslag varasom

hälsoutveckling.och jämlikaregodfrämjakandande för hur enman
mål,hälsopolitiskaför olikadelsske inombörDetta typer avramen

jämlikhetsperspektiv.hälsopolitisktgenerelltsamlatdels i ett mer
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Skäl för under samlad rubrik lyfta framatt behovet hälsopoli-en av
tiska jämlikhetsstrategier vid utformningen morgondagens svenskaav
hälsopolitik bl.a. detta möjliggörär samlad beskrivningatt deen mer av
ofta strukturella förändringar krävs för främja god och jäm-attsom en
likare hälsoutveckling. Det typiska för de i vårt samhällegrupper som
har mindre hälsoutveckling övriga i ålderän ären attgynnsam samma
de har många riskfaktorer samtidigt. Det den samlade livssituationenär
-inte eller två specifika riskfaktorer arbetare och derasgör atten som-
barn i dagens Sverige löper 25 till 50 högre risk drabbasprocent atten

ohälsa tjänstemän och deras barn.än Denna överrisk uppskattas tillav
till25 50 beroende på sjukdom eller skada.procent Detta fordrartyp av
analys utifrån dessa samlade livsvillkor.en gruppers

ocksåDet i detta perspektiv de bästa förutsättningarnaär finns påatt
övergripande plan analysera ochett riktlinjer för avvägningenange

mellan generella och selektiva insatser för olika riskgnipper. viktigEn
del hälsopolitisk j ämlikhetsstrategi utveckla behovsba-är även attav en
serade generella insatser. kanDet exempelvis gälla fördelning medelav
till olika geografiska områden där hänsyn till områdes socialatas resp.
struktur. Detta inom given total ökade möjligheterger en resursram- -

i socialt områdenatt tid och inomutsatta avsätta t.ex.mer resurser
mödra- och bamhälsovården, förskolan och skolan för hjälpa, stödjaatt
och stimulera barn med särskilda problem.

En samlad hälsopolitisk jämlikhetsstrategi också de bästa förut-ger
sättningarna analysera problem och utvecklingsmöjligheteratt detnär
gäller beskriva och följa hälso- och riskutvecklingen föratt barn, kvin-

och med olika social bakgrund.män Inom för sådannor stra-ramen en
tegi det också naturligt utveckla formerär och metoder för hälso-att
konsekvensbedömningar ekonomiska och sociala förändringart.ex.av
t.ex. arbetslöshet, inkomstskillnader och förändringar välfårdssyste-i
men: Sist finnsinte minst i vissa fall goda skäl utformaatt sär-men
skilda hälsopolitiska strategier utgår från vissa speciellasom gruppers
livsvillkor och behov, kroniskt sjuka, vissa invandrargruppert.ex. samt
hemlösa och andra socialt utsatta grupper.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till kommittens uppdrag att
särskilt beakta möjligheterna förbättra hälsans villkor föratt utsatta

kommittén lyfta fram idéer såväl övergripandeatt igrupper avser som
vissa fall gruppspecifika hälsopolitiska jämlikhetsstrategier.

° Östberg SocialV. Structure and Children s Life Chances. Akademisk
avhandling. Institutet for social forskning. Stockholm 1996.
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och ungdomar9.12 Barn

ochbam-folkhälsostrategierbelysaKommittén ettatt ung-uravser
levnadsårensde förstaskäl för dettastarktdomsperspektiv. Ett är

hälsan också ioch psykiskafysiskaför den ettbetydelsemycket stora
ochfram barn-lyftavidare naturligtlivsperspektiv. Detlängre attär

påmed tankehälsomålmed nationellaarbetetungdomsperspektivet i
påsamladgällerland detvårtfinns itraditionden närlånga synensom

intedocknationell finnsPå nivåhälsa. ännuungdomarsochbarns
ochpå barnmed fokussamlade strategierochhälsomåluttaladenågra

ungdomar.
årunderområde har ökatdettalyfta framBehovet att senare ge-av

synnerhetoch då ioch ungdomarbarnförhälsoutvecklingenattnom -
familjer harsocialtfrånungdomarochbarn utsattadet gällernär -

problempsykiskamedAndelen skolbarnorosmoln.antalpräglats ettav
drabbatsföräldrarfamiljer harmångaökat. Iharmed allergieroch av

barnentillha medverkatkan utsattsolikaVilket på attarbetslöshet sätt
ökarVidareflickor.tobak ökar hosAnvändningenpåfrestningar.för av
häl-dominerandenarkotika. Detungdomarandelden prövatsom

skador.fortfarandedockoch ungdomfor barn utgörssoproblemet av
alltjämtungdomarbland barn ochohälsa äriskillnadernasocialaDe

förviktigt inombakgrundenden attmarkanta. Det är enmot ramen
vill-hälsansuppmärksamhet åtsärskildfolkhälsostrategigenerell ägna

särskiltsocialt eller på utsattaungdomar ioch sättannatkor bland barn
situationer.ochmiljöer

ochmödra-bl.a.ungdomsstrategioch äri barn-delarViktiga en
ochföräldraskapetutvecklastärka ochrolldessbamhälsovården i att

Försko-alkoholbruk.ochrökningmotverkagraviditetenunder t.ex.att
oberoendetillgänglighetochkvalitetslcravpåinriktningmed desslan,

viktigocksåsjälvfalletspelarlivssituation,ochbakgrundsocial enav
dessmedskolangäller givetvis sär-sammanhanget. Detsammaroll i

sehälsajämlikaregod ochtillmedverkamöjligheterskilda att en
medområdencentralaocksåkulturverksamhetenoch ärFritids-nedan.

förförutsättningarhälsa och skapafrämjamöjligheterdess gemen-att
delaktighet.ochskap

Skolans roll

hälsafrämjagällerdetrollviktig atttradition närharSkolan enav
sko-modernadentydligaste delenDenungdomar.ochbland barn av

narkotika,alkohol,kringhälsoundervisningenfolkhälsoarbetelans är
folkhälsosyn-problemsamlevnadsfrågor. Ettochochtobak ursex-
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punkt dock själva hälsoundervisningenär hur braatt den än är- utgör-
liten del skolans vardag och denytterst involverar allt för fåatten av

i skolan. kanDet så andra delar skolanst.o.m. verk-attvuxna vara av
samhet och miljö motverkar hälsoundervisningens budskap. En peda-
gogik innebär eleverna inte upplever meningsfullhetatt isom
skolarbetet och de kaninte påverka, fysisk miljö signalerarsom en som

de finns i skolan inte värdaatt på, skolmatär inteatt satsa ärsom som
god och näringsriktig, konflikter och mobbning allt dettastress, är-
förhållanden motverkar hälsan i stället för utveckla hälso-attsom en
främjande jordmån.

Skolor med uttalad inriktning förbättra förutsättningarna föratten
god hälsa har under år utvecklats under beteckningen hälso-en senare

främjande skolor. Idéerna har framvuxit parallellt bl.a. i Kanada och
Europa. Sverige har allt flerI skolor på olika lyft fram hälsofrä-sätt

i skolans vardag och i undervisningen. Detta i kombinationgoma -
med skolans potentiella betydelse i folkhälsoperspektiv-stora ett är
kommitténs främsta skäl för särskilt lyfta fram skolanatt som en arena
för folkhälsoarbete och vidareutveckla idén hälsofrämjande skolor.om

Utgångspunkten för hälsostrategi med skolan bören som arena vara
det eleverna tillsammansatt med lärare,är föräldrar och andrasom

drar riktlinjerna för arbetet och för vilka områdenresurspersoner upp
skall prioriteras. Viktiga frågor i sammanhanget bl.a.ärsom att ut-

veckla arbetsformer ökar elevernas inflytande och självkänsla,som
främjar kamratskap och skapar förutsättningar för för-ett gottsom som

äldrainflytande och föräldramedverkan. fysiskaDen och psykosociala
arbetsmiljön i skolan självfallet grundläggande betydelse.är Andraav
viktiga delar handlar med utgångspunkt i elevernasatt intres-om egna
seornråden och frågor utveckla god hälsoundervisning, säkra braatten
skolluncher idrott och lek främjar glädje ochsamt gemenskap.som
Skolhälsovården liksom övrig elevvård ytterligare viktiga verksam-är
heter i sammanhanget.

Ett hälsofrämjande arbete i skolan förutsätter insatser på både natio-
nell och lokal dennivå. nationella läroplanenI och de nationella kurs-
planerna vissa övergripande mål för skolans folkhälsoarbete. Detanges

kommunens uppgift i den kommunalaär skolplanen lägga fast lokaltatt
anpassade mål och strategier för få till stånd hälsofrämjandeatt ett ar-
bete. På motsvarande måste de enskilda skolornasätt i sina reguljära
verksamhetsplaner lägga grunden till hälsofrämjande arbetssätt.ett Det
finns skäl på både nationell och lokal nivå tydliggöraatt behovet av

och kompetens det gäller insatser för barnnär med behovresurser av
särskilt stöd, barn med läs- och skrivsvårigheter.t.ex.

grundläggandeEn utgångspunkt för kommitténs skolanpåsyn som
för folkhälsoarbete insikten de barnär inte mår braatt intearena som
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stöd förskola därförhälsofrämjande attheller lär bra. är ett gottEn
kunskapsmål.skolansuppnå

Äldre9.13

Ålderspensionärema imänniskorcirka 1,6 miljoner ärSverigei --
avseende påmedheterogenbefolkningenlikhet med resten gruppenav

Äldregruppens livs-kulturell bakgrund.ochekonomiskahälsa, resurser
häl-behållerflertaletgod.generellt Detoch hälsasituation storasettär

vård-särskildaocksåäldre klarar sigFlertaleti åren.högt utanuppsan
ålderskrämpomatilltar dockstigande ålderMedomsorgsinsatser.och

vanligare.blir alltdemenssjukdomarolikaoch
exemplifieraskanstigande åldermedförändringHälsosituationens
svåra besvärmedlångvarig sjukdomharäldreandelenmed att som

åldernifrån drygt 20olycksfallsskador ökar procentdrabbaseller av
ochRörelseförmåganåldern 80-84 år.i40till65-69 procentnästan

medvidarevridalyfta, gripa ochförbehövs avtarden kraft attsom
fjärdeavseenden. Nästanproblem i dessafår tidigtåren. Kvinnor var

och däröverålderoch vid årsårs ålder 8565-74problem ikvinna har
kvar-rörelsebehovtrefaldigt. Kroppensökathar problemet nästan av

ökarrörelseformåganbehålla än avtaråren.står För att snararegenom
blirstigande ålderMedfysisk aktivitet.kontinuerligkroppens behov av

kravet påleder till sammansätt-vilketlägre, matensenergibehovet att
skall tillgodose imängdmindre settstortökar dåning mat sammaen

särskildabor iäldrehosNäringsproblemnäringsbehov. som
tid.underuppmärksammatsharboendeforrner senare

vitalarefysisktpsykiskt ochår än65-74äldre ärDagens yngre
äldrepå deMycket tydersedan.årtionden attförjämnåriga somett par

delta iochläsaintresseolika intressen,har attochaktiva t.ex.är av
inaktivapsykisktfysiskt ochbättrefunktionerbibehåller sina änkurser,

utbildning,längreharpensionärergenerationerKommandepersoner.
fler kommerförvärvsarbetat,har attkvinnornaflerfler har ATP, av

deras livpåverkadetta kommervilketPå atti sättbosatta tätorter.vara
kommerdekan attsvårt attantapensionärer sägaär att men mansom

generationer.med tidigarejämförtfriskt livganskalevakunna ett
ellertill bevarabidrarinsatsermeningkommitténs attärEnligt som

förförutsättningarnaökarmänniskor ochhos äldrehälsanstärka som
uppgiftviktiggod livskvalitetmedlivsjälvständigtlevaäldre ettatt en

Övergången pensio-liv tillyrkesaktivtfrånfolkhälsoarbetet.för ett
äldresVidare bördetta.avseende påmedbör belysasnärstillvaron

uppmärksam-rollorganisationernasfrivilligaoch denätverksociala
varda-Även trygghet iäldre människorsberörförhållanden sommas.
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bör belysas. Social isolering bland äldre bör uppmärksammasgen
särskilt.

Regeringen har givit Folkhälsoinstitutet i uppdrag framatt ta
underlag redovisar nationella och internationella erfarenhetersom av
vilka möjligheter finns arbeta sjukdomsförebyggandeatt och häl-som
sofrämjande bland äldre människor och bedöma möjliga effekter för
individ och samhälle olika insatser. Utifrån denna redovisning ochav

bakgrund de bedömningarmot har redovisats kom-av som ovan avser
mittén formulera nationella mål för folkhälsoarbeteatt riktat till äldre
och belysa folkhälsostrategier från äldreperspektiv.att ett
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arbetefortsattaVårt10

fortlöpandekraft påvill läggaKommittén attVår storbedömning:
hälsomål ochnationellamedArbetet strate-förslag.förankra olika

förankrasochskall diskuterasVarjestegvis.bedrivasskallgier steg
årvårenUnderhälsomåleni tas.motinnan nästa steg processen

målpreliminäratillfram förslagläggakommitténplanerar att1999
före-förslagenskall de slutligaår 2000vårenUnderoch strategier.

be-meddialogbredoch iutåtriktatarbetaskallKommitténligga. en
viktigahearingarochdebattskrifter, skuggrupperrörda. Här är t.ex.

instrument.

vårtförprinciperochutgångspunkternågradiskuteratkapitel 8har iVi
ka-dettastrategier. Ifolkhälsomål ochnationellamedarbetefortsatta

konkret kommerhur vi attbildförsöka rentpitel skall vi ar-avge en
folkhälso-Nationellaförutredningstidensamladedenbeta och hur

skall disponeras.kommittén
viktendirektivi vårabetonasgångerfleraframhållitsredanSom av

processin-ochutåtriktatbådearbetarfolkhälsokommitténNationellaatt
berördaolikamångaochinvolveraAmbitionenriktat. är att engagera

ochkommunermyndigheter,gällerarbete. Dettavårt t.ex.iorgan
folkhälsoområdet samtverkar inomorganisationerlandsting, som

för-successivtuppdragvårtdel ärangelägen attforskningen. En av
förut-viktigEnmåldokumentet.kommandedetdelarolikaankra av

framgångsriktskall bliarbeteprocessinriktatsådantförsättning att ett
bildklarnågorlundamålarbetet harberörsdemallaär enatt avsom

ske.skall Detsaker är motolikaochbedrivasskall närarbetethuröver
fortsattaför vårtplanredovisarvi härangelägetbakgrundenden att en
folkhäl-Nationellaiarbetetutgångspunktplan har attVårarbete. som
slutligavåraskallDåår 2000.vårenunderavslutasskallsokommittén

folkhälsomål ochnationellagällerdetbedömningarförslag och när
stadiumpå dettaplanen ytterstNaturligtvisföreligga. ärstrategier pre-

revide-fågångarbetetsunderdenkommersäkerhetMed all attliminär.
avseenden.flerairas
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10.1 Arbetet skall ske i tre steg

I enlighet med våra direktiv kommer vi lägga kraftatt påstor attner
försöka åstadkomma så stark förankring möjligt deten såsom av som
småningom skall samlatutgöra ett nationellt mål- och strategidoku-

för folkhälsopolitiken.mentet Ett uppnå dettasätt dokumentetatt är att
utarbetas i och det skallsteg reellaatt förutsättningar ingåendeges att

diskuterapröva, och förankra varje innansteg inästa steg processen
nationella hälsomålmot Vår ambitiontas. arbetaär på sådantatt ett

korthetIsätt. och starkt schematiskt uttryckt vi det kan ske påtror att
följande sätt.

Steg i vårt arbete detta s.k.ett är inriktningsbetänkande. Syftet med
betänkandet allmän inriktningatt eller för det fortsattaange en ram
arbetet och redovisa någraatt utgångspunkter och principer vi be-som
dömer skall vägledande i forrnulerandet nationella hälsomålvara av
och strategier. Kommittén i regi skickaatt betänkandet påavser utegen

bred remiss. De synpunkter fårvi in i remissomgångenen kommer
självfallet viktigt underlagatt utgöra införett det fortsatta arbetet.

Steg två i iär särskilt betänkandeatt ett redovisa kom-processen
mitténs preliminära bedömningar och förslag nationella hälsomålom
och strategier. Innan vi åstadkommaär sådantatt dokumentettmogna
fordras naturligvis omfattande och fördjupatett analysarbete i raden
avseenden. Bl.a. krävs omfattande ochett systematiskt arbete detnär
gäller få underlag för vilkaatt faktorer sjukdomar, hälsorisker,-
skyddsmekanismer och målgrupper skall prioriterasetc. och ut-som-

grundstenarnagöra i nationella hälsomål. En viktig del krä-annan som
fördjupat arbeteett skissaär påatt strategier ochver instrument som

fordras för Ävenmålen skall kunna realiseras.att här behövs ett ut-
vecklat kunskapsunderlag. Vi räknar med betydande del dettaatt en av
fördjupade analysarbete skall kunna ske i antal arbetsgrupperett som
knyts till kommittén.

Som påpekats tidigare har kommittén nyligen inlett arbetet med en
kartläggning folkhälsoarbetet i den offentliga sektorn. Skälen förav
detta dels vi det finnsär att allmänttror behovatt ett samlad be-av en
skrivning den offentliga sektorns folkhälsoarbete, dels sådanav att en
översikt nödvändig för kommitténsär arbete med utforma strategieratt
och instrument för det framtida folkhälsoarbetet. Avsikten dettaär att
arbete skall slutföras under hösten år 1998 och redovisas i särskiltett
kartläggningsbetänkande.

Kommittén planerar vidare påbörja arbetetatt med fördjupnings-en
studie avseende kommunernas och landstingens folkhälsoarbete. Av-
sikten här i förhållandeär till redanatt, befintliga studier inom området,
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och lands-kommunernasinformationvidgadochfå uppdaterad omen
folkhälsoarbete.tingens

preliminärabetänkande medbedömningenKommittén att ettgör
bör kunnaoch strategierhälsomålnationella presenterasförslag om

medbetänkandedettaavsiktVårunder år 1999. ävenvåren är att pre-
remissbe-bredbli föremål förskallstrategierochhälsomålliminära en

slutligainför desynpunkterfå direktakan vihandling. Därigenom
bredåstadkommakommittén. Ettställningstagandena i sättannat att en

kommitténförankringförförutsättningar äroch skapa attdiskussion
förslagenpreliminärakonferenser kring deregionalaantalanordnar ett

skulle, medregionala konferenserSådanastrategier.hälsomäl ochom
ochsenvårengenomföras underkunnatidsplanen,den angivnanyss

hösten år 1999.
deredovisaarbetekommitténsi ärtredje och sista attDet steget

ochfolkhälsomålnationellabedömningarnaochförslagensamlade om
slutbetän-kommitténsskall ske idettamedräknarVistrategier. att
under vå-avlämnasskall hålla, måstetidsplangällandekande omsom,

dethurbedömaförfråga regeringendärefterblir attår 2000. Det enren
bedrivas.skallfortsatta arbetet

arbetetutåtriktade10.2 Det

harår 1997och höstenunder vårenarbetekommitténsdelEn stor av
ochinvolverasyftet varitdäraktiviteter,utåtriktade atthaft formen av

hälsomål.nationellamedarbetetmöjligt imångaså somengagera
olikafleraskett påhar sätt.Detta

publiceraochfortlöpande utarbeta sär-beslutatKommittén har att
betydelseämnesområdenbelyser olika stordebattslcrifterskilda avsom

ochbredstimulera tillskrifternamedSyftet ärför folkhälsan. att en
antalmedverkarslcriftemafolkhälsoområdet. I ettdebattlivaktig inom
inomuppfattningredovisar sinförfattareengageradeochkunniga som

kommitténspubliceradesnovember 1997område. Iaktuelltvisstett
följande rubriker:hadedebattskrifter. Dessafyra första

folkhälsanpåverkasmiljö HurArv -
verklighetellerMytTillitsbristsjukdomar -

förlegadVälmotiverad elleralkoholpolitikSvensk -
fiendeFolkhälsansTobaken största-

debattskriftermed publiceraarbetetfortsättaKommittén attattavser
utgivningplanerasUnder år 19981999.och1998under årenäven av

folkhälsoin-områden;följandeuppmärksammaskallskrifter bl.a.som
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med inriktning på äldre, psykisksatser hälsa/ohälsa klass- ochsamt
könsskillnader hälsan.i

Kommittén planerar vidare hearingar, "rundabordssamtal"att genom
eller liknande sammankomster belysa olika områden väsentligaärsom
för folkhälsan. Inriktningen här främstär att organisationerengagera
och liknande arbeteti med nationella hälsomål. Genom hearingama ges
organisationer och föreningar möjligheter inför kommittén utvecklaatt
sin i specifik hälsofråga. I del fall kan det lämpligtsyn en atten vara

företrädare för myndigheter,även kommuner och landsting forsk-samt
ningen inbjuds delta. Hearingarna kommeratt genomföras framför-att
allt under år 1998. räknarVi då med bl.a. belysa områdenatt som psy-
kisk ohälsa, barns och ungdomars hälsa, tobak, alkohol-/drogfrågor,
invandrares hälsa, kvinnors hälsa, kost/motion, folkhälsoinsatser med
inriktning på funktionsnedsättningmed eller kronisk sjukdompersoner

arbetsmilj örelaterad ohälsa.samt
harVi också ambitionen seminarier eller liknandeatt genom arran-

anordnade i samarbetegäma med andra intressenter, belysagemang,
viktiga folkhälsofrågor. Sådana konferenser har nyligen genomförts
kring ämnesområdena psykosociala risker i arbetslivet folk-samt om
hälsoarbete med inriktning på äldre. detI kommande arbetet räknar vi
med andra områden skall belysas på dettaatt sätt.

Vi det angeläget organisationer, föreningaratt är och lik-attanser
nande, verksamheter påäven professionell basis verkarmen som mer
inom folkhälsoområdet, möjligheter fortlöpande följa och på-attges
verka arbetet i Nationella folkhälsokommittén. den bakgrundenMot
tillskrev kommittén under hösten år 1997 drygt 300 organisationer och
föreningar, och aktualiserade frågan bilda skuggutredningar ellerattom
skuggrupper till folkhälsokommittén.Nationella Syftet skapaattvar
förutsättningar för systematiskt och samordnatett påverkansarbetemer

kommittén. underlättaFörgentemot arbetet skuggruppemaiatt har
kommittén beslutat ställa material, utarbetas inom kommitténatt som
och har karaktären bakgrunds- eller faktamaterial, tillsom av grupper-

förfogande. Gensvaret på vår skrivelse till organisationerna harnas va-
rit mycket positivt. Under hösten har skuggrupper eller liknande bildats
inom rad områden; inom tobak- alkoholområdet, för kostfrågoren resp.

Ävenoch samlevnad. kvinnoorganisationer,samt pensionärsorga-sex-
nisationer, handikapporganisationer och invandrarorganisationer har
bildat skuggrupper för följa kommittéarbetet.att Det angelägetär att
det successivt kan utvecklas ändamålsenliga former för kontakter mel-
lan skuggruppema och kommittén.



281SOU 1998:43

Kommittédirektiv

folkhälsomålNationella

1995:158Dir

den december 1995.regeringssammanträde 14Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

förslaguppgift utarbetamedtillkallaskommittéparlamentarisk attEn
vägledandeMålen skallhälsoutvecklingen.förnationella måltill vara

ohälsa,förebyggafolkhälsan,främjaförför samhällets insatser att
undvikbarochförhindra förtidahälsoriskerminska samt

medskallKommitténoch död.sjuklighetfunktionsnedsättning,
medför alla,hälsamålet godövergripandedetutgångspunkt i en

imellanskillnader hälsaminska ipåsärskild betoning att grupper
kunskapbaseradvetenskapligtmed hjälpochbefolkningen, omav

hälsoutvecklingochfolkhälsoproblem
förmålgällerfinns vaderfarenheterdeoch analyseraredovisa som-

lokalochregionalnationell,och påinternationellthälsoutvecklingen

mva,
finnsnärvarandeförhälsoproblemdevärderaochanalysera som-

framöver,hälsoutvecklingenbetydelse förfåoch storväntassom
dessa hälso-minskaolikamed insatsermöjligheternabedöma att-

problem,
genomföra målen,kostnaden nyttan attmotväga av-

målkonflikter,eventuellaanalysera-
förslaglämnaskall kommitténanalyserdessautgångspunkt imed-

vilkaföreslåhälsoutvecklingenmål förframåtsyftande samttill av
prioriteras,skalldessa som

målen,för nåstrategierförslag tilllämna att-
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särskilt beakta hur målen kan förankras i olika beslutsprocesser och-
hur utvecklingsprocess kan stimuleras bland medborgarna ochen
inom berörda samhällssektorer,
lämna förslag till hur målen kan följas och utvärderas.upp-

Bakgrund

Allmänt har hälsan utvecklats positivt isett Sverige. Befolkningen har
blivit friskare och lever längre. Mer kunskap folksjukdomarsom
orsaker och utbredning, ökad medvetenhet samhällsförhållandenasom
och levnadsvanornas betydelse för hälsan, allt bättre hälso- ochen
sjukvård och intensifierat hälsofrämjandeett och
sjukdomsförebyggande arbete har varit och förutsättningar förär

Ävenförbättradsuccessivt folkhälsa. vi nått långt ytterligareärom
förbättringar hälsani önskvärda och möjliga nå.att

finnsDet fortfarande allvarliga sjukdomar och skador ärsom
möjliga förebygga. Socialstyrelsens folkhälsorapportatt från år 1994
visar bl.a. det finns och i vissa fall ökande skillnaderatt i hälsastora
mellan olika sociala geografiska områden och mellan könen.grupper,
Strukturellt betingade livsvillkor exempelvis försämrad ekonomi,som
arbetslöshet, miljöföroreningar, krympande offentliga välfardssystem i
kombination med levnadsvanor, exempelvis kost-, tobaks- och
alkoholvanor, kan några förklaringarna till skillnaderna iattvara av
ohälsa ökar.

Sociala strukturer formi lagstiftning, ekonomiskaav resurser,
och traditioner inom olika samhällssektorer t.ex arbetsmiljö,normer

utbildning, boende, trafik, jordbruk, fritid och kultur, socialtjänst,
hälso- och sjukvård påverkar förekomsten hälsorisker. hälsanAttav
påverkas samhällsförhållanden i Viktigt motiv förärstort ettav
hälsopolitiskt motiverade initiativ inom flertalet samhällssektorer på
nationell, regional och inte minst lokal nivå.

Statsmakterna har för skapaett attansvar gynnsamma
förutsättningar för hela befolkningen leva hälsosamt liv,att ett oavsett
social bakgrund. förInsatser skapa goda villkor för hälsa skall iatt ses

långsiktigt perspektiv. Många de beslutett fattas i dag påverkarav som
både vår och kommande hälsa.generationers

Insatser för främja god hälsa kan därföratt en ses som en
investering för framtiden, investering utdelning på flera sätt.en som ger
För individen år med hälsa och livskvalitet läggs till livet, förattgenom
samhället befolkning frisk och mår braatt skaparärgenom en som
bättre förutsättningar för välstånd, exempelvis ökad tillväxt,genom
minskad sjukfrånvaro och minskad utslagning från arbetslivet.
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Förutsättningarna goda för fram och förverkliga nationellaär att ta
folkhälsomål. har det sedan längeI Sverige pågått utveckling mot etten
ökat intresse och bredare vad gäller folkhälsofrågor. Alltflersynsätt
kommuner och landsting har bildat särskilda folkhälsoråd för att
stimulera, samordna och följa det lokala folkhälsoarbetet inomupp
olika sektorer och geografiska områden. Många landsting avsätter

samhällsmedicinskaför enheter framoch regionalatarresurser
folkhälsorapporter. På nationell nivå arbetar flertal myndigheter medett
folkhälsorelaterade frågor. Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen m.fl.
myndigheter betydelse för främja,har följa och utvärderastor att upp
folkhälsoarbetet. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
har också olika ökatpå sitt och utvecklingsarbetesätt engagemang
inom folkhälsoområdet. Forskning kring folkhälsofrågor finansieras
bl.a vid landets och högskoloruniversitet och forslcriingsråden.genom
På bildas statsrådsgrupp för folkhälsofrågor.regeringsnivå en

Även miljöpolitiken luftutsläpp,den svenska kemikalier m.m. iär
betydande grad inriktad undanröja hälsorisker.mot att

lokal folkrörelsemas verksamhetPå såväl nationell nivå ärsom av
betydelse för folkhälsan.stor

förVärldshälsoorganisationen WHO spelar rollstoren
utvecklingen hälsomål i olika länder. årWHO:s Europaregion antogav

blivit1984 samlad hälsostrategi med 38 mål hög gradisom enen
förebild för länders arbete med hälsomål. Med detmånga nationella

for allaövergripande målet Hälsa år betonas behovet2000 attav
hälsa mellan könen, ochutjämna skillnader socialai grupper

Världsbankens hälsa från årgeografiska iregioner. Investerarapport
möjligheter bearbeta och analysera det1993 har påvisat attnya

till grund för olikafaktaunderlag ligger prioriteringen avsom
hälsomål.

har folkhälsofrågorna fått högreEuropeiska unionen EUInom en
Artikelmed stöd artikel 129 i Maastrichtfördraget. 129prioritering av

hälsoskyddskrav skall led gemenskapensstadgar bl.a ingå iettatt som
politikområden.övriga

for det svenska arbetet med nationella hälsomålTill vägledning
finns, för internationellahälsa alla år fleraWHO:s 2000,utöver
förebilder ochbl.a Storbritannien USA.i

Tillvägagångsättet och resultaten arbetet med framatt taav
och Storbritannien skiljer åt. Bådanationella hälsomål i USA sig

tillvägagångssätten förtjänsten mobiliseradeshar sina I USA storen
föroch företrädare forskningen, näringslivet ochmängd experter

fram heltäckande folkhälsolägetmyndigheterna för bild itaatt en av
USA. kunskapsunderlag fram utmynnade dock inte iDet togsstora som
någon och värdering vilka områden skulle prioriteras.prövning av som
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En styrka med arbetet Storbrittanieni har varit målen blivitatt även
föremål för politisk värdering och prioritering på övergripande nivå.en

Inslag både det engelska ochi amerikanska tillvägagångssättet samt
erfarenheter från arbete med hälsomål i andra länder bör kunna tilltas

i det svenska målarbetet.vara

folkhälsomålMotiv för nationella

Målen skall vägledande för samhällets för förbättrainsatser attvara
folkhälsan. Under år har begreppet "investera hälsa" börjatisenare
användas för beteckna samhällets åtgärder. hälsaAtt investera iatt är

fråga deprioritera. Oavsett ekonomiska förhållandena böratten om
politiker och andra beslutsfattare möjlighet välja de insatserattges som
med tillgängliga de bästa effekterna i ettresurser ger
folkhälsoperspektiv. Syftet med målarbetet därför främstär att ange
vilka angelägnaproblem lösa vilkaoch strategierär mest attsom som
förutses effektiva.de mestvara

dagsläget finns mycket kunskap olikaI folkhälsoproblem ochom
förolika åtgärder lösa dem. Komplexiteten och folkhälsoarbetetsattom

tvärsektoriella karaktär ställer emellertid krav överblick ochpå
integration kunskap från flera olika kunskapsområden ochav
vetenskapliga discipliner. På nationell nivå finns Socialstyrelsens
folkhälsorapporter överblick hälsoläget i Sverige.översom ger en
Folkhälsoinstitutet och andra berörda myndigheter arbetar med att,
utifrån bla. folkhälsorapporterna, övergripande politiska prioriteringar
och analyser, fram underlag för hälsopolitiskaolikata typeregna av
strategier och Arbetet med fram nationella folkhälsomålinsatser. att ta
innebär den kunskap finns hälsoläget, hälsoutvecklingenatt som om
och de bakomliggande orsakerna kan och utvecklasnyttiggöras
ytterligare. minst talar internationella förebilder för detInte gåratt att
komma vad gäller möjlighetenlängre med epidemiologiska måttatt nya
jämföra bördan på befolkningen olika förutsehälsoproblem och attav
den framtida utvecklingen. exemepl dettaEtt på den holländska såär
kallade "Preventmodellen".

fram måldokument angeläget likaAtt i sig minst viktigärettta men
leder dit och fortsätter efter detär attprocessen som som

måldokumentet fram. Målen skalltagits tjäna stöd och inspirationsom
på nationell, regional och lokal nivå. Måldokumentet skall vara en av
utgångspunkterna i offensivt och multisektoriellt folkhälsoarbete påett
alla nivåer.

folkhälsomålNationella behövs för särskilt uppmärksamma ochatt
minska skillnaderna hälsa mellani olika socioekonomiska grupper,
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arbetegeografiska områden och mellan könen. Ettetniska grupper,
betydelse förhälsan bör belysa hälsansmed nationella mål för

samhällets villkor.och hälsan påverkassamhällsutvecklingen hur av
nationell, regionalolika påi initiativKunskapen bör kunna omsättas

och lokal nivå.

Uppdraget

nationella mål förförslag tilluppdrag utarbetaKommitténs är att
folkhälsoarbetet.ochhälsoutvecklingen

den tillgängligakommitténs arbete börUtgångspunkten i vara
finns inomfolkhälsoproblem och hälsoutvecklingenkunskapen somom

grundas påmål skalldiscipliner. Varjeolika vetenskapliga ett
skadornas ochdels belyser sjukdomamas,underlagvetenskapligt som

påverkbarhet, delsbestämningsfaktorer ochutbredning,riskernas
och andrasocialamöjligt, vilka ekonomiska,redovisar, så långt

respektiveuppfylldes inteskulle få dekonsekvenser målen om
uppfylldes.

inklusivesamhällssektorer,flertaletförutsättningar inomBeslut och
folkhälsan.påverkar Avaktivt delta,möjlighetermedborgarnas att

alladärefter bredkommittén bördetta följer sträva ansatsatt en
förbetydelseverksamhet väsentligvilkassamhällssektorer är av

formuleringenochprobleminventeringenfolkhälsan beaktas vid av
mål.

kommitténmålformuleringsarbetet skalltillunderlag ävenSom ett
existerandegenomslagskraft redanvilkenoch analyseraredogöra för
nivå.regional och lokal Dettanationell,haft påmål för hälsan

frammedarbetetgenomgångöversiktliginnefattar bl.a att taaven
svenskadeuppföljningoch lokalt,regionalthälsomål aven

hälsa förmålmed anledning WHO:sgjortsställningstaganden avsom
riktlinjer ochFolkhälsogruppensuppföljningalla ochår 2000 aven

samband med 199l årsmål istrategiprojekt de sattssamt uppsom
Även exempelvis inommål för hälsan,andrafolkhälsoproposition.

debetydelseavseende vilkenanalyseras med påalkoholområdet, bör
haft för folkhälsan.

systematiskredovisadel sitt underlagskallKommittén enen avsom
uppfyllandetbetydelse förmål kan hamöjligagenomgång avsomav

minskaohälsa,folkhälsan, förebyggamålen främjade övergripande att
funktionsnedsättning,förtida och undvikbarförhindrahälsorisker samt

antalskall mindreslutförslagdöd. kommitténssjuklighet och I ett
med de motivtillsammansprioriterade målsärskilt presenteras som

ligger prioriteringarna.bakom
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Målen skall primärt underlätta beslut på strategisk nivå. betyderDet
hälsomålen skall inriktning och peka angelägna områden föratt utange

insatser avgränsade och detalj utformadeiän snävtattsnarare ange
fastställdoperativa insatser med budget och tidsplan.

anslutning de föreslagnaI till målen skall kommittén lämna förslag
till för dem. Liksomstrategier nå vad beträffar målens inriktning böratt

strategiema övergripandeäven operativa. Utgångspunktenänmervara
för förslagen till mål och strategier dessa skall kunna genomförasär att

ytterligare belasta samhällsekonomin. Med dettautan att attavses
förslagen till mål och strategier bör, där så möjligt med hänsyn till deär
kunskaper finns kostnader och effekter olikasom om av
folkhälsoinsatser, grundas på samhällsekonomisk analys visaren som

samhällsekonomin helhet förlorarinte förslagenpåatt närsom
köstnadema genomföra målen och strategiema. Ivägs mot nyttan attav
förekommande fall skall förslagens ekonomiska effekter föräven

näringslivet, landstingen respektive kommunerna redovisasstaten,
för respektive sektor. Kommittén skall analyseraseparat även

kostnaden respektive alternativa förstrategier nånyttan attav samma
mål.

sambandKommittén skall, i med förslagen, föraäven ett
fastställamöjligheterna sambanden mellanattresonemang om en

folkhälsoinsats effekteroch dess på lång sikt. viktDärvid detär attav
analysera hur olika bedömningar folkhälsoinsats kostnadäven av en

och långpå kort respektive sikt påverkar samhällets ochnytta
individens folkhälsoinsatsen.benägenhet investera iatt

varje mål skall olika möjliga tidshorisonter måletFör för kannär
diskuteras. kunnauppnås För mellan olikaavvägninggöraatt en

insatsområden behöver eventuella målkonflikter analyseras.
Målkonfliker kan upp-komma då värderar för målmotivent.ex ettman

olika perspektiv, hela befolkningens, olikat.ex utsattaur ur gruppers
eller den enskilde medborgarens synvinkel.

Kommittén skall dokumentera och redovisa arbetsmetoden som
för fram de nationella hälsomålen. dettaI ingåranvänts att ta göraatt

genomgång förutsättningarna för utveckla hälsomål. Medatten av
detta begreppsanalys där begrepp mål, hälsa, riskavses en som m.m.
definieras. Vidare krävs diskussion de metoder användsen av som av
kommittén för bl.a. hälsoutveckling, sjukdomsbörda ochmätaatt
dödlighet. den mån kommittén använderI modeller försig attav

den framtidaprognosticera hälsoutvecklingen skall dessa också
beskrivas. Dokumentationen arbetsmetoden för fram mål skallatt taav
kunna vägledande för hur successiv förnyelse de nationellavara en av
målen bör ske föroch det fortsatta arbetet med fram regionala ochatt ta
lokala hälsomål.



SOU 1998:43 Bilaga 1 287

De nationella hälsomål fram skall uppföljningsbara ochtassom vara
gå revidera med jämna mellanrum allteftersomatt
folkhälsoutvecklingen, ktmskapsläget och insatserna för folkhälsan
ändras. Kommittén skall redogöra för hur målen skall förverkligas,
följas och revideras. fråganHäri ingår vilka instanser skallupp om som
ha för målen följsansvaret att upp.

En erfarenhet vad gällergjorts andra länders hälsomål detär attsom
i vissa fall saknas tillräcklig koppling mellan målen och de möjligheter

finns genomföra dem i form policybeslut, åtgärder,attsom av resurser,
intresse Kommittén skall därför särskild uppmärksamhetägnam.m.
hur målen kan förankras i olika beslutsprocesser och hur en
utvecklingsprocess frånleder mål till handling kan stimulerassom
bland medborgarna och inom alla berörda samhällssektorer.

Kommittén skall beakta folkhälsan i allt utsträckningatt större
påverkas förhållanden utanför vårt lands Olikagränser.av
miljörelaterade hälsorisker t.ex. luftföroreningar, handeln med droger
och spridningen smittsamma sjukdomar hiv/aids, tbc, difteri ärav som
några exempel problemområdenpå visar behovetpå attsom av
kommittén uppmärksammar internationella förhållanden kanäven som
ha betydelse för vår hälsa.

Det angeläget kommittén tillvaratar erfarenheter från regionaltär att
och lokalt arbete frammed mål för hälsan. Kommittén skallatt ta
vidare beakta de internationella erfarenheter, frånexempelvis Finland,
Norge, Storbritannien, Canada, Irland, USA, Australien och Nya
Zeeland, finns vad gäller framtagandet hälsomål. Kommitténsom av
bör också del den och de metoder WHOanväntsta ansatsav som av
och Världsbanken i i hälsa frånInvestera år 1993.rapporten

samråda medKommittén skall Miljöhälsoutredningen S 1995:68 i
de delar gäller formulering mål. Kommittén skall vidare beaktasom av
de resultat Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering ochsom om

S 1992:04 kommer framorganisation till vad gäller definitionen av
folkhälsoarbetet ansvarsfördelningenoch mellan landsting ochstat,
kommun. Kommittén skall fortlöpande samråda med statsrådsgmppen
för folkhälsa.

Utredningen skall efter ha så bred samverkansträva att en som
möjligt med aktörer inom landsting, kommun, folkrörelser,stat,
näringsliv, forskning och intresseföreningar. dennaI samverkan ingår

fortlöpande olika förslag till nationella hälsomål brediatt pröva en
dialog med berörda instanser.

kommitténs arbete gällerFör kommittédirektiven till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
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1992:50 redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.samt att
1994: 124.

Utredningsarbetet skall bedrivas så det slutfört i sin helhet denäratt
31 december 1998.

Socialdepartementet
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Tilläggsdirektiv till Nationella
folkhälsokommittén S 1995: 14

Dir 1997:89

regeringssammanträde den 26 juniBeslut vid 1997.

Sammanfattning tilläggsuppdragetav

folkhälsokommittén S 1995:14 får uppdrag följaNationella i att
WHO arbete med revidera sinaVärldshälsoorganisationens att

Nationella folkhälsokommittén skallhälsopolitiska mål och strategier.
dessa till Socialdepartementetsynpunkter utformningenlämna på av

harmål och strategier antagits WHO:soch, efter det att av
hand dentill det sprids kännedom i förstamedlemsländer, bidra att om

berördaHälsa-för-alla-strategin till aktörernaeuropeiska inom
samhällssektorer.

Bakgrund

revidera "Hälsa-för-alla årsin strategihar fattat beslutWHO attom
"Hälsaför närvarande rubricerasglobala strategin,2000". Den somnya

århundradet", planerasför för detalla 21:a att antas av
Eventuelltvid dess i Geneve i maj 1998.Världshälsoforsamlingen möte

hälsopolitisk deklarationsärskildkommer dådet även att presenteras en
arbete med revidera WHO:sParallellt pågår"charter". att

förhälsopolitiska mål Europa.

Hälsafdr-alla-strateginglobalaDen

globala presenterades den majförsta utkast till den strategin 15Ett nya
begärde skulle arbetasför styrelse,1997 WHO:s att texten om.som

planeringenEnligt den redovisade kommer WHO:s sex
tillfälle diskutera förslag vidfä omarbetatregionalkommittéer att ettatt

under september månad. sekretariat har ocksåsina årliga WHO:smöten
med andra och frivilligapåbörjat konsultationer FN-organisationer

styrelse har vidare begärt medlemsländernaorganisationer. WHO:s att
utformningenskall tillfälle medverka i i öppenatt texternages av en
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under tiden fram till maj 1998, då den strateginprocess planeras attnya
bli Formerna för detta dockantagen. är oklara.ännu

Den europeiska Hälsa-för-alla-strategin

WHO:s Europakontor räknar med i slutet juli månadatt sända ettav
förslag till hälsopolitisk strategi för Europa på remiss.
Medlemsländerna skall lämna i slutet november 1997.senastsvar av
Vid regionalkommitténs i Istanbulmöte den 15-19 september 1997
kommer det förutom genomgången den globala strategin också attav

tillfälle till preliminär diskussion den europeiska strategin.ges en av
Denna planeras kunna bli vid regionalkommitténsatt antagen imöte
september 1998.

Tilläggsuppdraget

Inom WHO finns ambitionen följa den globalaatt strateginupp
regionalt, vilket i sin skall vägledning för medlemsländernastur ge
nationella hälsoprogram. Besluten i WHO formellt bindandeinte förär
medlemsländema, särskilt europeisk folkhälsostrategi kanmen en
komma få betydelse såväl för samarbetetatt inom den europeiska
WHO-regionen, för enskilda länders övergripande inriktningsom av
folkhälsoarbetet.

Nationella folkhälsokommittén skall därför, i samarbete med
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, följa för utarbetandetprocessen

WHO:s Hälsa-för-alla-strategi och dess anknytning till denav nya
globala strategin.

De berörda svenska myndigheterna och organisationerna kommer
under tillfälle lämnaatt synpunkter tillattprocessen ges
Socialdepartementet, har samordningsansvar för relationerna medsom
WHO. Det särskilt angelägetär Nationella folkhälsokommitténatt
lämnar synpunkter till Socialdepartementet i de olika skeden där
medlemsländerna tillfälle påverka utformningenatt denges av nya
Hälsa-för-alla-strategin.

När WHO:s Hälsa-för-alla-strategier har antagits med-av
lemsländema skall Nationella folkhälsokommittén, inom för sittramen
uppdrag, vidare bidra till sprida kännedom dessaatt bland aktörernaom
inom de berörda samhällssektorerna. Härvid skall information om
WHO:s hälsopolitiska strategi för Europa företräde.ges

Socialdepartementet
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tillmed anknytningLagstiftningar nära

folkhälsoområdet

Inledningl

ak-överblickfrämst allmänbilagaSyftet med denna överär att ge en
folkhälsoområdet.anknytning tillmedlagstiftningartuella nära

sjukvårdsom-hälso- ochmed lagstiftningar inominledsGenomgången
lagstift-fall hartrafiksäkerhetsområdet. vissamed Irådet och avslutas

folk-meddirekt brukar förknippaskanske intemedningar tagits som
rollför de spelar itagits medhar ändåhälsoarbetet. De storatt sam-en

frågorockså fordärmed viktigaochhällssociala frågor är om
folkhälsan.

för lagstiftningarnaredogörelse de olikaingåendeNågon görsmera
omfattande.alltför Iskulle bilaganredogörelseinte. sådanEn göra
olika författ-första hand dehänvisas till iintresseradestället får den
propositionerbetänkanden,också förarbetenfinnsningarna i sig. Det

de olikatillgåjuridisk litteraturriksdagstryck ochoch attannat om
lagarna.

skadestånd ochregler finnsolikadebilagan berörs inteI omsom
strid medhandlandeskyldig till isigstraff för den gör ettsomm.m.

redovisas.lagstiftningarenligtåligganden som

l982:763/HSLsjukvårdslagenochHälso-2

kraft den januariträdde i lHSL,sjukvårdslagenHälso- och som
ochall hälso-1-2 d §§ gällerbestämmelsermed1983, inleds som

sjukvårdochhuvudsak hälso-landet- dvs. iisjukvård bedrivssom
och sjuk-hälso-privatoch kommunerlandstingbedrivs samtsom av

studerandehälsovård ang.Skolhälsovård ochföretagshälsovård,vård,
studerandehälsovården avsnitt 4.företags-, skol- och se

sjuk-hälso- ochlandstingensavsnittinnehåller sedanHSL ett om
sjukvårdochkommunernas hälso-och avsnittvård 3-16 §§ ett om

fortsättningsvis avsnitt med bl.a.1725 finns§§. HSLI gemensamma
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regler för landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård och
regler för all hälso och sjukvård.gemensamma Tillsynen hälso-över

och sjukvården Socialstyrelsen.utövas Detta i lagenav anges
1996:786 tillsyn hälso-över och sjukvården l §.om

Tandvården regleras inte i HSL i särskild lag-utan tandvårdsla-en
1985:125, avsnittgen se

Hälso- och sjukvården tillär delenstörsta angelägenhet fören
landstingen. Vissa primärkommuner ingår inte i något landsting.
Samma gäller då dessa kommuner. Med landstingansvar detiavses
följ ande de landstingsfriaäven kommunerna.

Den hälso- och sjukvård alla primärkommuner skyldigaärsom att
erbjuda vissa särskilda fall. Kommunerna bl.a.avser skyldigaär att
erbjuda hälso- och sjukvård dem bor i särskilda boendeforrnersom
18 § HSL. Ädelreformen.Ansvaret i dessa fall följdär en av

I förstal § stycket framhållsHSL med hälso- och sjukvårdatt avses
åtgärder för medicinskt förebygga,att utreda och behandla sjukdomar
och skador. Detta innebär hälso- och sjukvårdenatt omfattar såväl den
egentliga sjukvården de sjukdomsförebyggande åtgärderna. Medsom
insatser innebär medicinskt förebyggaatt sjukdomar och skadorsom

enligt förarbetena prop. 1981/82:97, 110 bådeavses miljbinrilctades.
och individinriktade åtgärder.

frågaI de miljöinriktade åtgärderna anförde föredragandeom stats-
rådet bl.a. de kan innefatta insatseratt för fastställa hur kemiska,att
biologiska, fysiska, sociala och psykologiska faktorer inverkar på be-
folkningens hälsotillstånd, liksom hur levnadsvanoma påverkar hälso-
tillståndet. Till de individinriktade åtgärderna räknas framgår det-
vidare propositionen bl.a. all verksamhet har till syfteav attsom upp--
spåra hälsoproblem skilda slag. Det kan gälla allmänna och riktadeav
hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning mödra- och barn-samt
hälsovård 111.

Målet för hälso- och sjukvården enligtär 2 § första stycket goden
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare före-en
skrivs i 2 b § hälso- och sjukvårdenatt skall arbeta för förebyggaatt
ohälsa. Den vänder sig till hälso- och sjukvården skall detsom när är
lämpligt upplysningar metoder för förebygga sjukdom ellerges attom
skada. Denna paragraf trädde i krañ: den l juli 1985. Angående denna
paragraf vidare nedan.se

I avsnittet i HSL landstingens hälso- och sjukvård 3-16 §§om
framhålls varje landsting skallatt erbjuda god hälso- och sjukvården
dem bosatta inom landstingetär och landstingetsom att i övrigtäven
skall verka för god hälsa hos hela befolkningen anges i §.3en

Föredragande statsrådet redovisade i propositionen till hälso- och
sjukvårdslagen, 33 sin uppfattning den förebyggande verk-s. om
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samheten. Exempel förebyggandepå åtgärder nämndes, såsom vaccine-
ring olika sjukdomar och medicinering förmot människor med högt
blodtryck. framhölls det finnsDet möjligheter förebygga elleratt iatt
tiden förskjuta de fortfarande relativt vanliga allvarliga komplikatio-

diabetes. Andra exempel på framgångsrika förebyggandenerna av
åtgärder mödra- och bamhälsovården, haft betydelse förstorvar som

begränsa sjuklighet och dödlighet för mödraratt och barn i samband
med graviditet och förlossning liksom under barnens första levnadsår.
Ett ytterligare exempel insatserna inom tandhälsovårdenutgör med
bl.a. fluorbehandling tandröta. Statsrådet framhöll också bl.a. demot att

kroniska sjukdomskategoriema i högre åldersgrupperstora har bedömts
svårare med förebyggandeangripa åtgärder.attvara

Landstingens för miljöinriktade insatser borde enligt statsrå-ansvar
det innefatta syfte fastläggainsatser i hur faktorer deni miljönatt yttre

och därvid bara kemiska, biologiskainte eller fysiska ävenutan so--
ciala och psykologiska levnadsvanor inverkar på befolkningenssamt-
hälsotillstånd. För sådana bedömningar skall kunna bli verknings-att
fulla måste de ofta enligt statsrådet på nationell nivå och iblandgöras
kan det till och med bli nödvändigt in dem interna-isättaatt störreett
tionellt sammanhang 35.

De individinriktade förebyggande åtgärderna borde enligt statsrådet
innefatta information och hälsoupplysning, åtgärder för förhindraatt
uppkomsten sjukdom, tillförselvaccinering ocht.ex.av genom av
skyddsläkemedel, uppspårande verksamhet riktad sjukdomar ellermot
förstadier till sådana, dvs. hälsokontroller och hälsoövervakning 37.
Angående funktionshindrade framhölls det viktigt med olikaatt är att
stödjande och förebyggande åtgärder söka skapa förutsättningar för ett
normalt liv för dem.

framhöll förebyggandeStatsrådet vidare arbete psykiskatt mot
ohälsa omfattar åtgärder utanför hälso- sjukvårdensochäven ram.
Dessa åtgärder berör samhälletsmånga sektorer, åtgärder försåsomav

minska alkoholkonsumtionen och användning psykofarmaka,att av
hjälp öka individens motståndskraft hälsoupplysningatt genom m.m.

38.
Som kompletterades hälso- och sjukvårdslagen den langettsovan

januari 1985 med b paragrafen gäller2 § för all hälso- och sjukvård
bedrivs i landet. den föreskrivs bl.a.,I påpekats, hälso-attsom som

och sjukvården skall arbeta för förebygga ohälsa. Till grund föratt
paragrafen låg 1984/852181propositionen utvecklingslinjer förom
hälso- och sjukvården. redogörelsen förI propositionens huvudsakliga
innehåll betonades betydelsen2 samlad folkhälsopolitik. Be-av en
träffande det förebyggande arbetet förordades starkare samarbeteett
mellan de samhällssektorermånga kan medverka främjatill attsom
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goda hälsoförhållanden och motverka ohälsa. Underlag till program
psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomarmot borde fram medtas

förtur och bättre skadestatistik föreslogs förgrund intensifie-en som
rade skadeförebygggande insatser. Hälsoupplysningens roll och beho-

olika åtgärder för förbättrade kostvanor och minskat tobaksbrukven av
betonades. Vidare redovisades i propositionen vissa hälsopolitiska mål
och insatser vad alkoholpolitiken.avser

Slutligen kan FN under år 1989nämnas konventionenatt antog om
barnets rättigheter FN:s barnkonvention. Konventionen trädde för
Sveriges del krafti den 2 september 1990. Vad gäller hälso- och sjuk-
vården för barn artikeli 24 punkten 1 konventionsstatemaattanges
erkänner barnets åtnjuta bästa uppnåeliga hälsarätt och till sjuk-att rätt
vård och rehabilitering. Vidare anförs i artikeln bl.a. konventions-att

skall vidta lämpliga åtgärder för utveckla förebyggandestaterna att
hälsovård, punkten f.2

3 Tandvårdslagen 1985: 125 och

tandVårdstaxan 1973:638

3.1 Tandvårdslagen 1985:125

Tandvårdslagen har utformats med hälso- och sjukvårdslagen som
förebild. Tandvårdslagen gäller tandvårdsverksamhet bedrivs isom
landet. Det innebär främst tandvård meddelas folktandvårdensom av
och privata vårdgivare. Huvudman för folktandvården landstinget.är
Med landsting de landstingsfria kommunerna.ävenavses

Med tandvård enligt tandvårdslagen åtgärder för före-attavses
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan 1 §.

Tandvården skall bedrivas så den uppfyller kravet på godatt en
tandvård. innebär bl.a.Detta vården skall god kvalitet ochatt vara av
lägga särskild vikt förebyggandevid åtgärder 3 § punkten

framhållsDet i propositionen med förslag till tandvårdslag prop.
1984/85:79, 21 det har uppnåtts mycket goda resultat med före-atts.
byggande åtgärder för barn och ungdomar. viktigtEtt inslag i det före-
byggande arbetet uppsökande verksamhet och det viktigtär äratt atten
de patienter saknar eller har oregelbunden kontakt med tand-som en
vården får hjälp etablera sådan kontakt formnågonatt en genom av
uppsökande verksamhet.

I tandvårdslagen finns avsnitt landstingets tandvård 515ett om a
§§. Det i § bl.a. landsting5 varje skall erbjuda god tand-attanges en
vård dem bosatta landstingetinom ochär landstinget iatt ävensom
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övrigt skall verka för god tandhälsa hos befolkningen. Angående 5 §en
framhålls i propositionen tandvårdslagen 29 landstingensattom

för samhällsinriktade förebyggande insatser inom tandvårdenansvar
bör innefatta insatser för kartlägga hur faktorer i den miljönatt yttre
och levnadsvillkoren befolkningenspåverkar tandhälsa. Landstingen
bör till bearbetasystematisera, och utnyttja de kunskaperta vara, om
risker i människornas levnadsmiljö observeras i det dagliga tand-som
vårdsarbetet.

Folktandvården skall för regelbunden fullständigoch tandvårdsvara
för barn och ungdomar till och med det år då de fyller år. före-19 Detta
skrivs i tandvård7 § Denna skall avgiftsfri 15 §.vara

Socialstyrelsen enligt lagen 1996:786 tillsyn hälso-utövar överom
och sjukvården tillsynen tandvården 1 och 2 §§.över

3.2 Tandvårdsförsäkringen

Tandvårdsförsälqingen har med betydande antal justeringar iett arvo-
des- och subventionsbestämmelserna gällt sedan år Tandvårds-1974.
försäkringen tillkom tid medi tandvårdsbehov och hadestoraen som
syfte det ekonomiskt möjligt för de flesta människor fågöraatt att
tandvård. Tandvårdstaxan 1973:638 infördes med reglerade arvoden
för angivna åtgärder. Patientavgiften beräknades procentuellsom en
andel utifrån det sammanlagda arvodet för behandlingen.

Tandvårdsersättningen utbetalas försäkringskassoma. Riksför-av
säkringsverket RFV tillsynsmyndighet.är

gäller "självrisk"Numera i tandvårdstaxan. försäkradeDen be-en
talar hela kostnaden kronor förl 300 behandlingsperiod. Omt.o.m. en

arvodet under behandlingsperiod överstiger l 300summan av en
kronor 500 kronor betalar försäkringskassaninte 13 tandvårds-men

för det överskjutande beloppetersättning med 35 Om arvodetprocent.
överstiger 13 kronor betalas tandvårdsersättning500 för det överskju-
tande beloppet med 70 Dessa bestämmelser finns tand-i 7 §procent.
vårdstaxan.

Efter hand tandhälsosituationen för flertalet har förbätt-som vuxna
efter tillkomsten tandsvårdsförsälqingen har behovet för-rats ettav av

ändrat arvodes- och ersättningssystem uppkommit. till-Hösten 1992
arbetsgrupp för tandvårdsförsäkringen. Däreftersattes översynen av

har det lagts flera propositioner på riksdagens bord med förslag om
ändring Någon genomgripande reform har det intesystemet. trotsav
kommit till stånd. Arbetet med reformering fortsätter emellertid. Enen
särskild utredare tillkallades i juni 1997 uppdrag lämna förslag tillatt

inriktning tandvårdsförsälcringen dir 1997:86. Uppdrageten ny av
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redovisades nyligen i betänkandet Tänder ersättningssystem förnytt-
vuxentandvård SOU 1998:2. Förslagen bereds för närvarande i
regeringskansliet.

4 skol-Företags-, och
studerandehälsovården

l Företagshälsovården

Företagshälsovården del det arbetarskydd reglerasär en av som genom
Ävenarbetsmiljölagen 1977:1160. det finns både statlig, primär-om

kommunal och landstingskommunal företagshälsovård gäller för det
flertalet arbetsplatser i Sverige verksamheten reglerasstora att sär-av

skilda avtal mellan arbetsmarknadens enligt vilka huvudansvaretparter
läggs på arbetsgivare i samverkan med arbets-utövasatt näraresp.
tagarorganisationerna. Företagshälsovården skall, enligt uttalanden i
proposition 1984/85:89, opartisk, rådgivande till denexpertresurssom
lokala skyddsverksamheten medverka till arbetsmiljön i möj-att största
liga utsträckning till människans förutsättningar. Verksam-anpassas
heten skall huvudsakligen förebyggande karaktär beaktaochvara av
såväl medicinska och tekniska psykiska och sociala aspekter isom
arbetsmiljön. Riksdagsbeslutet med anledning med-propositionenav
förde bl.a. tillägg till kap.3 2 § arbetsmiljölagen innebördett attav
arbetsgivare arbetsförhållandena påkallar det skall föranstaltaom om
företagshälsovård den omfattningi verksamheten kräver. harSverige
anslutit sig till International Labour Organisations ILO konvention nr
161, detaljerade riktlinjer för företagshälsvård. Enligt konven-som ger
tionen skall föråtgärder vidtas etablering företagshälsovård, varvidav

alternativ detta skall ske "lagar och bestämmelser"ett är att genom
källag Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagenJan med kommentarer, 1997,

102s.
Av och 2 lagen 1996:7861 tillsyn hälso- och sjukvår-överom

den framgår företagshälsovården står under tillsyn Socialstyrel-att av
sen.

4.2 Skolhälsovården

Enligt 14 kap. skollagen1 § 1985:1100 skall Skolhälsovård anordnas
för eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, Särskolan, specialskolan
och sameskolan. Skolhälsovård får ordnas för elever iäven
förskoleklass sjukvårdshuvudmannen och skolhuvudmannenom
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kommer Huvudmannen fördet. skolan skall anordna hälso-överens om
och sjukvården följer föreskrifterinte meddelasannatom av som av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kap. §.14 7

förhuvudmän grundskolanKommunerna medan kommuner ochär
landsting huvudmän för gymnasieskolan 1 kap. skollagen.4 §är

för särskolanhuvudmän l kap. §. EfterKommunerna 5är överens-
dockkommelse med kommun får landsting huvudman företten vara

utbildning särskolan. Staten huvudman för specialskolanviss inom är
och sameskolan l kap. 6 och §§.7

första stycket skollagen SkolhälsovårdenEnligt kap. har till14 2 §
utveckling, bevaraändamål följa elevernas och förbättra deras själs-att

förliga och kroppsliga hälsa och verka sunda levnadsvanor hos dem. I
paragrafens stycke föreskrivs Skolhälsovården främst skallandra att

omfattaförebyggande. skall hälsokontroller och enkla sjuk-Denvara
skolhäl-vårdsinsatser. elever särskolan och specialskolan skall iiFör

derasockså särskilda undersökningar föranledssovården ingå avsom
funktionshinder.

första grund-kap. stycket varje elev iVidare föreskrivs i 14 3 § att
allmännaskolan skall erbjudas genomgåeller sameskolan minstatt tre

under första kontrollenhälsokontroller, fördelade skoltiden.jämt Den
skolhälsovård anordnas för elever iskall första läsåret. Omäga rum

förskoleklassen första kontrollen istället då elevenfår den äga rum
mellan de allmänna hälsokon-trollema,där. Eleven skall dessutom,

begränsadeoch hörsel andraerbjudas kontroll ochgenomgåatt av syn
hälsokontroller.

hälsounder-alltså skyldig erbjuda elevernaSkolhuvudmannen är att
och andrakap. förstaden omfattning i 14 3 §sökningar i sägssom

skyl-föreligger normalteleverna dock ingenstyckena skollagen. För
undersökas.dighet låta sigatt

och gymnasie-eleverna i gymnasieskolan ikap.I 14 4 § attanges
hälsokon-tillfälle genomgå minst allmänsärskolan skall beredas att en

troll.
Skolhälsovården Socialstyrelsen.Tillsynen Dettautövasöver av

och1996:786 tillsyn hälso-framgår och lagenl 2 överomav
sjukvården.

Studerandehälsovården4.3

högskoleorternaStuderandehälsovården bedrivs på universitets- och
studerandesärskilda kårortsnämnder inrättats desom av genomgenom

Verksamheten författningsreglerad. Verk-deras inteorganisationer. är
riksdagsbeslut påsamheten finansieras delvis med statsbidrag. Enligt
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grundval regeringens proposition 1982/831129 vissa studiesoci-av om
ala frågor bör tyngdpunkten inom studerandehälsovården ligga på före-
byggande, sociala och kurativa insatser. De studerandes behov av so-
matisk och psykiatrisk sjukvård bör huvudsakligen tillgodoses inom

för den offentliga hälso- och sjukvården. Det sagda gäller deramen
statliga högskoleenhetema medan praktiskt alla studerande inomtaget
den kommunala delen högskolan omfattas Skolhälsovårdenav av
källa, Jan Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, 1997,

104.s.
Studerandehälsovården står liksom företagshälsovården och skol-

hälsovården under tillsyn Socialstyrelsen.av

Folkhälsoarbetet5 inom EU

5.1 Artikel 129 i Maastrichtfördraget

När fördraget Europeiska Unionen Maastrichtfordraget trädde iom
kraft den november skapadesl 1993 möjligheter för formelltett mer
samarbete på folkhälsans område tidigare. Enligt artikel detän 3 i revi-
derade Romfördraget skall verksamheten innefatta bl.a. åtgärder för att
uppnå hög hälsoskyddsnivå. dettaFör ändamål har artikel 129en om
folkhälsa Maastrichtfördraget.inrättats i

artikel föreskrivsI 129 följande.

l Gemenskapen skall bidra till hög hälsoskyddsnivå uppnåsatt en
främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behovattgenom

stödja deras insatser.
Gemenskapens skallinsatser inriktas på förebygga sjukdomar,att
särskilt de folksjukdomama, inkl. narkotikamissbruket,stora genom

främja forskning deras orsaker och överföring hälso-att samtom
upplysning och hälsoundervisning. Hälsoskyddskraven skall ingå

led i gemenskapens övriga politik.ettsom
2 Medlemsstaterna skall i samverkan med kommissionen inbördes

samordna sin politik och sina insatser på de områden isom avses
punkt kanKommissionen i kontakt med medlemsstaternanära ta
lämpliga initiativ för främja sådan samordning.att en

3 Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med
tredje land och de behöriga internationella organisationerna på folk-
hälsans omrâde.

4 För bidra till de mål dennai artikel uppnås skallatt att som anges
rådet:
i enlighet med det förfarande i artikel efterl89b, och attsom anges
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sociala kommittén RegionkommitténEkonomiska ochha hört samt
dock får omfatta harrnonise-stimulansåtgärder intebesluta somom
eller andra författningar,genomlagarmedlemsstaternasring av

förslag kommissionenpåkvalificerad majoritetbeslut med antaav
rekommendationer.

redovisat93meddelande är 1993 KOM 559har iKommissionen ett
enligt artikel 129.folkhälsostrategimedför arbetetplaneringsin en
allmän/horisontellblandningföreslåsArbetet av program avenvara

sjukdomsspeciñkaochnatur program.
di-fördragenandra bestämmelser iartikel finns129Förutom som

1997:4departementspromemorian Dshälsan.berör Iindirektrekt eller
och hälso-folkhälsafrågor gällerEG-arbete iför SverigesStrategi som

sådana bestämmelser 29exempel pålämnasoch sjukvård
arbets-har utarbetats1997:4Departementspromemorian Ds enav

SverigeföreslåsI promemorianSocialdepartementet. attinomgrupp
hälso-folkhälsoarbete får målsättningför EU:s attbör verka att som
bästadenskall sigbefollmingsgmpperländer och närmasituationen i

fo-och hasuccessivtmålet bör skeför nåArbetetnivån unionen.i att
beaktandemedoch hälsoskillnader i EUhälsoriskerminskakus på att

41.jämställdhetochjämlikhetav
be-mening EU:sarbetsgruppensmål bör enligtuppnå dettaFör att

områdende ärinomfogenheter och merpartenatt somavageraresurser
uttalatifor folkhälsan utnyttjasbetydelsegrundläggande ett merav

41.hälsofrämjande syfte
alkoholtobak,områdenadet gällerframhållerArbetsgruppen näratt

redankandokumenterade och EUvälhälsoriskemaoch narkotika är nu
finnsHärriskfaktorer.påverka dessaförbefogenheterutnyttja sina att
bådefrågordessasida särskilt prioriterasvenskfråndet anledning att

ochpolitikområdenagerande olikainomsamlatståndför få till ettatt
folkhälsoprogrammenoch planeradepågåendeför deinom ramen

s. 41.

bedrivs inom EU5.2 Program som

kon-folkhälsofrågornafickMaastrichtfördragetartikel 129 iGenom en
medigångkunde ocksåDärmedstitutionell grund inom EU. sättaman

och skapa heltetableradeutvecklaatt program.nyaprogram
Åtgärdsprogram förbl.a.f.n. bedrivs inom EU ettär programsom

sjukdomar. Ettöverförbarasexuelltandraaids och vissaförebyggaatt
hälso-tredjecancer". Ett"Europa motärannat avserprogramprogram

har inrättatsEUockså det inomkanfrämjande insatser. Det nämnas att
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internationellt EMCDDAett Europeiska narkotikaobservato-center, -
riet. Det har till uppgift bevaka narkotikasituationenatt inom EU-resp.
land och jämföra den aktuella situationen ochatt utvecklingen mellan
EU-ländema.

6 Smittskyddslagen 1988:1472

Med smittskydd enligt smittskyddslagen verksamhet till skyddavses
smittsamma sjukdomar sprids blandmot människor l §.att Varje

landsting för behövliga smittskyddsåtgärder vidtasatt inomsvarar
landstingsområdet 5 §.

Enligt 9 § dock den nämnd i kommun fullgör uppgif-svarar en som
miljö-inom och hälsoskyddsområdet förter smittskyddsåtgärderatt

vidtas sådana djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, ventila-mot
tionsanläggningar och andra objekt sprider eller misstänks spridasom
smittsamma sjukdomar. Vidare skall enligt lO första§ meningen varje
läkare i sin hälso- och sjukvårdande verksamhet uppmärksam påvara
förekomsten samhällsfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdo-av

och vidta de åtgärder skäligen kan krävas. finnsI 10 § ocksåmar som
bestämmelser undersöknings- och behandlingsskyldighet läka-förom
ren.

landsting skall det finnasI varje smittskyddsläkare 6 §.en
sjukdomarnaDe smittsamma indelas i samhällsfarliga sjukdomar

och övriga sjukdomar.smittsamma samhällsfarligaDe sjukdomarna
och vissa de övriga smittsamma sjukdomarna skall anmälas enligtav
föreskrifter meddelas smittskyddslageni 3 §. Till de anmäl-som
ningspliktiga sjukdomarna räknas bl.a. difteri, hepatit hepatitA, B, in-
fektion tuberkulos, malariaHIV, och botulism. Anmälan tillgörsav
smittskyddsläkaren.

Bestämmelser anmälningsskyldighet finns i 20-24 fö-§§. Detom a
reskrivs bl.a. första stycket förstai 20 § meningen läkare iatt en som
sin verksamhet konstaterar någon har smittats samhällsfarligatt av en
sjukdom skall anmäla detta till smittskyddsläkaren och Smittskyddsin-
stitutet.

Socialstyrelsen har tillsynen smittskyddet i landet 65 §.över
En parlamentarisk kommitté har tillkallats för utvärdera smitt-att

skyddet med tonvikt på smittskyddslagen och författningarövriga som
hör till smittskyddet dir. 1996:68. Kommitténs uppdrag skall redovi-

den december31 1998.senastsas
I sammanhanget kan också det finns lag 1989:225nämnas att en
ersättning till smittbärare. Enligt denna lag formersättning iutgesom

smittbärarpenning och reseersättning. Med smittbärare förstås denav
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förloratsjukdom ha sinha smittsamhar eller kan utan attantas ensom
elleroch den för kanföljd sjukdomenarbetsförmåga till antassomav

sjukdom. Försäkringskassansjuk smittsamiföra smitta utan att envara
lag.enligt dennabetalar ersättningarnaut

1977:1160Arbetsmiljölagen7

före-ändamålet med lagenarbetsmilj ärkap. attI 1 l § attanges
uppnåövrigtolycksfall i arbetet ibygga ohälsa och ävensamt att en

god arbetsmiljö.
arbetsmiljö-tilli kommentarenhärtill kananslutningI angessom-

arbe-området förm.fl., 191997,lagen, GullbergHans nämnas atts. -
insiktBakgrunden ökadbreddats.hartarskydd efter hand attär omen

arbetsför-möjligaefter bästabörhälsanför strävavärnaatt omman
frånocksåfysiologiskt avseendeochteknisktbara ihållanden inte utan

synpunkt.psykologisksocial och
föreskriftergrundläggandevidarearbetsmiljölagenI som un-ges

Kravenskall förverkligas.mål kunna ärarbetarskyddetsderlag för att
kommen-nämndadenberor enligtutformade. Dettatill del allmänten

allamedarbetslivethelagälla för såskalllagenpå gottatttaren som
verksamhetsformer. Denoch skiftandeverksamhetsgrenarskildadess

tillämpningenmöjligheterocksåutformningenallmänna att anpassager
samhället.utvecklingensociala ioch dentekniskatill den

anställningsförhållanden. Ialltframför i vä-gällerArbetsmiljölagen
tillämplig på ensamföretagare.dessutomlagensentliga delar är

kapiteldettaandra kapitlet. Idetlagenicentralt avsnitt utgörEtt
beskaffenhet. Härarbetsmiljönsföreskrifterfinns allmänna upp-om

skilda faktoreravseende pågälla medskallkravställs de allmänna som
arbetsmiljön.i

beskaffenhet.arbetsmiljandeföljföreskrivs önskap.2 l §I om

till arbetetstillfredsställande med hänsynskallArbetsmiljön vara
samhället. Arbets-tekniska utvecklingen isociala ochoch dennatur

iförutsättningartill människors olikaskallförhållandena anpassas
möjlighetskallArbetstagarenavseende.psykiskt attfysiskt och ges

föränd-iar-betssituationsinutformningenmedverka i samtegenav
Telmik,arbete.hansutvecklingsarbeteochrings- rör egetsom

arbets-utformas såarbetsinnehåll skallocharbetsorganisation att
kaneller psykiska belastningarfysiskaförinte utsättstagaren som
ochlönefonnerskallolycksfall. Därvidellerohälsamedföra även

bundet arbeteellerbeaktas. Starktarbetstiderförläggning styrtav
arbetetskall eftersträvasDeteller begränsas.skall undvikas att ger
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möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sam-
manhang mellan enskilda arbetsuppgifter. skallDet vidare eftersträ-

arbetsförhållandena möjligheteratt till personlig och yrkes-vas ger
mässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt
ansvar.

I kap.3 preciseras vilka har för arbetsmiljön. Främstansvaretsom
arbetsgivare läggsnämns också på arbetstagare, tillver-ettmen ansvar

kare m.fl. Samtidigt allmänna handlingsmönster för hurgrupper. ges
skall gå till för skapa god arbetsmiljö.väga attman en

I kap.4 bl.a. grundvalen för Arbetarskyddsstyrelsen skallattges
kunna meddela straffsanktionerade föreskrifter förhandskontroll iom
olika former.

kap. finnsI 5 föreskrifter minderåriga. kap.I 5 2 § attom anges en
minderårig får arbetstagareinte eller på anlitas till ellersättannatsom
utföra arbete före det kalenderår under vilket han/hon fyller årsexton
och inte heller innan han/hon har fullgjort skolplikt.sin

En minderårig fyllt år får dock anlitas till eller utföra lätttrettonsom
arbete inte sådant slag det kanär inverka skadligt på denattsom av
minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. Regeringen eller efter
regeringens bestämmande, Arbetarskyddsstyrelsen, får meddela före-
skrifter undantag från förbudet anlita minderårig harinteattom som
fyllt år. Sådant undantag får endast mycket lätt arbetetretton avse av
sådant slag speciella och betydande tillämpningsproblem skulleatt
uppstå inte undantag meddelades.om

kap. finnsI 7 bestämmelser tillsyn. föreskrivs kap.Det i l §7om
första stycket tillsyn efterlevnaden denna lag och med stödatt över av

lagen meddelade föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsenutövasav av
under dess överinseende och ledning, Yrkesinspektionen.samt, av

Arbetsmiljölagen kompletteras med föreskrifter meddelade med
stöd lagen. Till lagen ansluter således bl.a. arbetsmiljöförordningenav
1977:1166 innehåller bemyndiganden för Arbetarskyddsstyrel-som

meddela föreskrifter arbetsmiljölagens tillämpning. förord-att Isen om
ningen finns också bestämmelser bl.a. den lokala skydds-som avser
verksamhetens anordnande och tillsynens utövande.

8 Socialtjänstlagen 1980:620/ SoL
Socialtjänstlagen SoL ofta ha betydelse för folkhälsofrågor.storanses
Bestämmelser finns ändå inte i denna lag direkt uttalar social-attsom
tjänsten har för folkhälsofrågor. februariI 1994ett rapportansvar en
från nätverk bildats för lokalt folkhälsoarbeteett i samverkansom
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Landstingsförbundet ochkommunförbundet,mellan Svenskabl.a.
socialtjänstens rolldock beskrivningFolkhälsoinstitutet somavges en

framhålls socialtjänstens insatserkan lämplig Detåterge. attattvara
tillofta går från sociala problemcirkel såkan bryta den onda som

ofta kan betecknasarbete i denna meningohälsa och socialtjänstensatt
folkhälsoperspektiv.förebyggande i ettsom

Regional tillsynangelägenhet.kommunal överSocialtjänsten är en
Tillsynen nationell nivålånsstyrelsema. påsocialtjänsten ut-utövas av

Socialstyrelsen.övas av
uppgifter bl.a. hörsocialnämndensdet tillframhålls§ SoL attI 5 att

samhälls-samarbete med andraoch isamhällsplaneringenmedverka i
främja goda miljöer ioch enskildaföreningarorganisationer,organ,

verksamhet och påuppsökande sättkommunen annatsamt att genom
levnadsförhållanden.för godafrämja förutsättningarna

verk-socialnämndensförallmänna riktlinjermeddelas vissaI 7 §
socialnämndensparagrafens första stycke bl.a.isamhet. Det attanges

socialanämndensskall bygga påsamhällsplaneringenmedverkan i er-
ochpåverka utformningensyfta tillsärskiltfarenheter och att nyaav

bostadsområden i kommunen.äldre
kan intressesocialtjänstlagenparagraf ettiEn uravsom varaannan

densocialnämnden iföreskrivsdenfolkhälsoperspektiv 8 I attär
erbjudaochsocialtjänstenupplysaskallverksamhetenuppsökande om

här-nämndenlämpligt skalldethjälp. Närenskilda sinoch ärgrupper
ochorganisationeroch medsamhällsorganmed andravid samverka

andra föreningar.
social-bl.a.missbruk föreskrivs i ll §åtgärderVad gäller attmot

missbruk al-och motverkaförebyggaförskall arbetanämnden att av
ochför barnmedel.beroendeframkallande Insatserandrakohol och

Socialnämndenuppmärksamhet.särskilddärvidungdom bör ägnas
tillinformationstyckeparagrafens andraockså enligtskall genom

verksamhetuppsökandeochenskildaochmyndigheter, genomgrupper
hjälpmöj-demissbruk ochskadeverkningarkunskapsprida omavom

ligheter finns.som
soci-§ungdom framhålls i 12ochbarngäller attVad omsorger om

hosutvecklingenuppmärksamhet skall följasärskildmedalnämnden
utveckling. Itillhar visat teckenbarn och ungdom en ogynnsamsom

socialnämnden ibl.a.framhålls ocksåparagraf näraatt samar-samma
riskeraroch ungdomför barnskall sörjabete attmed hemmen att som

och,stöd de behöverskydd ochfår detutvecklas ogynnsamt omsom
utanförvård och fostrandet,bästa motiverarhänsynen till den unges

det hemmet.egna
socialtjänstlagen itillägg till §gäller 11998den januariFrån 1 ett

tilläggdettasocialtjänsten. Enligtställning inomsyfte barnensstärkaatt
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skall, åtgärder barn, särskilt beaktasnär vadrör hänsynen till barnets
bästa kräver. Anledningen till tillägget främst Sverige harär anslutitatt
sig till konventionFN barnets rättigheter FN barnkonvention.:s om :s
Som under avsnitt trädde2 dennanämnts konvention kraft föri
Sveriges del den 2 september 1990. konventionenI artikeli 3anges
punkten vid alla åtgärderl barn, sig de vidtas of-att rörsom vare av
fentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, admi-
nistrativa myndigheter eller lagstiftande skall barnets bästaorgan
komma främstai rummet.

I flertal bestämmelser i konventionen finns ellerett mindreen mer
stark anknytning till socialtjänstområdet i folkhälsoperspektiv.sett ett
Det kan det i artikel 19 punkten l konventionssta-nämnas att attanges

skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativatema och sociala
åtgärder åtgärder i utbildningssyfte för skydda barnet allasamt att mot
former fysiskt eller psykiskt våld, skada eller vanvårdövergrepp,av
eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande
sexuella barnetmedan föräldrarnasi eller den föräl-övergrepp, är ena
derns, vårdnadshavares eller vård. Vidare kan nämnasannan persons

det i artikel punkten27 l konventionsstatema erkänneratt attanges
för varje barn till den levnadsstandardrätten krävs för barnets fy-som

siska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. artikelI 33
konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder, inne-attanges

fattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder samt
åtgärder i upplysningssyfte för skydda barn från olaglig användningatt

narkotika och psykotropa såsom dessa definieras i tillämpligaämnenav
internationella fördrag.

Vad sedan gäller äldre föreskrivs i 20 § SoL attomsorgerna om a
socialnämnden skall väl förtrogensig med levnadsförhållandena igöra
kommunen för äldre människor i sin uppsökande verksamhetsamt
upplysa socialtjänstens verksamhet på detta område. Vidare före-om
skrivs paragrafen kommuneni skall planera sina insatser för äldre. Iatt
planeringen skall kommunen samverka med landstinget andrasamt
samhällsorgan och organisationer. En motsvarande paragraf finns vad
gäller människor med funktionshinder 21 §.omsorger om a

Från den januari gäller bestämmelsel 1998 i socialtjänstlagenen
socialtjänsteninsatser inom skall god kvalitetattsom anger vara av

7 förstaa§ stycket. Bestämmelsen föreslogs regeringen iav pro-
Ändringposition l996/97:l24 i socialtjänstlagen. de formerEn av av

insatser betonas i propositionen de tidiga insatserna 54ärsom
Social-tjänsten bör beakta behovet tidiga insatser inom allaav
verksamheter för både barn och ungdomar.vuxna,

Vidare skall det finns två tvångslagar inom social-nämnas att
tjänstornrådet. Den lagen 1988:870 vård missbrukareär iena om av
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särskilda bestämmelserlagen l990:52 medvissa fall. andraDen är
vårdom av unga.

oktober tillkallats för analyserasärskild utredare har i 1997En att
socialtjänstlagens konstruktion ochbl.a. beröroch lämna förslag som

uppgift främstfinansiering, socialtjänstenssocialtjänstensstruktur, att
formerna föreller ekonomiska problembistå tillfälliga socialavid samt

skalldir. 1997:109. Utredningsarbetetsocialtjänstentillsynen över
1999.denavslutat 31senast marsvara

socialförsäkringen9

till förtidspen-bl.a. sjukförsäkring,socialförsäkringen finnsInom rätt
harförsäkringsformerarbetsskadeförsäkring. Dessasion och somen

ned-för inkomstbortfall grundenskilde påsyfte denkompenseraatt av
sjukdom/ftmktionshinder.följd Före-arbetsförmåga tillsättning avav

samhälletbidrar till tryggheten isocialförsäkringenkomsten somav
folkhälsoperspektiv.bör avspegla isigpositivtindirekt på sätt ettett

tillsammansde administrativaFörsäkringskassoma utgör organ som
socialförsäkringen. RFVRFV handharRiksförsäkringsverket ärmed

tillsynsmyndighet.också
folkhälsoarbetetsocialförsäkringen ochsamband mellanEtt nämnare

Försäk-försäkringskassan har.rehabiliteringsansvardetkan i somses
1962:381första lagenstycketkap. 5 §skall enligt 22ringskassan om

detillsyn insatsersamordna ochAFLallmän försäkring överutöva
Utifrånlag.rehabiliteringsverksamhet enligt dennaförbehövs re-som

hållaandra skäl bl.a. intressethabiliteringsansvaret attävensamt avav
för social-skäli stort finns detsjukförsäkringenförkostnadernanere

tillkommersjukdom.förebygga Dettaförverkaförsäkringen attatt
rubrikenmedtill under år 1990regeringenuttryck bl.a. i rapporten

den RFVochohälsan insatserregeringentillSärskild motrapport om
lämnadessedanalltså gått några århar1990:5. rapportenDetanser

aktuell.fortfarandeuppgifter från RFVenligtden ärmen
ohälsan idela åtgärdernavalthar enligtRFV motattrapporten upp

Socialför-förebyggande insatser.dessafyra En ärgrupperavgrupper.
försäkringskassaninsatserenligtsäkringen attrapportengör genom

uppgifterstatistiskasamlareller ADB-systemmanuellt omegnagenom
anställda hosföroch förtidspensionerarbetsskadorsjukskrivning, en

Yrkesinspek-arbetsförmedling ochmedsamverkanviss arbetsgivare. I
arbetsgivaren,sammanställningarliknandetionen, på sätt gör omsom

underlag förtillsammans sittmyndigheternakan sedan presentera ar-
arbetsgivareninformeragenomgångsådanbetsgivaren. En att omavser

åtgärder arbetsgivarendiskussion deståndoch få tillsituationen en om
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kan vidta för begränsa de fysiska och psykiska hälsoriskernaatt på ar-
betsplatsen.

Försäkringskassan kan också enligt föra goda exempelrapporten ut
på samarbetsformer mellan de aktörer arbetar för förebyggaattsom
ohälsa och utslagning från arbetslivet och kan förmedla godaäven
exempel på insatser arbetsgivare gjort och kan tillämpassom som av
flera.

Som bekräftelse på Socialförsäkringens roll folhälsoarbeteti kanen
framhållas det budgetpropositioneni för år 1998 prop.att 1997/98:1,
volym framhållsll socialförsälcringsadministrationen skallatts.
verka för bl.a. förebygga och minska ohälsa.att

I proposition 1997/98:41 Socialförsäkringens administration,om
vilken i december 1997 överlämnats till riksdagen, föreslårm.m., rege-

ringen det i kap. skall18 2 § AFL föreskrivas den allmänna för-att att
säkringskassan bl.a. skall vidta åtgärder för förebygga och minskaatt
ohälsa i syfte de långaminska sjukperiodema aktivt arbeta medatt samt
rehabilitering enligt vad kap.i 22 Skyldigheten förnämnaresom anges
försäkringskassan verka förebyggande och försöka minskaatt att
ohälsa föreslås alltså bli lagreglerad. Dessa bestämmelser föreslås träda
ikraft den ljuli 1998.

Slutligen skall här det finns vissanämnas ersättningsbestämmel-att
i AFL direkt betydelse förebyggandeiär sammanhang. Denser som av

genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kansom
enligt haAF L till sjukpenning. Som förutsättning gäller behand-rätt att
lingen eller rehabiliteringen syftar till förebygga sjukdom elleratt att
förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis förebygga eller häva ned-att
sättning arbetsfönnågan. Arbetsförmågan skall nedsatt i denav anses
mån den försäkrade på grund behandlingen eller rehabiliteringen ärav
förhindrad förvärvsarbeta. Bestämmelserna härom finns i kap.3att
7 b § AFL. Vidare kan rehabiliteringsersättning försäkrad,utges när en

arbetsförmåga till följd sjukdom deltar i arbetslivsinriktad reha-vars av
bilitering förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvisatt attsom avser
förebygga eller häva nedsättning arbetsfönnågan. bestämmel-Dessaav

finns i kap.22 7ser

10 Livsmedelslagen 1971 l1

Livsmedelslagen har syfte skydda konsumenterna skadligaatt motsom
eller på från hälsosynpunkt otjänliga livsmedelsätt prop.annat
1971:61, 179.s.
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livsmedel saluhålls fårföreskrivs inte ha sådanI 5 § att som sam-
beskaffenhet det kan skadligtmansättning eller i övrigt att antas attvara

förtära, smittförande eller eljest otj änligt till människoföda.
livsmedel vid hanteringAngående hantering i 8 § attangesav av

livsmedel försiktighetsmått iakttas och förfaras såskall sådana i övrigt
for livsmedlet förorenas eller blir otjänligtfara inte uppkommeratt att

till människoföda.
saluhållande föreskrivs bl.a. livsmedel får inteAngående i 16 § att

till människoföda.det kan otjänligtsaluhållas antas varaom
§ första stycket i livsme-Angående personalhygien i 21 attanges

eller kan hasysselsatt hardelshantering får inte antasperson somvara
eller skada kan livsmedelsjukdom såreller smitta, göra somannan som
människoföda.han änligt tillhanterar otj

efterlev-livsmedelsverk den centrala tillsynenStatens överutövar
la-föreskrifter har meddelats med stödnaden och delagen avsomav

ellertillsynen länet.den inom DenLänsstyrelsen närmareutövargen.
hälso-fullgör uppgifter miljö- ochnämnder inomde kommunala som

kommunen regeringen intetillsynen inomskyddsornrådet utövar om
Livsmedelsverket.skall Före-tillsynenhar föreskrivit utövasatt av

skrifterna härom finns i 24
tillkal-februari 1997beslut regeringen ihar enligtkommittéEn av

dir.livsmedelstillsynenuppgiftlats med översyngöraatt aven
ochfördelningen mellanskall särskilt utredaKommittén1997:25. stat

lämpligaföreslåför livsmedelstillsynen,kommun vad gäller ansvaret
tillsynsavgifter.medliksom förformer tillsynenför systemet

den april 1998.sitt uppdrag 30skall redovisaKommittén senast
livsmedelsförordningenmedkompletterasLivsmedelslagen

1971:807.

1993:581Tobakslagenll

samlats såjuli den harkraft den 1994. Iträdde i lTobakslagen gott
samlad lag hargäller tobaksbruk. Enalla lagregler ansettssomsom

beskatt-lättillgänglig. Reglernaöverskådlig ochregleringengöra om
1961:394särskild lag, lagenfinns dock itobaksvarorning omenav

Ändringar tobakslagenomfattande slag har gjorts itobaksskatt. av mera
ikraftträdande den januari 1997.med l

tobaksbrukethälsorisker in-tobakslagen deBakgrunden till är som
rekommenderatWHO harVärldshälsoorganisationennebär. rege-

få tillvidta åtgärder för bl.a.hälsovårdsmyndigheterringar och att att
Även tobak.har i arbetetrökfria miljöer. EU sigstånd engagerat mot
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I l § tobakslagen det på grund de hälsorisker och olä-attanges av
genheter förbundna med bruk tobak meddelas bestämmelserär isom av
denna lag om

begränsning rökning i vissa lokaler och på vissautrymmen samtav-
områden utomhus
rökfri arbetsmiljö-
vamingstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till-
tobaksvaror
begränsningar handeln med och till införsel tobaksvarorrättenav av-
marknadsföring tobaksvaror samtav-
produktkontroll tobaksvaror.m.m. av-

I 2 § förbjudenrökning i vissa lokaler. gällerDet lokalerärattanges av
gemensamhetskaraktär, skollokaler, lokaler för hälso- och sjuk-t.ex.
vård, kommunikationsmedel, lokaler där allmänna sammankomster
eller offentliga tillställningar anordnas och andra lokaler allmän-som
heten har tillträde till.

finnsI 8 § bestämmelser rökfri arbetsmiljö. Arbetsgivaren skallom
med vissa undantag för arbetstagare viljainte sinatt mot ut-svara en

för tobaksrök den arbetslokali eller det liknande därsätts utrymme ar-
betstagaren verksam.är

Härefter följer lageni avsnitt vamingstexter och innehålls-ett om
deklaration tobaksvarorpå 9-11 §§. föreskrivsDet bl.a. i till-10 § att
verkaren eller importören för förpackning för-till tobaksvaraattsvarar

med och innehållsdeklaration.varningstexterses
försäljning tobaksvaror har införtsFör åldersgräns. Tobaksva-av en

får säljas eller påinte lämnas i näringsverksamhet tillsättannat utror
den har fyllt år 12 §. Vidareinte 18 gäller enligt paragrafen attsom
den lämnar tobaksvaror skall förvissa harsigut att mottagarensom om

ålder.uppnått 18 års Det också i paragraf det finnsattanges samma om
särskild anledning tobaksvara avsedd lämnasäratt anta att överatten
till någon inte har fyllt 18 år får inte lämnas ut.som varan

näringsidkare marknadsförEn tobaksvaror till konsumenter fårsom
inte använda kommersiella i periodiska skrifter eller i andraannonser
jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen tillämplig. Detär
får inte heller vid sådan marknadsföring användas kommersiella an-

i radio eller gäller sådanaTV. Detta TV-sändningaräven övernonser
satellit omfattas radio- och TV-lagen. bestämmelser finnsDessasom av
i 14 första stycket.§

Tobakslagen innehåller avsnitt tillsyn 19-24 §§. finnsDetett om
flera tillsynsorgan. Arbetarskyddsstyrelsen,Det Yrkesinspektionen,är
Socialstyrelsen, den eller de nämnder kommun bestämmer ochsom
länsstyrelserna. tämligen omfattandeEn redogörelse skulle behövas för



Bilaga 2 309SOU 1998:43

Därför fårdetta regelsystem.försöka beskrivaenkeltpå sättäven ettatt
finnsdetkan docktobakslagen. Dettillstället nämnas atti hänvisas en
centralaomedelbar tillsyn. Denochcentral tillsynmellanuppdelning

Socialstyrelsen.och DenArbetarskyddsstyrelsentillsynen utövas av
de övrigaorgan närrmts.tillsynenomedelbara utövas somav

81994: 173Alkohollagen12

medkompletterasjanuari 1995. Denkraft den 1trädde iAlkohollagen
1994:2047 medoch förordningen1994:2046alkoholförordningen

Alkoholinspektionen.förinstruktion
mellanavtalträddeförfattningarnamed de ett nyttSamtidigt nya

för-Svensktillkännagivits ikraft, vilketiABSystembolagetochstaten
1994:2049.fattningssamling

riksda-alkoholpolitiska beslutdetgälleralkoholpolitikenFör som
enighetbredunderdetta år ettRiksdagenår 1977. antogantoggen

socialpolitiska insatsertonvikt påmedalkoholpolitisktsamlat program
upplys-ochåtgärderförebyggandetillökadeochi vid mening resurser

alltförtotala,denbegränsaMålsättningenningsverksamhet. attvar
alkoholmissbruketmedtilloch komma rättaalkoholkonsumtionenhöga

1995.m.fl.,BillumSusannekommentar,EnAlkohollagen,källa;
olikadefinitionerdel ut-tillkapitelförsta storLagens upptas avav

används i lagen.tryck som
ochtillverkninginnehåller reglerkapitelandraAlkohollagens om

tillståndtillverkasfår intespritdryckeroch utandärtill. Sprittillstånd
det intetillståndtillverkasfår inteeller ölstarköl utan1 §. Vin, om

2 §.behovförhemmettillverkning igäl-ler eget
förbestämmelserallmännainnehållerkapiteltredjeAlkohollagens
8 §kap.servering. I 3inkl.försäljningall slaggällerförsäljning. Det av

fårstarkölochspritdrycker, vinmeddetaljhandelvidföreskrivs va-att
år.fyllt 20harintetill denlämnasellersäljas utinte somannarsror

alko-serveringmed öl ochdetaljhandelvidgällerMotsvarande av
iföreskrivsVidareår.fyllt 18harintedenfrågaiholdrycker somom

finnsdet sär-får lämnasalkoholdrycker inte utbl.a.paragrafen att om
tillhandahållasolovligenavsedd attskild anledning ärattanta varan

därmedeller påombudförbjudetdet§ är attnågon. I 9 att somanges
harinteenligt 8 §till denalkoholdryckeranskaffajämförligt sätt som

förbjudetenligt 9 §ocksåutlämnad till sig. Detsådan ärfårätt att vara
anskaffa alko-medtillhandagåomfattning atti störreatt annan

holdrycker.
förstakapitletsIregler servering.innehållerkapitletsjätteDet om

starkölochspritdrycker, vinserveringbl.a.paragraf föreskrivs att av
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får ske endast tillstånd har meddelats. På serveringsställe därom serve-
ringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller honom utseddav serve-
ringsansvarig tillsynutöva serveringenöver ochperson närva-vara
rande under hela serveringstiden 3 §.

I kap.7 föreskrivs1 § bl.a. tillverkningstillstånd,att partihandelstill-
stånd och inköpstillstånd får meddelas endast den visar hanattsom
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt lämpligär verksamheten.att utöva Vid till-
ståndsprövningen skall särskild hänsyn till sökanden laglydigtas ärom
och benägen fullgöra sina skyldigheteratt det allmänna. Till-mot
ståndsprövande myndighet Alkoholinspektionen.är

Serveringstillstånd får meddelas endast den visar han medattsom
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omstän-
digheterna i övrigt lämpligär verksamheten.att utöva Vidare gäller
bl.a. vid tillståndsprövningen skallatt särskild hänsyn till sökan-tas om
den laglydig och benägen fullgöraär sina skyldigheteratt det all-mot

7 kap. §.männa 7
Enligt kap.7 19 § skall kommunen återkalla severingstillstånd bl.a.
tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillståndom

gällande bestämmelserna alkohollageni eller föreskrifter eller villkor
meddelade med stöd lagen.av

Angående tillsynen efterlevnadenöver alkohollagen finns be-av
stämmelser 8 kap. l dennaI paragraf föreskrivs följande.

Alkoholinspektionen central tillsynutövar efterlevnadenöver av
denna lag och kan meddela allmänna råd till vägledning för tillämp-
ningen lagen. Länsstyrelsen tillsyn inom länet.utövar Länsstyrel-av

skall också biträda kommunerna med råd derasi verksamhet.sen
Den omedelbara tillsynen efterlevnadenöver bestämmelsernaav om
servering spritdrycker, vin och starköl kommunen ochutövasav av

polismyndigheten. Kommunen och polismyndighetenav utövar
också tillsyn servering och detaljhandelöver med öl.av

En särskild utredare har tillkallats för be-att göra översynen av
stämmelserna marknadsföring alkoholdrycker dir. 1996:33.om av
Utredaren skall nuvarande marknadsföringsregleröver bl.a. utifrånse
de förändringar skett på alkoholpolitikens område i och medsom
Sveriges anslutning till ochEU utforma förslag till de författningsregle-
ringar bedöms nödvändiga bakgrund utredningsuppdraget.motsom av



Bilaga 2 3 llSOU 1998:43

Konsumentlagstiftning13

Inledningl 3 l
.

instruktion1995:868 medförordningenenligtKonsumentverket är
konsumentfrå-förförvaltningsmyndighetcentralKonsumentverketför

konsumentpoliti-statligagenomföra denförhuvudsansvarmed attgor
skyddab1.a.Övergripande skallverksamhetenmål för attken. vara

l §.säkerhetochhälsakonsumenternas
1990:932konsumentköplagenförredogörsavsnittföreliggandeI

inne-Konsumentverkets1985:716.konsumenttjänstlagenoch ansvar
konsumentornrådet.påtillämpninglagarsdessaförbär ävenett ansvar

2.l 990293Konsumentköplagen13.2

skallvadhandlarbestämmelserkonsumentköplagensFlera somomav
intresse.18 §folkhälsosynpunkt b1.a.Ur ärmed fel på avvara.enavses

stridsäljs idenfelaktigsåledes ärpunkten l att18 § sägsI omvaran
§1988:1604 eller 17produktsäkerhetslagen6 §enligtförbudettmot

försäljningsförbudeller1995:450marknadsföringslagen annatmot ett
iväsentligenmyndighetellerförfattningimeddelatshar av ensom

ellerohälsadrabbasanvänderdenförebyggasyfte att avatt varansom
inte äranvändninghindraförellerolycksfall att vara somenavannars

säkerhetssynpunkt.fråntillförlitlig
felaktigföreskrivs ärkonsumentköplagen attpunkten 218 §I varan

för livpåtaglig faramedföranvändningdessbristfälligsåden attärom
hälsa.eller

produktsäkerhetslagen. Denna§61punkten nämns18 §I ovan
närings-föreskrivssäljförbud. Där attinnehållerparagraf ett enom

risksärskildmedförtjänstellertillhandahålleridkare somenvaraen
förbjudaMarknadsdomstolenkanegendomellerskada påför person
liknandeFörbudet fårmed det. ävenfortsättahonom annanavseatt

skaderisk. Som ärangettsmedeller tjänst en varaovansammavara
förbudstridden sålts ikonsumentköplagen mot ettenligtfelaktig om

produktsäkerhetslagen.enligt 6 §
marknadsföringslagen. Där§också 17lpunkten18 § nämnsI ovan

sådanamarknadsförnäringsidkarestycketförstaföreskrivs i att somen
brukför privatkonsumenteranvändasavseddaprodukter attär avsom

får för-ändamålhuvudsakligaför sittotjänligauppenbartoch ärsom
föreskrivsstyckeandraparagrafens attdet.med Ifortsättabjudas att

förstaimarknadsföringmotverkaförbehövsdet att avsessomom
ellertillverkar, importerarnäringsidkareocksåfårstycket an-somen
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marknadsför produkten till andra näringsidkare förbjudas fort-nars att
med det.sätta

13.3 Konsumenttjänstlagen 1985:716

konsumenttjänstlagenI meddelas föreskrifter avtal tjänsterom om som
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet utför åt konsumenter
huvudsakligen för enskilt ändamål.

I 9 § första stycket föreskrivs2 tjänsten skall felaktigatt anses om
resultatet avviker från sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som
väsentligen syftar till säkerställa föremålet föratt tjänsten tillför-att är
litligt från säkerhetssynpunkt.

I 9 § andra stycket föreskrivs tjänsten skall också felaktigatt anses
bl.a. den utförts i strid förbud enligt 6 § produktsäkerhetslagenmotom
eller 17 § marknadsföringslagen ang. dessa paragrafer under 13.2.se

14 Miljöområdet

14.1 Miljöskyddslagen 1969:387

Miljöskyddslagen tillämplig på utsläppandeär avloppsvatten, fastav
eller frånämne mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjögas

eller vattenområde. Lagen vidare tillämpligannat är på användning av
mark, byggnad eller anläggning på eljest kan medföra förore-sätt som
ning mark, vattendrag, sjö eller vattenområde ellerannatav av av
grundvatten. ocksåLagen tillämplig på användningär mark, bygg-av
nad eller anläggning på kan medförasätt störning för omgivningensom

luftföroreningar, buller, skakning, ljus eller sådant,genom annat om
störningen inte helt tillfällig. härDe nämndaär föreskrifterna finns i
1

I föreskrivs5 § den elleratt utövar miljöfarligämnar utövasom
verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt skäligen kansom
fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.att Skyldigheten att av-
hjälpa olägenheter kvarstår efter det verksamhetenäven har upphört.att

Enligt 9 § kan Koncessionsnämnden för miljöskydd på ansökan av
den ellerutövar miljöfarligämnar verksamhetutöva lämnasom
tillstånd till verksamheten efter prövning enligt denna lag.

I tillståndsbeslut skallett den miljöfarliga verksam-noggrant anges
het tillståndet och de villkor skall gälla. Om särskildasom avser som
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förstabegränsad tid 18 §förtillstånd lämnasfårskäl föreligger
stycket.

föreskriftermeddelafårbestämmelser regeringenfinnsI 10 § attom
sammansättning intemängd, ellervissavloppsvatten attatt t.ex. avom

användningeller derasslag inrättningaroch vissafår släppas ut att av
olägenhet ellerellermedföra ökadkanfår ändras påinte sättett nysom

stömingssynpunkt.betydelse frånavseendei ärannat avsom
naturvårdsverk, länssty-föreskrivs StatensstycketförstaI 38 § att

uppgifterfullgörnämnderkommunaladeellerdenrelserna samt som
miljöfarligtillsynenhälsoskyddsornrådet överoch utövarmiljö-inom

Naturvårdsverket harandra styckeparagrafensverksamhet. I attanges
vidoch lämnartillsynsverksamhetensamordnarcentrala tillsynen,den

tillsynLänsstyrelsenverksamhet. överdenna utövarbistånd ibehov
enligt 10bl.a. tillståndkräververksamhetmiljöfarligsådan som
nivålokalföreskrifter tillsyn på utövasfinns i 38 §Vidare somom

kommunala nämnder.nämnd ellerkommunalav

1080Hälsoskyddslagen 1982:14.2

föråtgärderhälsoskyddslagen attenligt 1 §hälsoskyddMed avses
sådanaundanröjaoch förolägenheterSanitära atthindra uppkomsten av

kanstörningi lagenolägenhetMed sanitärolägenheter. somenavses
helt till-ellerringaoch intehälsamänniskorsför ärskadlig somvara

fállig.
framgår551981/82:2l9, attprop.till lagenförarbetenaAv s.

olägenhetsanitärförhindrasyftetillharåtgärder attsamtliga att ensom
begrep-underfallerolägenhetsådanundanröjaelleruppkommer att en

handlandesåväl aktivtåtgärderMed etthälsoskydd. ensompet avses
handlande.inskränkning iellerhandla ettunderlåtenhet att en

sanitärdefinitionenutanförfallerde störningarAngående avsom
tillfälliga,ellerringastörningardvs. är attolägenhet, anse somsom

56.proposition,nämndaföljande ianfördes s.

be-ellerringaskall ärstörninghuruvidaFrågan varaansesenom
Härvid-uppfattar stömingen.allmänhetmänniskor ihurroende av

människor.mellan olikaskillnaderbetydandedet finnaslag kan
Störningaröverkänslighetsreaktioner.lidermänniskorMånga av

kanmänniskorhos mångareaktionersådanatillupphovsom ger
människortillhänsynstagandeolägenhet. Ettsanitärbetraktas som

bedöm-vidskall alltså"normalt" göraskänsligarenågot änärsom
tillfälligaheltskallVidareolägenhet.sanitärvadningen ärsomav

innebärolägenhet. Dettasanitär atträknasstörningar inte ensom
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störning måste ha viss varaktighet för sanitär olä-atten anses som
genhet. Hit räknas förutom fasta störningar regelbundnaäven stör-
ningar störningar återkommersamt vid flera tillfällen änsom om
inte med någon regelbundenhet.

I 2 första§ stycket hälsoskyddslagen föreskrivs kommunvarjeatt sva-
för hälsoskyddet inom kommunen kommunen vid sin pla-samt attrar

nering skall verka för hälsoskyddet tillgodoses.att
I varje kommun skall det finnas eller flera nämnder skallen som

fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsornrådet
4 § första stycket första meningen.

För förhindra uppkomsten sanitär olägenhetatt och för undan-attav
röja sådan olägenhet skall eller nyttjanderättshavarenägaren till berörd
egendom vidta de åtgärder skäligen kan krävas 6 § första stycket.som
Nämare bestämmelser detta i 7-11 §§. Således föreskrivs bl.a. iom ges

§ första7 stycket avloppsvatten skall avledas, elleratt på annatrenas
hand såsätt sanitär olägenhet intetas uppkommer. För dettaattom

ändamål skall lämpliga avloppsanordningar inrättas.
Kommunal nämnd skall fullgöra kommunens uppgifter inomsom

miljö- och hälsoskyddsområdet den omedelbara tillsynenutövar inom
kommunen efterlevnaden lagen och bestämmelseröver meddeladeav
med stöd lagen. länetInom tillsynen länsstyrelsen.utövas Denav av
centrala tillsynen Socialstyrelsen och Statensutövas naturvårdsverkav
enligt bestämmanderegeringens 15 första§ stycket.

14.3 Plan- och bygglagen 1987: 10

kap.I l plan-1 § och bygglagen PBL framhålls denna lag inne-att
håller bestämmelser planläggning mark och och byg-vattenom av om
gande. Bestämmelserna syftar till det vidare paragrafeniatt- anges -
med beaktande den enskilda människans frihet främjaav en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagensen sam-
hälle och för kommande generationer.

Det enligt kap. kommunall 2 §är angelägenhet planläggaatten an-
vändningen mark och I varje kommun skall det enligtvatten. 7 §av

kapitel finnas eller flera nämnder skall fullgöra kom-samma en som
uppgifter plan-inom och byggnadsväsendet och ha det när-munens

inseendet byggnadsverksamheten.maste över
I kap. finns2 bestämmelser allmänna intressen skall beak-om som
vid planläggning och vid lokaliseringtas bebyggelse. förstaI 2 §av

stycket detta kapitel anförs planläggning skall, med beaktandeatt av
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bebyg-strukturändamålsenligfrämjakulturvärden,ochnatur- aven
anläggningar.kommunikationsleder och andragrönområden,gelse,

Även miljöförhållanden igodagod livsmiljö,synpunktsocialfrånen
ochochmed markgod hushållninglångsiktigt vattenövrigt samt en

paragrafenenligtVidare skallskall främjas.och råvarormed energi
kommuner.angränsandeförhållanden itillhänsyn tas

före-l.första stycket punkten Därhälsadettalaskap. §I 2 3 om
förlämpadtill marklokaliseras än-skallbebyggelse ärskrivs att som
styckehälsa. Iboendes och övrigastill dedamålet med hänsyn samma

till markskall lokaliserasbebyggelsevidarepunkten 4 att somanges
förebyggatill möjligheternamed hänsynändamålet attlämpad förär

bullerstömingar.luftföroreningaroch samtvatten-
områdeninomföreskrivspunkten 1stycketförstakap. 4 § attI 2

medutformasbebyggelsemiljönskallbebyggelsemed sammanhållen
brandspridninguppkomst ochskyddhänsyn till behovet mot avav

olyckshändelser.andraochtrafikolyckorsamt mot
föreskrivskap. 2 §byggnader I 3påkravuppställskap.I 3 m.m.

ellerdesåutformasplaceras ochskallbyggnader attsåledes bl.a. att
trafiksäkerhetenmenligt påinverkaranvändning intederas avsedda

omgiv-förolägenheterbetydandefara ellermedföreller på sättannat
för be-anspråkistycketförsta tas§ att tomterningen. I 15 somanges

tillmed hänsynlämpligtpåanordnas ärskallbyggelse sättett som
på platsen.kulturvärdenaochoch tilllandskapsbildenstads- eller natur-

ocholycksfall begränsasförrisken atttillsesskall bl.a.Dessutom att
uppkommer.trafiken inteförolägenheterbetydande

områdesbestämmelser. DetochdetaljplangällerkapitelfemtePBL:s
detaljplanendet illpunktenstycketförsta att5 kap. 7 §föreskrivs

motverkaförskyddsanordningarbestämmelser attmeddelasfår om
skäl, högstasärskildadet finnsoch,omgivningenfrånstörningar om
skakningar,bullerluftförorening,störningarförvärdentillåtna genom

1969:387.miljöskyddslagenenligtsådantljus eller prövasannat som
miljökonsekvensbe-föreskrivsstycketandrakap. 18 § att5I en

medhushållning121987: naturresur-lagenkap.enligtskrivning 5 om
användningmedgerdetaljplanenskall upprättas, avenomm.m.ser

bety-innebärandra anläggningarellerbyggnadermark eller somav
medhushållningenellerhälsan naturresur-miljön,påverkan pådande

ser.
beträffandekontrollstatligbestämmelsermeddelas12 kap.I om

länssty-bl.a.framhållskap. §12 1I attriksintresseområden m.m.av
upphävaändra ellerbeslutkommunensskallrelsen att anta,pröva en

beslutetbefarasdet kanområdesbestämmelser, attellerdetaljplan om
ochboendestill demed hänsynolämpligblirbebyggelseinnebär att en

olyckshändelser.skyddtill behovetellerhälsa motövrigas av
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Frågor tillsyn regleras i kap.l Således föreskrivs i l kap. 8 §om att
länsstyrelsen har tillsyn plan- och byggnadsväsendetöver i länet och-
skall samverka med kommunerna derasi planläggning och att
Boverket har den allmänna uppsikten plan- och byggnadsvå-över-
sendet i riket.

14.4 Renhållningslagen 1979:596

I 3 § renhållningslagen finns allmän aktsamhetsregel. föreskrivsDären
bl.a. avfall skall dethanteras på sådantatt inte uppkommersätt olä-att
genhet från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt.

Varje kommun skall för hushållsavfall inom kommunenattsvara
forslas till behandlingsanläggning i den utsträckning behövs för attsom
tillgodose såväl hälsoskydds- och miljövårdskrav enskilda intres-som

Detta föreskrivs i Vidare4 i denna paragraf bl.a.sen. närattanges
kommunen planlägger och beslutar hur den skyldighet åligger densom
skall fullgöras skall hänsyn till fastighetsinnehavamas möjlighetertas

själva hand avfallet påatt från hälsoskydds-ta och miljövårds-ettom
synpunkt godtagbart sätt.

Regeringen kan meddela föreskrifter kommun skallatt änom annan
för renhållning. Detta innebär möjligheter meddela föreskrifterattsvara

producentansvar för renhållning. gällerDet för produ-t.ex.om ansvar
återvinna förpackningar produceratscenter att 6 och 6 b §§.som a

För kommunvarje skall finnas renhållningsordning skall in-en som
nehålla kommunens föreskrifter avfallshantering och avfallsplanom en
9 § första stycket.

Tillsynen efterlevnaden renhållningslagenöver och med stödav av
lagen meddelade föreskrifter inom kommunen den eller deutövas av
kommunala fullgörnämnder uppgifter inom miljö- och hälso-som
skyddsområdet. Detta gäller inte regeringen bestämmer annat.om
Länsstyrelsen tillsynen inom länet.utövar Statens naturvårdsverk har
den centrala tillsynen. föreskrifterDessa tillsyn finns i 21om

14.5 Lagen 1988:868 brandfarliga ochom

explosiva varor

Lagen brandfarliga och explosiva säkerhetsinriktad lag-ärom varor en
stiftning. Denna lag gäller hantering och import brandfarliga ochav
explosiva syfteLagens hindra sådanaär orsakaratt attvaror. varor
brand eller explosion inte avsedd förebyggaär och be-samt attsom
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explosionbrand elleregendomellerliv, hälsaskador pågränsa genom
§.lsådanavid hantering varorav

och denexplosivaeller importerarhanterarDen som yr-varorsom
skall ha till-brandfarligamängd hanterareller ikesmässigt större varor

stycket.förstall §stånd till det
brandfarligabeträffande äntillstånd rörFrågor annansomvarorom

eller dedenmaterielverkFörsvarsmakten eller Försvarets prövas av
bygg-ochuppgifter plan-fullgör inomnämnderkommunala som

vad regeringenenligttillstånd övrigtinadsväsendet. Frågor prövas,om
polismyndig-ellerSprängämnesinspektionenföreskriver,närmare av

§.heten 13
efter-centrala tillsynenden överSprängämnesinspektionen utövar

meddelatsvillkorföreskrifter ochdedenna laglevnaden samt somav
till-planetdet lokalastycket. Påförsta utövas16 §lagenmed stöd av

kommunensföreskriver någotregeringeninte annat, avomsynen,
polismyndighe-ochbrandfarligafrågaräddningsnämnd i varor avom

andra stycket.16 §explosivafrågaiten varorom

Strålskyddslagenl988:22014.6

skalloch miljömänniskor, djurstrålskyddslagenSyftet med är att
1 §.strålningverkanskadligskyddas mot av

strålningmedverksamhetmedstrålskyddslagenEnligt §5 avses
överlåtelse,saluförande,utförsel,införsel,tillverkning, transport,bl.a.

därmedelleranvändningochinnehavförvärv,upplåtelse, annanav
elleranvändningradioaktivamedbefattning ämnenjämförlig samt av
kananordningartekniskamedbefattningjämförligdärmed somannan

strålning.alstra
föreskrivs bl.a.meddelas i 6 Det attskyldigheterallmännaVissa

verk-tillmed hänsynskallmed strålningverksamhetbedriverden som
vidta de åt-bedrivsunder vilka denförhållandendeochsamhetens art

ellerhindraförbehövsförsiktighetsmåttde attiakttagärder och som
miljö.djur ochmänniskor,skada påmotverka

bedri-harellerbedriverdenföreskrivsstycketförsta§ attI 13 som
verksamhetendet iförskallstrålningmedverksamhet attvit svara

slutförva-behövs,detoch,avfallet hanterasradioaktiva näruppkomna
tillfredsställande Detsammastrålskyddssynpunkt sätt.frånpå ettras

verksamheten.istrålkällorkasserade använtsgäller som
införa,landettillverka, tillbl.a. transportera,forTillstånd krävs att

radioaktivtanvändainneha eller ämneförvärva,överlåta, ettsaluföra,
denellerregeringentillståndl. Frågorpunkten prövas20 § avom

22 §.bestämmerregeringenmyndighet som
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I samband med tillstånd meddelasatt ellerett under tillståndets gil-
tighetstid får tillståndsmyndigheten meddela sådana villkor för tillstån-
det behövs med hänsyn till strålskyddet 26 §.som

Tillsynen efterlevnadenöver strålskyddslagen och föreskrif-av av
eller villkor meddelatster med stöd lagen den eller deutövassom av av

myndigheter regeringen bestämmer 29 §. Enligt l5 § strål-som
skyddsförordningen 1988:293 Statens strålskyddsinstitututövar till-

efterlevnadenöver strålskyddslagen och föreskrifter ellersynen av av
villkor har meddelats med stöd lagen.som av

14.7 Lagen kämteknisk verksamhet 198423om

Med kämteknisk verksamhet bl.a. drift kämteknisk anlägg-avses av
ning och hantering, bearbetning, eller befattningtransport av annan
med kämämne eller kämavfall 1 §. Med kämteknisk anläggning av-

bl.a. kämkraftsreaktor 2 §.ses
Enligt 3 § skall kämteknisk verksamhet bedrivas på sådant sätt att

bl.a. kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som
följer Sveriges överenskommelser i syfte förhindra spridningattav av
kärnvapen och obehörig befattning med kämärrme och sådant kämav-
fall kämbränsleutgörs 3 §.använtsom av

Säkerheten vid kämteknisk verksamhet skall upprätthållas attgenom
de åtgärder vidtas krävs för förebygga fel i eller felaktigattsom
funktion hos felaktigtutrustning, handlande eller kan ledaannat som
till radiologisk olycka och förhindra olovlig befattning med kärn-en

eller kämavfall 4ämne § första stycket.
kämtekniskFör verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor

tillstånd regeringen eller denprövas myndighet regeringenom av som
bestämmer 5 § första stycket.

Tillsynen efterlevnaden denna lagöver och villkor eller före-av
skrifter meddelats med stöd lagen övervakning och kon-samtsom av
troll slutförvar den myndighetutövas bestämmer.regeringenav av som
Detta föreskrivs i 16 Enligt förordningen 1984:14 kämtekniskom
verksamhet åligger det Statens kämkraftsinspektion fullgöra dessaatt
uppgifter 22 första§ stycket.

14.8 Lagen 1985:426 kemiska produkterom

Syftet med lagen kemiska produkter förebygga skador påär att attom
människors hälsa eller i miljön förorsakas kemiska innebo-ämnensav
ende egenskaper 1 §. Den hanterar eller importerar kemisksom en
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övrigtiaktta de försiktighetsmått iochåtgärderprodukt skall vidta de
ellermänniskor imotverka skada påellerför hindrabehövs attsom

kanprodukter undvikaskemiskasådanaDärvid skallmiljön. som er-
stycket.produkter 5 § förstamindre farligamedsättas

ellertillverkaråligger särskilt dendetföreskrivs 6 §Vidare i att som
eller påundersökningarproduktkemiskimporterar att egnagenomen

för bedömningtillfredsställande utredningfinnsdettillsätt attannat se
Utred-produkten kan orsaka.miljöskadorhälso- ellervilka somav

beprövad erfaren-ochmed vetenskapenlighetgjord iskallningen vara
stycket.het 6 första§

hand itillämpningsföreskrifter- i förstaiinnehåll preciserasLagens
bestämmelserOlikaprodukter.kemiska1985:835förordningen om

farlighetsklass.produktensberoende pågällertillstånd m.m.om
Kemikalie-myndighet;friståendefinnskemikaliekontrollenFör en

förinstruktionmed1988:525förordningenEnligtinspektionen. 1 §
förvaltningsmyndighetinspektionen centralKemikalieinspektionen är

denprodukter, ikemiskamiljörisker medochhälso-för ärenden om
uppgift.har dennamyndighetnågonmån inte annan

produkterkemiskalagenefterlevnaden samtTillsynen över omav
skalllagenmeddelats med stödhar ut-och villkorföreskrifter avsom

för-bestämmer. Avmyndigheter regeringeneller dedenövas somav
centrala tillsy-§ denframgår 26produkterkemiskaordningen attom

medde-harföreskrifterochlagenefterlevnaden överöver somavnen
Kemikalieinspektionen, Statensskallstöd lagenlats med utövas avav

livsme-Boverket och StatensArbetarskyddsstyrelsen,naturvårdsverk,
myndighetvarjetillsynsområdedetförordningendelsverk. I somanges

flertaluppdelad påocksåtillsynenlokala ettochhar. regionala ärDen
förordningen.i 26 §påmyndigheter närmaresätt angessom

hållbar ke-betänkandet Enavlämnade juni 1997iKemikommittén
betänkandetformulerar iKommittén1997:84.mikaliepolitik SOU en

riktats inMålen harmiljömål.traditionellamedmål jämförttypny av
ochfrånbortskallkonsumenterochföretag styradepå ämnen som

politik Sverigeför dengrundenbl.a.vidareskallbyta Målen utgöraut.
måldeinternationellt. EttochEUnationellt, inomskall driva somav

innehållsdeklareraskallårföretagen 2002föreslårkommittén är att
val.medvetnakankonsumenterna görasåsina attvaror

godsfarligt1982:82114.9 Lagen transport avom

far-lagenskall enligt 8 §godsfarligt transportVid transport avomav
fordras förförsiktighet iakttasdenvidtas ochåtgärderligt gods de som

skador påorsakarfarliga godset män-detmotverkahindra eller attatt
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niskor, djur, egendom och miljön.i Transportmedel och andra tran-
sportanordningar skall sådan beskaffenhet de stårattvara av emot
påkänningama vid transport.

lagensI andra paragraf räknas vad skall förstås farligtmedupp som
gods enligt lagen. betydandeEtt antal gods räknas bl.a.typer av upp-
explosiva brandfarliga vätskor, brandfarliga fastavaror, varor, orga-
niska peroxider, giftiga med benägenhet orsaka infek-attvaror, varor
tioner, radioaktiva och frätande Lagen gäller för främstvaror varor.
fordon i vägtrafik och jämvägstrafik för luftfartyg fartyg.och Vadsamt
gäller fartyg finns avgränsningar i lagen.närmare Till lagen finns en
särskild förordning förordningen 1982:923 farligttransportom av-
gods. I den meddelas bestämmelser förnärmare tillämpningen la-av
gen.

Tillsynen efterlevnande lagenöver farligt godstransportav om av
och med stöd lagen meddelade föreskrifter regleras i 25 förord-§av
ningen farligt gods. Tillsynsmyndighetertransport Sjöfarts-ärom av
verket, Luftfartsverket, Polismyndighetema, Sprängämnesinspektionen,
Tullmyndighetema och Banverket. Vilket tillsynsornråde varje myn-
dighet har förordningen.ianges

14. l O Förslag till milj Öbalk

I proposition 1997/98:45 har regeringen decemberi 1997 föreslagit
införandet milj Öbalk. Målet med miljöbalken bl.a.är attav tryggaen en
hållbar utveckling och tillförsäkra levande och kommandeatt genera-
tioner hälsosam och god livsmiljö.en

Av de lagar inom miljöområdet redogjorts för avsiktenärsom ovan
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen,att renhållningslagen och lagen
kemiska produkter skall arbetas in i miljöbalken tillsammans medom

flertal andra lagar här inte har beskrivits.ett De redovisadesom ovan
lagar ingå miljöbalkeni kommer dock gälla tid.att ännusom avses en
Miljöbalken föreslås träda i kraft den januari1 1999.

15 miljödirektivEG:s

EG har antagit miljödirektiv rörande luft, avfall och ke-natur, vatten,
mikalier. Dessa direktiv kan antingen teknisk karaktär,vara av mer

omfatta frågor skyddskrav fört.ex. olika miljöfarliga verksamheterom
eller kemikalier, eller utformade gränsvärden för vad miljön imer som
olika avseenden får för frågai föroreningarutsättas olika slag-om av
s.k. miljökvalitetsnormer. kanDe också allmänt fonnulerade,vara mera
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miljöeffekter miljökonsekvensbe-s.k.utredningkrav påt.ex. avavse -
tillståndsplikt förprojekt eller krav påskrivningar vissa störreav-
Handbok miljö-källa; Miljöskyddslagen, islagverksamheter visstav

1996.Bjällås-Rahmn,rätt,
tilltransformera direktivetinnehållet iland skyldigtVarje är att

minimidirektiv kan det blis.k.direktivetlagstiftning. Om är ettegen
har underblir direktivet.lagstiftningen Detfråga änsträngareattom

vilkabemyndigandenflertaltillkommitår stortettett genomsenare
handmiljölagstiftning. förstainförts svensk Iföreskrifter har iantal

till svenskt ju-EG-direktiv transformeradeföreskrifterdessautgörs av
språkbruk.ridiskt

Trafiksäkerhetsområdet16

harochförsta år 1982trañksäkerhetsmål gångenRiksdagens antogs
föl-Målenochriksdagen åren 1988 1993.bekräftats ärsedan dess av

jande.
fortlöpandeskallskadade trafikendödade och itotala antaletDet-

minskas.
förfortlöpande minskastrafiken skallskadas idödas ochRisken att-

alla trafikantkategorier.
grad förhögretrafiken skall minskas iskadasdödas och iRisken att-

problemskyddade.för de Barnenstrafikanternaoskyddadede än
trafiksäkradetPåkälla; 1977:13,beaktas Dssärskilt vägskall mot

32.samhället, s.

oktoberihar riksdagen4.4.2betänkandet avsnittframgåttSom av
skalllångsiktigtinnebär ingenO-visions.k.beslutat1997 attsomom en

vägtrafiken.svårt iavlida skadaseller
uppnåmedför arbetetansvarigmyndighet attDen närmastärsom

förvaltningsmyndighetcentralverkVägverket. Dettadessa mål ärär
för helasektorsansvar, vägtransportsystemetsamlatmed ett ansvar,

förinstruktion Väg-med1997:652förordningenstycketl första§ - -
verket.

mindreellerförfattningarmångatrafikområdet finns störrePå av
hörförfattningarnaTill de Viktigastetrafiksäkerheten.förbetydelse

1972:595fordonskungörelsen1972:603,vägtrafikkungörelsenbl.a.
1977:477.körkortslagenoch

bestämmelserantalinnehållerVägtrañkkungörelsen ett stort som
och säkerordnadåstadkommasyfteindirekthar direkt eller att ensom

försökaövergripandepåföra för långt sätttrafik. skulleDet att ettens
grundreglerdedock bör återgesVaddessa regler.beskriva alla ärsom
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finns i 5 Där anförs vägtrafikant skall iakttaatt den ochsom omsorg
varsamhet till förekommande trafikolycka betingassom omstän-av av
dighetema. Han skall uppträda så, han onödigtvis hindraratt eller

trafiken. Vidarestör i paragrafen vägtrafikant skall iatt även öv-anges
rigt visa hänsyn andra vägtrafikanter och demmot bor ellersom uppe-
håller sig vid vägen.

Fordonskungörelsen gäller fordons beskaffenhet och utrustning och
Ävenkontroll fordon l första§ stycket. denna författning inne-av

håller antal bestämmelser harett stort direkt eller indirektsom som
syfte främja trafiksäkerheten. Det skulleatt också här föra för långt att

på övergripande försöka beskriva allaett sätt dessa regler. Men iens
denna kungörelse finns liksom i vägtrafikkungörelsen vissa grundreg-
ler. Således föreskrivs i § första7 stycket bl.a. fordon får brukas iatt
trafik endast fordonet tillförlitligt frånär säkerhetssynpunkt och iom
övrigt lämpligt för trafik.

Körkortslagen innehåller bestämmelser bl.a. förarprov 13 ochom
14 §§. Förarprovet sökandens kunskaper trafiksäkerhetsfrå-avser om

betydelse och trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär.gomas
Vidare sökandens kunskaper gällande trafikföreskrif-provetavser om

den verkan från trafiksäkerhetssynpunktter, sjukdom, uttröttningsom
och stimulerande eller bedövande särskilt alkoholhaltigaämnen,
drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen.
Förarprovet också bl.a. sökandens förmåga i landsvägs- ochattavser
gatutrafik föra fordon det slag ansökan och sökandens sinnes-av avser

och omdömesförmåga.närvaro
I 16 § de fall1 9 återkallelse körkort kannär komma ianges av-

fråga. Vidare finns lageni regler spärrtid, varning och omhänderta-om
gande körkort 21, respektive22 23 §.av

I körkortsförordningen2 § 1977:722 Vägverketatt äranges cen-
tral körkortsmyndighet och länsstyrelserna regionala körkortsmyndig-
heter. Körkort utfärdas Vägverket. Länsstyrelserna enligtprövarav
39 § körkortslagen frågor återkallelse bl.a. körkort.om av

I väglagen 1971:948 finns också regler gäller trafiksäkerhet.som
Det föreskrivs i 4 § vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tillatt tas
enskilda och allmänna intressen, såsom bl.a. trafiksäkerhet. Med väg-
hållning byggande och driftväg väg.avses av av

Som under punkten 14.3 finns i plan- och bygglagenangetts ovan
vissa bestämmelser handlar allmänna intressen skall be-som om som
aktas vid planläggning och vid lokalisering bebyggelse. Det före-av
skrivs i 2 kap. första4 § tycket punkten l inom områden medatt sam-
manhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till
behovet skydd bl.a. trafikolyckor och andra olyckshändelser.motav

kemi-lo,
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